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POVZETEK 

 

Diplomsko delo Posploševanje pri reševanju problema iz obsega vsebuje osnovne 

informacije o matematičnih problemih, posploševanju in geometrijski temi obsega. 

Sestavljeno je iz empiričnega in teoretičnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili 

različne definicije (matematičnega) problema različnih avtorjev, vrste matematičnih 

problemov, potek reševanja problemov, dejavnike pri reševanju …, osredotočili pa smo 

se tudi na posploševanje oziroma generalizacijo pri reševanju problemov. Ker empirični 

del temelji na poznavanju geometrijske teme obsega, smo se v teoretičnem delu 

posvetili tudi tej temi. Empirični del sestoji iz problema, povezanega z obsegom, ter 

poskusa posploševanja učencev petega razreda. Z analizo pridobljenih podatkov smo 

prišli do ugotovitev, da so bili učenci pri reševanju problemov uspešni in so prepoznali 

matematično vsebino, ki je bila v ozadju problema. Izdelali so veliko različnih strategij 

reševanja. Težave so se pojavile pri posploševanju, saj učenci pravila niso bili zmožni 

oblikovati.  

 

Ključne besede: matematični problem, posploševanje, strategije reševanja problema, 

obseg, merjenje.  

 

  



 

 

Generalizations at solving a problem on perimeter 

 

ABSTRACT 

 

The thesis Generalization at solving a problem on perimeter contains basic information 

on mathematical problems, generalization and the geometry topic of perimeter. It 

comprises an empirical and a theoretical part. In the theoretical part we presented 

different definitions of the (mathematical) problem by different authors, the types of 

mathematical problems, the course of solving problems, the factors in solving etc., and 

we also focused on generalization in problem solving. Since the empirical part is based 

on understanding the geometry topic of perimeter, we addressed this topic in the 

theoretical part as well. The empirical part consists of a problem involving perimeter, 

and an attempt at generalization by fifth grade students. By analyzing the acquired data 

we came to the conclusion that the students were successful in solving problems and 

recognized the mathematical content behind the problem. They were able to produce 

many different solving strategies. Difficulties arose when generalizing as the students 

were unable to form a rule. 

 

Key words: mathematical problem, generalization, problem solving strategies, 

perimeter, measurement. 
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1 UVOD 

 

Učitelj ima pri izvedbi učne ure proste roke, kar se mi zdi pravilno, saj le on najbolje 

pozna svoje učence in njihove značilnosti. Sam se odloči, na kakšen način bo poučeval 

določeno vsebino, vendar mora znati utemeljiti, zakaj se mu ta način zdi boljši od 

drugega. Pri matematiki se lahko učitelj poslužuje reševanja problemov, toda dobro 

mora vedeti, kdaj in pri kateri temi je posamezen problem primeren in kaj bi/bo z njim 

dosegel.  

 

Ker se mi zdi, da reševanje problemov pri pouku matematike v naših šolah ni dovolj 

zastopano, sem se odločila za to temo. Izbrala sem matematično vsebino obseg, ker mi 

je bila od nekdaj blizu in ker se mi zdi, da se učitelji reševanja problemov pri geometriji 

poslužujejo manj kot na primer pri aritmetiki.  

 

V teoretičnem delu sem podrobneje predstavila definicije matematičnega problema 

različnih avtorjev, vrste problemov in potek reševanja matematičnih problemov. Nekaj 

besed sem namenila tudi ocenjevanju matematičnih problemov ter dejavnikom, ki 

vplivajo na uspešno reševanje problemov. Teoretični del opisuje tudi posploševanje pri 

reševanju problemov. Predstavljene so definicije induktivnega sklepanja, deduktivnega 

sklepanja ter posploševanja oziroma generalizacije. Opisujem tudi nekaj opravljenih 

raziskav na temo posploševanja različnih raziskovalcev. Zadnji del teoretičnega dela je 

namenjen geometrijski temi obsega, kjer opredelim pojme, povezane z obsegom 

oziroma problemom iz empiričnega dela. Predstavim tudi didaktično obravnavo 

ploščine in obsega ter umeščenost vsebine v učni načrt. Za posamezne cilje sem 

zapisala tudi primere nalog in predloge medpredmetnih povezav.  

 

V empiričnem delu sem učencem zastavila matematični problem iz obsega, ki so ga 

reševali po induktivni poti. Raziskovala sem strategije reševanja, uspešnost reševanja, 

prepoznavo matematične vsebine ter zmožnost posploševanja učencev. Rezultati, do 

katerih sem z raziskavo prišla, so uporabni tako zame kot za ostale učitelje, ki načrtujejo 

pouk in reševanje problemov na različne načine. Morda jih to spodbudi k pogostejši 

uporabi induktivnega pristopa pri reševanju problemov.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Matematični problem 

 

PROBLEM 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika problem definira kot nekaj, »kar je v zvezi z 

določenim dejstvom nejasno, neznano in je potrebno pojasniti ali rešiti, vprašanje« 

oziroma »kar je nezaželeno, težko rešljivo in je potrebno odpraviti, rešiti, težava« 

(http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html; 17. 11. 2012).  

 

Ljudje probleme različno dojemamo. Nekaterim se nek problem lahko zdi zelo težek, 

nerešljiv in zanj ne vidijo izhoda oziroma rešitve. Za drugo osebo pa lahko ista situacija 

sploh ne predstavlja problema.  

 

Strmčnik (1992) pravi, da je za reševanje problemov značilna samostojna in ustvarjalna 

aktivnost učencev. Le tako lahko učenci pri reševanju problemov na vseh šolskih 

področjih dosegajo dobre rezultate. Če tega ni, učenci ne morejo biti uspešni.  

 

S problemi se učenci srečujejo tudi pri matematiki. Učitelj mora pri pouku nuditi čim 

več problemskih situacij iz resničnega sveta, saj je le-to lahko koristno naprej v 

življenju. Toda kaj matematični problemi in problemske situacije sploh so? Pogledali 

bomo definicije različnih avtorjev.  

 

MATEMATIČNI PROBLEM in PROBLEMSKA SITUACIJA 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika definira tudi problem v matematiki. Matematični 

problem je: »z besedami izražena naloga, ki jo je treba izraziti in rešiti matematično 

(http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html; 17. 11. 2012). Zgornja definicija se od ostalih, ki 

sledijo, razlikuje, saj bolj specifične definicije tega ne potrjujejo.  
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Cotič (1999) v svojem delu poudarja, da je za problem značilno to, da reševalcu 

postopek reševanja, ki bi ga pripeljal k rešitvi problema, ni na razpolago. Kjer je pot 

reševanja znana, to ni več problem, ampak vaja.  

 

Oglejmo si razliko med problemom in vajo, kot jo razlaga avtorica Cotič (1999).  

 

ZAČETNO STANJE   POT NI ZNANA   CILJ 

 

ZAČETNO STANJE   POT JE ZNANA   CILJ 

 

Prvi zapis prikazuje način reševanja, kjer pot do rešitve ni poznana. Tak način učencu 

predstavlja problem, medtem ko drugi zapis prikazuje način, kjer je pot reševanja 

poznana. Tu učenec samo uri svoje znanje, gre zgolj za vajo. Vendar moramo še enkrat 

poudariti, da ista naloga lahko nekomu predstavlja problem, drugemu pa le vajo.  

 

Tudi v Priročniku za spoznavno usmerjen pouk avtorici Cencič in Cencič (2002) 

opredelita razlikovanje med problemom in nalogo. Problem je iskanje nove miselne 

poti, medtem ko je naloga reševanje po nekem ustaljenem postopku, ki smo ga spoznali 

pri pouku. Tako kot drugi avtorji poudarita, da je odnos med nalogo in problemom 

subjektivne narave; problem je za nekoga lahko zelo težek, za drugega pa ne in obratno.  

 

Problem (povzeto po Marentič Požarnik, 2000) nastane takrat, ko se zavedamo cilja, ki 

bi ga radi dosegli, a ne vemo takoj, kako. Za uspešno reševanje je potrebna kombinacija 

dveh in več naučenih zakonitosti (pravil, principov). Podobno problem opiše tudi Mutič 

(2000). Pravi, da mora učenec za reševanje uporabiti višje kognitivne sposobnosti, to so 

nerutinska znanja. Problemi so naloge, postavljene v različne kontekste oziroma 

problemske situacije.  

 

Preprosto definicijo matematičnega problema je podal Frobisher (1996). Zapisal je, da 

problem vsebuje matematično aktivnost, ki se od učenca zahteva pri matematičnem 

pouku. To si razlagam kot vsako aktivnost, vse strategije in ves trud, ki ga učenec vloži 

za rešitev problema. Poudaril je tri pomembne poglede na vsak problem, in sicer: 

• problemska situacija (predstavljena s strani učitelja ali zapisana v tekstu), 
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• cilj (največkrat jasno določen) in 

• pot (lahko je jasna ali ne; lahko je ena ali več različnih).  

 

Strmčnik (1992) pravi, da je za problem značilna nerešena problemska situacija; 

subjektivna pomembnost te situacije (kako jo učenec čuti, doživlja); neobvladljivost te 

situacije le z obstoječim predznanjem in izkušnjami ter občutek subjektivne spoznavne 

konfliktnosti, ki teži k razrešitvi. Avtor poudari tudi, da je problem in problemsko 

situacijo nujno razlikovati.  

 

»Problem je situacija, v kateri reševalec zazna smisel, sprejme izziv za reševanje in 

nima v naprej znane strategije reševanja tega problema oziroma je ne more priklicati« 

(Manfreda Kolar in Hodnik Čadež, 2011, str. 98).  

 

Problemska situacija ni enako kot problem, saj zajema širši spekter kot problem. 

Problem izhaja iz problemske situacije. Iz ene problemske situacije lahko izhaja več 

problemov, ki se lahko nadalje oblikujejo v še več problemov. Dobro je, da včasih 

učenci sami v dani problemski situaciji oblikujejo problem (Cotič, 1999).  

 

Magajna (2003) meni, da je problemska situacija povezana z objektivnim doživljanjem, 

medtem ko je problem človekovo subjektivno doživljanje te situacije. Naloga mora v 

učencu vzbuditi željo po reševanju. Šele takrat učenec nalogo doživi kot problem. 

Poiskati mora pot med izhodiščnim in ciljnim stanjem.  

 

Primer problemske situacije: Marko na tržnici prodaja sadje. Kupci lahko izbirajo med 

breskvami, nektarinami, češnjami, hruškami in marelicami.  

Primer problema: Mojca želi kupiti 2 kg češenj in 1,5 kg marelic. Pri sebi ima 17 €. Ali 

ima dovolj denarja, če breskve stanejo 1,5 €; nekatarine 2 €; češnje 5 €; hruške 3 € in 

marelice 4 €?  

 

Učenec se mora problemske situacije zavedati, kar je veliko lažje, če izhajamo iz 

konkretnih situacij, ki so mu blizu. Večina tradicionalnih matematičnih problemov se je 

včasih pojavljala pri aritmetiki, medtem ko so bila druga področja z matematičnimi 

problemi manj zasičena (Cotič, 1999). Novejše raziskave kažejo, da se trend spreminja, 
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saj je aritmetiko in algebro zamenjala geometrija z merjenjem (Manfreda Kolar in 

Hodnik Čadež, 2011).  

 

Dobro je, da se kažejo spremembe pri menjavi področij uporabe matematičnih 

problemov, sploh če se jih poslužujejo že študentje z novimi idejami in navdihi. Učitelj 

mora učencem nuditi zanimive in starosti primerne situacije, da so jim učenci lahko kos. 

 

S pomočjo zgornjih zapisov lahko povzamem, da je terminologija na področju 

matematičnih problemov neenotna. Uporablja se veliko poimenovanj oziroma opisov 

iste stvari z različnimi besedami. Pomembno je, da učitelj v konkretni situaciji z izbiro 

ustreznih problemov, prilagojenih učencem, ravna pravilno. Vedno mora presoditi, ali 

bo problem, ki ga je izbral za učence, resnično predstavljal problem, ali pa bo šlo zgolj 

za vajo oziroma nalogo.  

 

Za učitelja pa ne sme biti dovolj le poznavanje definicij. Zanj so glavni cilji, ki jih z 

reševanjem problemov dosežemo/uresničimo. Ti cilji so:  

1. razvijanje veščin razmišljanja, 

2. razvijanje zmožnosti za izbiro in uporabo strategij, 

3. razvijanje zmožnosti o prepričanjih glede reševanja problemov (tistih, ki so nam 

v pomoč), 

4. razvijanje zmožnosti uporabe predznanja, 

5. razvijanje zmožnosti svojega lastnega opazovanja/kontroliranja in ocenjevanja 

razumevanja in napredka med reševanjem problema, 

6. razvijanje zmožnosti reševanja problemov v raziskovalnih učnih situacijah, 

7. razvijanje zmožnosti odkritja pravilnega odgovora (Burman, 2009).  

 

2.1.1 Vrste matematičnih problemov 

 

Tako kot imamo veliko različnih definicij matematičnega problema, imamo tudi veliko 

različnih klasifikacij, ki probleme razdelijo v skupine.  
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Cotič (1999) omenja, da se običajno pojavljajo tri kategorije problemov, opredeljenih 

glede na pot reševanja in cilj. Predstavi Mialaretovo in Frobisherjevo kategorizacijo 

problemov.  

 

MIALARETOVA KATEGORIZACIJA PROBLEMOV 

 

 

VODENI problemi NEVODENI problemi NEPOPOLNI problemi 

Tekst določa vrstni red 

reševanja:  

• enostavni vodeni 

problemi (le ena 

operacija);  

• sestavljeni vodeni 

problemi (več 

operacij).  

Učenec sam odkrije pot do 

cilja oziroma rešitve, ki je 

že določen.  

Ne cilj ne pot nista 

določena. Poti reševanja je 

več, ravno tako rešitev.  

Prikaz 1: Mialaretova kategorizacija problemov (Cotič, 1999) 

 

Slika nam prikazuje delitev problemov po Mialaretu. Poudariti moram, da učenčevo 

znanje reševanja enostavnih vodenih problemov ne nakazuje oziroma ne pomeni, da 

učenec zna reševati tudi sestavljene vodene probleme. Le-te je potrebno razstaviti na 

podprobleme. Zahtevnost problemov od leve proti desni strani narašča.  
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FROBISHERJEVA KATEGORIZACIJA PROBLEMOV 

 

 

ZAPRTA POT in ZAPRTI 

CILJ 

ODPRTA POT in ZAPRTI 

CILJ 

ODPRTA POT in ODPRTI 

CILJ 

Pot in cilj reševanja sta 

določena.  

Primerno za preverjanje 

razumevanja osnovnih 

matematičnih pojmov in 

konceptov.  

Učenec sam poišče 

strategijo reševanja 

(slučajnost ali sistematičen 

pristop), vendar potrebuje 

veliko izkušenj in nasvetov 

za izbor pravilne strategije.  

Problem predstavlja 

raziskavo.  

 

Gre za reševanje problemov.  

Namen je razumevanje pojmov ter ponavljanje snovi in 

različnih postopkov.  

Obravnava tovrstnih 

problemov se imenuje 

raziskovanje.  

Namen je pridobivanje 

znanj o obravnavanju 

problemskih situacij s 

poudarkom na 

samostojnem razmišljanju.  

Prikaz 2: Frobisherjeva kategorizacija problemov z značilnostmi (Cotič, 1999) 

 

Bistvo Frobisherjeve kategorizacije je, da pri prvih dveh tipih iščemo pot do cilja, 

medtem ko pri zadnji kategoriji izberemo cilj in raziščemo situacijo, ki nas pripelje do 

cilja.  

 

Če primerjamo obe klasifikaciji, vidimo, da Frobisher kategorizira probleme podobno 

kot Miagalet. Prvi dve kategoriji sta enaki, medtem ko je tretja Mialaretova kategorija 

neke vrste podmnožica tretji Frobisherjevi. To pa zato, ker Mialaret navaja probleme, ki 

so vsebinsko vezani na učenčevo življenje, Frobisher pa navaja poleg teh tudi probleme, 

vezane na matematične vsebine (Cotič, 1999).  
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Cotič (1999) meni, da bi morali učitelji pri pouku matematike učencem nuditi poleg 

zgoraj omenjenih tudi spodaj naštete vrste problemov s ciljem, da učenci v tekstu 

prepoznajo problemsko situacijo in jo raziščejo:  

• problemi, ki nimajo zadostnega števila podatkov za rešitev; 

Učenci podatek, ki manjka, poiščejo sami (vedo, kje in kako ga najti) ali ga sami 

določijo.  

• problemi, ki imajo več podatkov, kot je potrebnih za rešitev; 

Učenec mora znati poiskati pomembne podatke za rešitev naloge.  

• problemi, v katerih so si podatki nasprotujoči oziroma nimajo rešitev; 

Učenca navajamo, da podatke preveri in analizira logično zvezo med njimi.  

• problemi, ki jih rešimo na različne načine; 

Učenec ob učiteljevi spodbudi sam odkriva, išče in zgradi pot do rešitve. O rešitvah se 

pogovarjajo.  

• problemi z več rešitvami. 

Ne obstaja samo ena pravilna rešitev problema. Ločimo probleme z neskončnim 

številom rešitev in probleme s končnim številom rešitev.  

 

Strmčnik (1992) opiše razdelitev problemov na splošno, ne samo z matematičnega 

vidika, glede na več kriterijev. Zapiše, da ločimo objektivne in subjektivne probleme, 

enostavne in sestavljene probleme, teoretične in praktične probleme, zaprte, formalne in 

odprte ali realne probleme … Probleme tako deli tudi glede na namen, glede na 

različnost reševalnih pristopov in glede na reševalno samostojnost.  

 

Če se vrnemo k vrstam matematičnih problemov si lahko ogledamo razdelitev, kot jo je 

opisal Magajna (2003).  

 

Glede na pot reševanja loči: 

o rutinske (pot reševanja je jasna, bolj vaja kot problem),  

o nerutinske probleme.  

Uvrstitev problema je odvisna od znanja in izkušenj reševalca.  

 

Glede na določenost cilja loči: 

o zaprte (cilj je določen), 
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o odprte probleme (cilj je zastavljen le okvirno ali ni zastavljen).  

Pri raziskovanju odprtega problema si učenec sam zastavi cilj, ki ga skuša doseči.  

 

Glede na določenost izhodiščnega stanja loči: 

o probleme z dovolj podatki, 

o probleme s preveč podatki, 

o probleme z nepopolnimi podatki, 

o probleme z nekonsistentnimi podatki (podatki niso v razmerju).  

Ta razdelitev se še najbolj ujema z razširjeno razdelitvijo avtorice Cotič, ki sem jo že 

opisala.  

 

Glede na pomoč pri reševanju loči: 

o vodene, 

o nevodene probleme.  

Pri vodenih problemih je ponujena pomoč v obliki podvprašanj ali s strani učitelja, pri 

nevodenih pa te pomoči ni.  

 

Dolg seznam različnih vrst matematičnih problemov ne bi smel zavajati učiteljev. Ni 

vsaka vrsta primerna za katerokoli obravnavano snov. Učitelj mora, preden učencem 

zastavi problem, temeljito razmisliti, zakaj ravno ta problem in kaj bo/bi z njim dosegel. 

Ali morda drugačen problem ne bi bolje motiviral učencev? Ali jih način zastavitve 

problema ne bo zmedel? Je druge vrste problem morda primernejši za to temo? Veliko 

je vprašanj, na katera si mora odgovoriti učitelj, preden učencem preda problem v 

reševanje.  

 

2.1.2 Potek reševanja matematičnih problemov 

 

Avtorici Cencič in Cencič (2002) zagovarjata stališče, da moramo pred uvedbo 

reševanja matematičnih problemov učence uvesti v samo reševanje problemov. Prvi 

pogoj, da bodo pri tem nekoč uspešni, je, da se učenci sami navadijo zastavljati 

probleme, da so nanje občutljivi in razvijajo radovednost. Uriti se morajo tudi v 

postavljanju vprašanj, ki jih učitelj analizira skupaj z učenci. Učitelj mora učence 

spodbujati, jim dopuščati več poti reševanja, jih naučiti opredeliti problem, predstaviti 
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strategije … »Zelo koristno je, da ga (učenca) učitelj že v nižjih razredih nauči 

uporabljati različne strategije reševanja« (Cotič, 1995; str. 23).  

 

Uvajanje v reševanje problemov poteka sistematično, od lažjega k težjemu, od 

enostavnega k sestavljenemu … (Cencič in Cencič, 2002).  

 

Reševanje problemov pomeni spopasti se z nalogo, pri kateri metoda ni znana v naprej. 

Torej se morajo učenci učiti reševati probleme in pridobivati načine mišljenja, ki jim 

bodo prišli prav tudi izven matematične učilnice. Učitelji imajo možnost, da razvijejo 

učenčevo zmožnost reševanja problemov z ustvarjanjem ozračja, v katerem lahko 

raziskujejo in se pogovarjajo o različnih nalogah in problemih (Burman, 2009).  

 

Stopnje oziroma faze reševanja problemov je opredelilo več avtorjev. Podrobneje bom 

predstavila dve opredelitvi; prvo, zapisano v knjigi avtoric Cencič in Cencič (2002), ki 

se nanaša na probleme na splošno ter opredelitev Polye (1984), ki se nanaša zgolj na 

matematične probleme.  

 

Prvi primer opredelitve poteka reševanja 

 

Cencič in Cencič (2002) opišeta stopnje reševanja problemov, ki jih povzemam z 

naslednjim prikazom in opišem pod njim.  
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STOPNJE REŠEVANJA PROBLEMOV 

 

 

IZHODIŠČE 

 

 

VPELJAVA 

 

 

REŠEVANJE 

 

 

OBLIKOVANJE IN POSPLOŠITEV  

REZULTATOV 

 

 

VREDNOTENJE 

 

 

TRANSFER 

Prikaz 3: Stopnje reševanja problemov (Cencič in Cencič, 2002) 

 

Stopnje reševanja problemov, ki so podrobneje opisane v nadaljevanju, so povzete po 

avtoricah Cencič in Cencič (2002).  

 

1. IZHODIŠČE 

Izhodišče za reševanje problema predstavlja začutenje problemske situacije in 

oblikovanje problema. Učenec problemsko situacijo začuti, če ustreza njegovim učnim 

sposobnostim in temelji na razvojnih značilnostih, primernih za njegovo starost. Ko 

učenec problem odkrije, je dobro, da ga tudi definira. Problemi naj bodo povezani s 

situacijami, ki so za njih pomembne in so jim blizu, na primer igrače, sladkarije, igre v 

prostem času …  
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2. VPELJAVA 

Od tega je odvisna rešitev problema. Obsega obuditev predznanja, dejstev, podatkov ... 

ter razčlenitev problemov na krajše dele. Učenci postavijo hipoteze za dani problem in 

zapišejo delovni načrt. Učitelj poda navodila, potrebna predvsem takrat, ko imamo 

opravka z mlajšimi učenci.  

 

3. REŠEVANJE 

Gre za uresničevanje problemskega načrta, kar lahko poteka individualno, v dvojicah ali 

skupinah. Potrebna je postopna obravnava s sprotnim preverjanjem.  

 

4. OBLIKOVANJE IN POSPLOŠITEV REZULTATOV 

Posamezniki ali skupine poročajo o rezultatih, učitelj pa vodi razpravo. Rezultate se 

primerno nazorno predstavi, lahko z uporabo interaktivne table, grafoskopa, z izdelavo 

učitelja (za predstavitev rezultatov uporabi papir, les …) in drugače. Pomembno je, da 

učitelj na koncu povzame rezultate tako, da je pravilnost le-teh jasna vsem učencem.  

 

5. VREDNOTENJE 

Sledi vrednotenje rezultatov in preverjanje poznavanja postopkov pri zahtevnih in 

zapletenih problemih. Nato sledi dopolnjevanje, poglabljanje in po potrebi popravljanje.  

 

6. TRANSFER 

Prenos pridobljenega znanja je izrednega pomena. Gre za prenos zakonitosti, metod in 

postopkov na druge primere/probleme in situacije. Avtorici Cencič in Cencič (2002, str. 

98) zaključita: »Reševanje problemov je oblika učenja, kjer se najbolj stikata učenje in 

mišljenje«.  

 

Drugi primer opredelitve poteka reševanja 

 

Postopek reševanja matematičnih problemov po Polyi (1984) lahko razdelimo v štiri 

faze. Ni nujno, da si faze vedno sledijo ena za drugo, lahko se prepletajo, posamezna 

faza pa se kdaj lahko tudi izpusti (Cotič, 2001).  
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MATEMATIČNI PROBLEM 

 

 

RAZUMETI PROBLEM 

 

 

PRIPRAVITI NAČRT ZA REŠITEV PROBLEMA 

 

 

URESNIČITI NAČRT 

 

 

ANALIZIRATI REŠITEV 

PREGLEDATI OPRAVLJENO POT 

Prikaz 4: Faze reševanja matematičnih problemov po Polyi (Cotič, 1999; str. 34) 

 

1. RAZUMETI PROBLEM 

Problema ne moremo razumeti, če ne razumemo njegovega besedila in posledično ne 

zaznamo problemske situacije. Razumevanje vprašanja je osrednjega pomena za 

razumevanje problema samega (Cotič, 2001).  

 

Razumevanje problema je odvisno od spodaj naštetih dejavnikov (Cotič, 2001): 

 

• oblika predstavitve; 

Raziskave kažejo, da učenci problem bolj dojemajo, če je predstavljen s pomočjo 

konkretnega materiala. Uporabljata se tudi verbalna in vizualna predstavitev problema. 

Zadnja je še posebej primerna na začetku šolanja.  

 

• jezik; 

Uspešnost reševanja je odvisna tudi od tega, ali je problem formuliran abstraktno ali 

konkretno; pa ne le za osnovnošolce, tudi za srednješolce. Učitelj mora upoštevati jezik, 
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ki mora biti »jasen, natančen in preprost ter povezan tako z izkušnjami kot z 

jezikovnimi kompetencami otroka« (Cotič, 2001; str. 26).  

 

• številski podatki; 

Na uspešnost vpliva, ali je število zapisano z besedo ali številko in tudi velikost 

naravnih števil.  

 

• vrstni red informacij. 

 

2. PRIPRAVITI NAČRT ZA REŠITEV PROBLEMA 

Načrt reševanja problema se največkrat pojavi nezavedno že ob razumevanju problema. 

Brez razumevanja problema je načrtovanje nesmiselno. Kako bo učenec načrtoval 

reševanje problema, je odvisno od intelektualnega razvoja, izkušenj in pomoči učitelja 

(Cotič, 1999).  

 

3. URESNIČITI NAČRT 

Z drugo besedo bi temu lahko rekli izvesti postopek, zapisati postopek reševanja z 

uporabo matematičnih simbolov, risb, shem, grafov … Učenci največkrat uporabijo: 

risbe (najpreprosteje), Euler-Vennov diagram (razvrščanje, aritmetični problemi), 

Carrolow diagram (razvrščanje), drevo (razvrščanje, kombinatorika, aritmetika), 

številske izraze (manj primerno), enačbe (aritmetika) (Cotič, 1999).  

 

4. ANALIZIRATI REŠITEV in PREGLEDATI OPRAVLJENO POT 

Analiza zajema pregled pravilnosti reševanja; poti in rešitve. Zajemati mora tudi 

kritično analizo rezultata in poti s strani učenca (Cotič, 1999).  

 

Tudi če se učitelj oziroma učenec pri pouku še tako trudi in sledi vsem stopnjam 

oziroma fazam reševanja problemov, ni nujno, da bodo učenci uspešni. Zelo 

pomembnem pogoj za uspešno reševanje problemov je dobro poznavanje vsebine 

problema, torej poznavanje in razumevanje nastopajočih pojmov, definicij ter 

poznavanje postopkov ter znanje izvajanja le-teh (Magajna, 2003).  
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Primer naloge, pri kateri lahko pride do težav zaradi nepoznavanja nastopajočih 

pojmov:  

 

Primerjaj ploščine in obsege spodnjih likov ter dopolni spodnje trditve.  

 

 

 

 

 

 

Največjo ploščino ima _________________, najmanjšo pa __________________.  

Največji obseg ima __________________, najmanjšega pa __________________.  

 

Analiza naloge 

Do težav pri tej nalogi lahko pride, ker učenec ne pozna pojmov obseg in ploščina in/ali 

ju ne loči. Za usvojitev teh pojmov je potrebno veliko vaje. Do nepravilnih rezultatov 

pri nalogi pa lahko pride tudi zaradi nepoznavanja pojmov pravokotnik, kvadrat in 

trikotnik oziroma zamenjevanja uporabe teh pojmov med seboj.  

 

2.1.3 Ocenjevanje reševanja matematičnih problemov 

 

Učitelj pri ocenjevanju matematičnega znanja običajno posveča pozornost poznavanju 

matematičnih dejstev (tudi natančnost izražanja, izbira ustreznih dejstev in kombinacija 

le-teh), obvladovanju standardnih metod in tehnik (npr. preverjanje obvladovanja 

merskih postopkov pri merjenju dolžine) ter sposobnosti prenosa in uporabe 

matematičnega znanja (naloge višje zahtevnosti) (Mutić, 2000). Po tem sodeč je 

ocenjevanje matematičnih problemov manj zastopano.  

 

Učitelj lahko znanje preverja pisno ali ustno. Vendar matematični problemi za pisno 

ocenjevanje niso primerni, ker: 

• velja prepričanje, da problemska znanja lahko usvoji le peščica nadpovprečno 

nadarjenih učencev, 

• kot kompleksne naloge predstavljajo problem pri pisnem ocenjevanju, 
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• moramo ob ocenjevanju matematičnih problemov pripraviti tudi bolj preproste 

naloge za preverjanje elementarnejšega znanja in veščin; teste lahko le razširimo 

s problemi (povzeto po Mutić, 2000).  

 

Matematične probleme je primerneje ocenjevati ob ustnem reševanju, vendar moramo 

paziti na komunikacijo in izražanje. Najbolje je, če učitelj učenca spremlja ob reševanju 

in je pozoren na potek reševanja oziroma na procese ob reševanju in ne toliko na rešitev 

problema. Kot enega izmed lažjih načinov, ki jih učitelj pri tem lahko uporabi, Mutić 

(2000) navaja preglednico, v katero učitelj preprosto beleži dosežke učencev.  

 

 

Preglednica 1: Primer sprotnega beleženja dosežkov učencev (Mutić, 2000; str. 197) 

 

Preglednica je za uporabo preprosta. Učitelj lahko spreminja oziroma dodaja dosežke 

učencev; vstavlja znake, ki predstavljajo izrazitost posameznega cilja. Preglednica je 

učitelju lahko koristna opora tudi pri oblikovanju opisne ocene (Mutić, 2000).  

 

2.1.4 Dejavniki, ki vplivajo na uspešno reševanje problemov 

 

Za uspešno reševanje problemov ni nujno dovolj le poznavanje matematičnih vsebin 

oziroma obvladovanje specifičnih znanj. Pri pregledu literature sem naletela na veliko 

različnih dejavnikov, ki jih izpostavljajo avtorji. Nekateri se ponavljajo, drugi so v 

manjšini.  
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Iste oziroma podobne dejavnike sem zasledila v knjigah Marentič Požarnik (2000) ter 

Cencič in Cencič (2002) (dejavniki, ki se ponavljajo v obeh knjigah, so zapisani z 

ležečo pisavo).  

• Situacija in jasnost problema, 

• splošna sposobnost ali inteligentnost, 

• specifične umske sposobnosti glede na vrsto problema (besedne, številske, 

prostorske …), 

• telesni-biološki dejavniki (povezanost desne in leve hemisfere), 

• posameznik (sposobnosti, strategije, prejšnje znanje, motiviranost …), 

• osnovne spretnosti (branje, računanje, iskanje informacij), 

• spoznavni oziroma učni stili (impulzivno-sunkovit ali premišljen), 

• čustveno-osebnostne in motivacijske značilnosti, 

• spretnosti skupinskega sodelovanja in komuniciranja, če imamo opravka s 

skupinskim problemom, 

• učiteljeva usposobljenost, navdušenost za probleme, 

• izkušnje učencev (težava se pojavi, če so že preveč avtomatizirani, saj potem 

rešujejo probleme le po eni poti), 

• oblikovanost problemske situacije (ali sploh sproži ustvarjalno mišljenje, ali se 

učenci problema zavedajo).  

 

Poleg zgoraj naštetih dejavnikov pa Cencič in Cencič (2002) poudarita, da morajo biti 

problemi, če želimo, da bodo učenci pri reševanju uspešni: 

• racionalno ustrezni = razumski (učenci morajo imeti dovolj znanj in 

sposobnosti), 

• emocionalno ustrezni (čustvena in motivacijska ustreznost), 

• zasnovani tako, da jih učenci začutijo, da pri njih vzbudijo napetost in 

radovednost ter željo po rešitvi, 

• privlačni za reševalca.  

 

Reševanje matematičnih problemov vsebuje različne elemente. Sestavljajo ga različne 

veščine, ki vplivajo na uspešno reševanje problemov. Leppäaho (2009) izpostavi: 

� motivacija in drugi faktorji (tudi učiteljeva motivacija), 

� veščine branja in pisanja (tudi risanja), 
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� matematične veščine/zmožnosti, 

� veščina uporabe strategij, 

� veščina izbire problema, 

� veščina interpretacije (npr. vizualno razmišljanje) problema in računanje splošne 

rešitve, 

� veščina izbire/koncept selekcije.  

Pomembna je tudi zmožnost analogije med aktualnimi problemi in med tehnikami 

reševanja problema, uporabljenimi že kdaj prej.  

 

Nekaj besed bi namenila še prvi alineji, motivaciji. Poznamo notranjo in zunanjo 

motivacijo. Pri notranji motivaciji interes reševanja izhaja iz posameznika, brez zunanje 

kontrole ali nagrade. Zunanja motivacija pa prihaja od zunaj in je odvisna od okolja. To 

je lahko tudi nagrada. Poleg tega pa morajo biti učitelji pozorni tudi na interes 

reševanja, ki je opisan kot pojav, rojen v posameznikovi interakciji z okolico. Povezan 

je z notranjo motivacijo, čeprav nekateri raziskovalci opozarjajo, da je lahko tudi 

posledica zunanjih faktorjev motivacije. Ločimo torej interes posameznika in situacijski 

interes. Z interesom je močno povezana vnema, ki je lahko videna kot merilo moči 

interesa (Tiittanen in Pehkonen, 2009). 

 

Izpostavila bi tudi pomen učiteljevih besed. Od tega, katere besede učitelj izbere 

oziroma poudari, je odvisno kako, v kateri smeri bo učenec problem reševal in 

posledično tudi, kako uspešen bo (Manfreda, 1996). Velik pomen za uspešno reševanje 

imajo tudi navodila, ki jih učitelj daje učencem. Strmčnik (1992) loči:  

� reprezentančna navodila (spodbujajo učence k identifikaciji problema, k iskanju 

bistva, iskanju neznanih izrazov …), 

� »heristična« navodila (usmerjajo učenčeve misli, da si sami ustvarijo predstavo 

o problemski situaciji), 

� »enkodirna« navodila (za zapomnitev pomembnih podatkov-dvakratno branje, 

glasno branje, prepis, ponavljanje …), 

� delovna navodila (plan dela; kaj potrebujejo da bodo kar najbolj uspešni), 

� motivacijska navodila, 

� »gasilska« navodila (preprečujejo in odstranjujejo napake pri reševanju 

problemov).  
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Poleg navodil učitelja naj bi na uspešno reševanje problema vplivala tudi utrujenost 

učencev, individualne posebnosti učencev in stopnja samostojnosti (Strmčnik, 1992).  

 

Drugačne, po njegovem mnenju pomembne dejavnike zapiše tudi Magajna (2003). 

Pravi, da mora učenec za uspešno reševanje problemov: 

• obvladati organizacijske in dokumentacijske procese (beleženje, razporejanje, 

razvrščanje), 

• obvladati komunikacijske procese (na primer poslušanje, branje), 

• usvojiti določene (višje) miselne procese (na primer kritično mišljenje, 

indukcija, dedukcija), 

• poznati svoje reševalske značilnosti, 

• biti zmožen upravljati s postopkom reševanja.  

 

Zdi se mi, da Magajna (Magajna, 2003) najbolje opiše dejavnike, ki vplivajo na 

reševanje problema, saj zajeme veliko dejavnikov, ki so jih izpostavili tudi drugi avtorji. 

Z obvladovanjem posameznega dejavnika od prve do zanje alineje se lahko stopnjuje 

težavnost problema. Dobila sem občutek, da avtor poudarja naraščanje zahtevnosti, saj 

samo z obvladovanjem organizacijskih in dokumentacijskih procesov učenec pri 

reševanju problemov ne bo prišel daleč, z dodajanjem posameznih »alinej« pa se 

težavnost (in uspešnost) reševanja lahko stopnjuje.  

 

Tretja alineja pravi, da morajo učenci za uspešno reševanje problemov usvojiti določene 

(višje) miselne procese, kot so na primer kritično mišljenje, indukcija, dedukcija. Ko 

poznajo še svoje reševalske značilnosti in so zmožni upravljati s postopkom reševanja, 

lahko uspešno rešujejo večino problemov. Usvojitev teh dejavnikov lahko ugodno 

vpliva tudi na reševanje problemov z induktivnim sklepanjem (učenci sklepajo, kaj se 

bo zgodilo v n-tem koraku).  
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2.2 Posplošitve pri reševanju problemov 

 

Večina matematičnih problemov je zasnovanih tako, da morajo učenci iskati pravilno 

zaporedje operacij, s katerimi pridejo do cilja oziroma rezultata.  

 

Učenci lahko pri reševanju zgornjega ali kateregakoli drugega problema uporabijo 

različne oblike mišljenja (Cencič in Cencič, 2002).  

• Induktivno sklepanje (prehajanje od posameznega k splošnemu, od konkretnih 

primerov k posplošitvam; uporaba te posplošitve pri različnih primerih). 

• Deduktivno sklepanje (od splošnih spoznanj k posameznim primerom s pomočjo 

zakonov, načel, formul …).  

• Analogija/podobnost (odnose, ki so veljavni na enem področju, prenesemo na 

drugo področje; primerna je za oblikovanje hipotez, ki jih lahko zavrnemo ali 

potrdimo).  

• Transformacija/preoblikovanje/sprememba/pretvorba (ustvarjanje novih oblik in 

pomenov na osnovi neke danosti; poteka v treh fazah: 1. ustvarjanje znanja 

oziroma vsebine, 2. transformacija tega znanja, 3. ocenjevanje transformiranega 

znanja).  

• Intuicija/navdih (neposredno dojemanje brez razumnega razčlenjevanja 

stvarnosti; neposredno uvidenje rešitve).  

• Kombinacije miselnih operacij (tvorijo individualno spoznavno strukturo).  

 

V nadaljevanju diplomskega dela se bom za namen svoje raziskave osredotočila na 

induktivno in deduktivno sklepanje.  

 

2.2.1 Induktivno sklepanje 

 

Induktivnost predstavlja »sklepanje iz posameznega na splošno« (http://bos.zrc-

sazu.si/sskj.html, 20. 11. 2012). Poenostavljeno lahko povem, da gre za sklepanje iz 

posameznega primera na značilnosti vseh (istovrstnih) primerov. Pri tem lahko 

izoblikujemo teorijo oziroma posplošitev dejstev. Pomemben je prehod od konkretnega-

posameznega k splošnemu. To imenujemo samostojno odkrivanje pojmov.  
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Induktivno sklepanje je lahko uporabljeno kot strategija poučevanja osnovnih 

matematičnih konceptov in pri reševanju problemov. Logično sklepanje, razlaga in 

dokaz (na primerni stopnji) morajo biti viden del poučevanja matematike (Manfreda 

Kolar in Hodnik Čadež, 2011a). Na osnovi opazovanja posameznih primerov izpeljemo 

posplošitev, ki jo moramo v matematiki dokazati, drugače ni resnična oziroma veljavna 

(Manfreda Kolar in Hodnik Čadež, 2011).  

 

Primer: Z učenci želimo usvojiti zakon o zamenjavi. Dejavnosti izpeljemo tako, da z 

učenci rešujemo primere na tabli (na primer na nebu vidimo 2 rdeča in 3 modre balone 

(2 + 3), nato pa zapiha veter in zamenja balone tako, da vidimo 3 modre in 2 rdeča 

balona (3 + 2). Koliko balonov imamo v prvem in koliko v drugem primeru? Učenci 

rešijo več takšnih/podobnih primerov, dokler ne uvidijo, da vrstni red seštevancev ne 

vpliva na rezultat. Zakon o zamenjavi torej izpeljemo kot posplošitev konkretnih 

primerov.  

 

Induktivno sklepanje oziroma razmišljanje je del procesa odkrivanja, ki posameznika z 

opazovanjem posameznega primera vodi k domnevi (ne da bi zagotovo vedel), da je 

posamezno splošno načelo/princip resničen (Manfreda Kolar idr., 2012). 

 

Avtorici Manfreda Kolar in Hodnik Čadež (2011) zapišeta stopnje induktivnega 

sklepanja po Polyi:  

1. opazovanje posameznih primerov, 

2. oblikovanje pravil na osnovi opazovanih primerov, 

3. posploševanje, 

4. preverjanje posplošitve na novih primerih.  

Ni nujno, da se ob reševanju pojavijo vse stopnje. Reševanje je odvisno od več 

dejavnikov.  

 

Strmčnik (1992) je induktivno sklepanje  opisal kot metodo, kjer celoto rekonstruiramo 

na podlagi delov. Opredeli ga kot obliko problema, kjer je reševanje povezano z 

združevanjem predznanj in izkušenj z različnih šolskih področij. Induktivno sklepanje je 

po njegovem ena izmed strategij reševanja problemov, ki se od ostalih loči glede na 

različnost reševalnih pristopov.  
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2.2.2 Deduktivno sklepanje 

 

Deduktivno sklepanje Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje: »sklepanje iz 

splošnega na posamezno« (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html, 20. 11. 2012). Bistvo je 

prehajanje od splošnega h konkretnemu; najprej nastopi definicija in nato primeri. Iz 

veljavne posplošitve izpeljemo primere, ki posplošitev ponazorijo (Manfreda Kolar in 

Hodnik Čadež, 2011). Deduktivno učenje in poučevanje običajno potekata od odraslih.  

 

Omenjeni primer pri induktivnem sklepanju (baloni oziroma zakon o zamenjavi) lahko 

učitelj vpelje tudi s pomočjo deduktivnega sklepanja. Učitelj v tem primeru najprej 

predstavi zakon o zamenjavi na splošno (pove, da pri seštevanju lahko vrstni red 

seštevancev zamenjamo) in šele nato z učenci rešuje primere, ki ta zakon ponazarjajo. 

Preko teh primerov z učenci utrdi zakon o zamenjavi. Moje mnenje je, da so učenci tu 

bolj pasivni in si manj zapomnijo kot preko zgornje »induktivne vpeljave«, saj jim je 

bilo pravilo v naprej posredovano in niso bilo soudeleženi pri njegovem odkrivanju.  

 

Strmčnik (1992) izpostavi, da je za deduktivne probleme značilno prehajanje od sinteze, 

posplošitve k analizi posameznega problema.  

 

2.2.3 Posploševanje ali generalizacija 

 

Generalizacija je drugo ime za posplošitev oziroma posploševanje. Posploševanje pa je 

»dognanje, ugotovitev, ki se nanaša na en primer; širiti na vse podobne primere« 

(http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html, 20. 11. 2012). V literaturi sem zasledila uporabo obeh 

pojmov, nekateri avtorji se poslužujejo uporabe izraza posploševanje, nekateri, sploh 

tuji avtorji, pa uporabljajo izraz generalizacija.  

 

Ob pregledovanju Slovarja slovenskega knjižnega jezika sem zasledila še povezavo 

med posploševanjem in shematizacijo. Zanjo je značilno, da se nekaj dela shematično, 

se poenostavlja. Gre za shematizacijo dejstev, problemov. Shematiziranje in 

posploševanje sta torej povezana pojma.  
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Posploševanja ali generalizacije je v matematiki veliko, kar se kaže v iskanju splošnega 

vzorca, obrazca ali formule, pravila, lastnosti … Ni dobro, da učenci pri pouku vedno 

sledijo učitelju, zato naj učitelj pouk organizira tako, da imajo učenci proste roke, a 

vseeno čutijo njegovo podporo (Novak, 1996). Avtor poda nasvete za tak pouk: 

medsebojno intervjuvanje o načinu reševanja za pridobitev novih idej, občasno 

medsebojno ocenjevanje ter začetno posvečanje pozornosti miselnim procesom 

(domneva, posplošitev) in ne rezultatom, saj so procesi in postopki reševanja pri 

raziskovalnem tipu nalog pomembnejši od rezultatov.  

 

Naše misli moramo trenirati, da te lahko tvorijo koncepte, ki so izpeljani oziroma 

temeljijo na osnovnih definicijah in da lahko dokazujemo trditve v matematičnem 

kontekstu. To je ravno nasprotno spontanemu razmišljanju. Zato nekateri učitelji 

ponujajo strategije, ki naj bi jih učenci/študentje spontano uporabljali za tvorbo 

generalizacije/posploševanja. To storijo tako, da predstavijo primere, ki naj bi jih vodili 

k pravilni generalizaciji (Vinner, 2012).  

 

Pri generalizaciji in tvorbi koncepta (zasnova, načrt) sta vpletena dva mehanizma; 

prepoznavanje podobnosti (npr. iz preteklosti) in razlikovanje drugačnosti, kar je lahko 

zapleteno tako za otroke kot odrasle (Vinner, 2012).  

 

Matematično razmišljanje je drugačno od naravnega intuitivnega razmišljanja. 

Oblikovano je z natančnimi pravili, ki se jih moramo zavedati. To zahteva obveščenost-

sposobnost izražati se in biti analitičen in posledično tudi miselno kontrolo. Ločimo dva 

načina razmišljanja (dva kognitivna sistema). Prvi sistem predstavlja intuicijo; to so 

generalizacije, do katerih pridemo v spontanem razmišljanju. Je asociativen, taktičen, 

impliciten, trden, relativno hiter in avtomatski. Drugi sistem pa predstavlja razmišljanje, 

potrebno v matematičnih kontekstih. Je analitičen, ekspliciten, racionalen, kontroliran in 

relativno počasen. Iz različnih razlogov ta sistem pri mnogih ljudeh ni bil razvit v 

obsegu, ki je potreben za matematično mišljenje. Obstaja velika razlika med 

vsakodnevnimi situacijami, ki spontano vodijo k generalizaciji, in umetnimi situacijami, 

ki so uporabljene kot nekakšno povabilo h generalizaciji (takrat naj bi učenci uporabili 

drugi sitem) (Vinner, 2012).  
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Za uspešno posploševanje je potrebna analiza poteka reševanja problema. S tem 

uvidimo strategije, ki jih je reševalec uporabil, kar nam služi kot osnova za sklep o 

uspešnosti posamezne strategije za oblikovanje posplošitev. Vse strategije niso enako 

učinkovite (Manfreda Kolar in Hodnik Čadež, 2011). 

 

Za uspešno posploševanje so se kot dobre izkazale tudi uporabe shem. Shema dovoljuje 

posamezniku, da organizira podobne izkušnje na način, ki mu omogoča prepoznavo 

dodatnih podobnih izkušenj. Posameznik razvije shemo samo za tiste vzorce, ki se 

ponavljajo. Vzorce in določene primere študentje oziroma učenci generalizirajo od 

določenega primera do splošnega. Ko pridobijo izkušnje, pa sheme le obujajo (Steele in 

Johanning, 2004).  

 

Ločimo več vrst generalizacije. Pri empirični generalizaciji je osnova najti skupno 

lastnost/značilnost med več različnimi predmeti/situacijami in opaziti, da so te lastnosti 

skupne tem situacijam/predmetom. Skupno lastnost najdemo s primerjanjem predmetov 

in situacij med seboj. Teoretična generalizacija pogosto vodi k izvirnim matematičnim 

konceptom. Začne se s sistemom aktivnosti v začetni situaciji, kjer so elementi 

aktivnosti/akcije določeni objekti: fizični ali pojmovni. Nato vodi k povezovanju med 

elementi aktivnosti/akcije. Relacija je trdna, če se akcija ponavlja. Temu rečemo shema 

delovanja. Shema potrebuje tudi simboličen opis; za predstavitev simbolov elementov 

delovanja in pomen teh shematično navedenih simbolov (Ciosek, 2012).  

 

Poleg zgornje delitve avtorica Ciosek (2012) loči tudi:  

• generalizacijo skozi indukcijo, 

Pri tej vrsti generalizacije se išče formula f(n) za vsak naraven n. Rezultati iskanja tega 

člena in opazovanje teh rezultatov so lahko uporabljeni za uvajanje splošnega pravila. 

To pravilo pa je le domneva.  

Primer te vrste generalizacije je podrobneje opisan na strani 26 in nekaj nadaljnjih 

straneh, kjer so študentje določali dolžine različno velikih spiral.  

• generalizacijo skozi generaliziranje razmišljanja, 

Način sklepanja v določeni situaciji ostane pravilen (se ohrani) v različnih situacijah; 

manjše spremembe bodo potrebne samo za pridobitev bolj splošnih rezultatov. 
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Primer te vrste generalizacije je problem iz empiričnega dela tega diplomskega dela, 

kjer so učenci določevali število ploščic okoli ribnika (glej empirični del).  

• generalizacija skozi združevanje specifičnih primerov, 

Z dokazi dokažemo, da lahko zamenjamo trditev, nanašajočo na posamezni primer s 

splošno trditvijo (originalna trditev je njen posebni primer). 

Primer te vrste generalizacije je lahko Pitagorov oziroma kosinusni izrek. Pitagorov 

izrek (c2 = a2 + b2) je specifični primer za kosinusni izrek (le-ta nam pomaga pri 

računanju neznanih stranic oziroma kotov poljubnega trikotnika, če poznamo dolžine 

vseh treh stranic oziroma dolžini dveh stranic in kot med njima).  

• generalizacija po rekurzivnem pravilu.  

Je sorodna generalizaciji skozi indukcijo, le da smo osredotočeni na primerjavo 

sosednjih členov zaporedja. Bistvo je, da se nov člen izrazi s predhodnimi členi.  

Primer naloge za to vrsto generalizacije je zapisala avtorica Ciosek (2012, str. 40): 

»Največ koliko skupnih točk lahko ima n premic, ki jih za seboj puščajo letala«? 

(Skupna točka je mišljena kot presečiščna točka dveh različnih premic). Pri tem je 

pravilo izrazila z rekurzivno formulo L(n) = L(n-1) + (n-1). Pri tem L(n) predstavlja 

iskano število skupnih točk, n pa število različnih premic.  

 

2.2.4 Raziskave na tem področju 

 

Opravljeno je bilo veliko raziskav na temo induktivnega sklepanja in posploševanja. 

Prav je, da se raziskovalci posvečajo tej tematiki, saj lahko tudi tako učiteljem 

predstavijo natančen potek reševanja določenega problema, pasti, ki se lahko pojavijo, 

in jih na napake tudi opozorijo. Učitelj dobi vpogled v različne raziskave, jih med seboj 

primerja in najde sebi najbližjo, na osnovi katere bi v razredu lahko deloval tudi sam.  

 

V tem delu diplomskega dela bom predstavila nekaj opravljenih raziskav na tem 

področju. Izpostavila bom najpomembnejše izsledke, do katerih so raziskovalci prišli. 

Prva raziskava na kratko govori o rezultatih in posploševanju osnovnošolcev, druga in 

tretja sta predstavljeni podrobneje. Predstavila bom primerjavo obeh. Četrta raziskava, 

ki jo predstavljam, je bila namenjena ugotavljanju vneme posameznikov za reševanje in 

zanimivosti problemov, ki so jih reševali.  
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RAZISKAVA ŠTEVILKA 1 

 

V članku Algebra, pattern and motivation (Orton, 1996) sem zasledila izsledke o 

raziskavi, v kateri so bili dvanajstletni učenci postavljeni pred problem, ki je vseboval 

zanimivo temo štetja vžigalic. Problem so poskušali posplošiti tako, da bi napovedali 

število vžigalic za poljuben člen zaporedja (glej sliko številka 1).  

 

 

Slika 1: Število vžigalic za posamezne člene zaporedja (Orton, 1996; str. 28) 

 

Z raziskavo so ugotovili, da so skoraj vsi učenci opazili skupno razliko med danimi 

členi in so pravilno napovedali naslednji člen. Nekateri učenci so bili sposobni problem 

posplošiti na dvajseti oziroma stoti člen zaporedja; a na naslednja (nadaljnja) zaporedja 

ne. Nekateri učenci so bili sposobni pravilno izraziti relacije le z besedami. Malo 

učencev pa je problem preoblikovalo v razpoznavno algebrsko obliko, torej zapisalo 

pravilo za splošni n-ti člen zaporedja (Orton, 1996).  

 

Delo z vžigalicami se mi zdi zelo primerno za mlajše otroke, saj gre za delo z 

konkretnim materialom. Učenci si problem lažje predstavljajo, a kot vidimo to pri 

oblikovanju posplošitve ne zagotavlja boljšega uspeha.  

 

RAZISKAVA ŠTEVILKA 2 

 

Raziskava, ki sledi, je bila opravljena na Pedagoški fakulteti v Ljubljani v šolskih letih 

2009/2010 in 2010/2011. Njeni člani smo bili študenti tretjega, oziroma naslednje leto 

četrtega letnika študija, smer razredni pouk in študentje prvega letnika smer 

matematika. Avtorici raziskave in uporabljenih člankov sta Manfreda Kolar in Hodnik 

Čadež (2011, 2011a), primerjava rezultatov med študenti razrednega pouka in 

matematike pa je opisana v članku Comparison of competences in inductive reasoning 
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between primary teacher students and mathematics teacher students, avtorjev Manfreda 

Kolar, Slapar in Hodnik Čadež (2012).  

 

Namen raziskave je bil ugotoviti kompetentnost študentov na področju reševanja 

problemov ter pogostost in način vključevanja problemskih situacij v nastope.  

 

Ugotovili so, da študentje načrtujejo problemske situacije pri pouku. Način in pogostost 

vključevanja sta odvisna od razreda in učne vsebine. Najmanj pogosto so študentje 

problemske situacije vključevali v prvi, sledi mu peti razred. Najpogosteje so se 

problemske situacije pojavile pri vsebinah iz geometrije in merjenja.  

 

Ugotovili so tudi, da se študentje v večini (78 %) počutijo kompetentne za vključevanje 

problemov v pouk. Velja prepričanje, da bolj kot je učitelj kompetenten za reševanje 

problemov, večja je verjetnost vključevanja problemskih situacij v razred (Manfreda 

Kolar in Hodnik Čadež, 2011).  

 

Študentje so se soočili tudi z reševanjem problema. Individualno so morali razrešiti 

problem dolžine spirale v kvadratu 4 x 4.  

 

 

Slika 2: Problem za študente razrednega pouka (Manfreda Kolar in Hodnik Čadež, 2011; str. 

102) 

 

Zgornja slika predstavlja problem, pri katerem je bila predvidena uporaba induktivnega 

sklepanja z namenom, da bi študentje prišli do rešitve oziroma 

generalizacije/posplošitve.  
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Z analizo rezultatov so ugotovili, da je večina študentov raziskovala problem. Rezultate 

so razvrstili v 5 skupin (nivojev) glede na globino reševanja (Manfreda Kolar in Hodnik 

Čadež, 2011a). 

 

Prvi nivo predstavlja reševanje, kjer so študenti uporabljali samo slike spiral, v drugem 

so že računali dolžino narisanih spiral. V tretjem se pojavi strukturiran zapis dolžin 

tistih spiral, ki so tudi grafično predstavljene (vidni primeri). Četrti nivo je enak 

tretjemu, le da študent napove še dolžine spiral, ki niso grafično predstavljene. Ta nivo 

je nekakšna prehodna stopnja, kjer so predstavljeni možni vzorci za nevidene primere, 

ki pa se še ne aplicirajo na vse primere v smislu formul. Zadnji, peti nivo predstavlja 

generalizacijo, kjer študentje zapišejo formule (z n-ji) spiral katerekoli dolžine. Do 

zadnjega nivoja je prišlo slabih 34 % študentov, kar nas vodi do zaključka, da je 

generalizacije/posploševanja zmožnih toliko odstotkov študentov. Le-ta je bila izražena 

tako z uporabo formule (n-ji) kot deskriptivno (opisno, z besedami) (Manfreda Kolar in 

Hodnik Čadež, 2011a). 

 

Pri reševanju je prihajalo tudi do napak. Pojavila se je na primer napačna slika spiral 

večje velikosti in napačna interpretacija koncepta dolžine spirale, kjer je prišlo do 

zamenjave dolžine črte s številom kvadratkov v spirali (Manfreda Kolar in Hodnik 

Čadež, 2011a). 

 

Pojavilo se je šest različnih strategij reševanja, ki so temeljile na operiranju s števili 

oziroma na vezavi na kontekst. Ena strategija je vsebovala oba načina. Izpostavili sta 

dejstvo, da vrsta uporabljene strategije vpliva na stopnjo generalizacije, saj so se 

strategije, vezane na kontekst, izkazale za slabše kot strategije, kjer se je operiralo s 

števili (Manfreda Kolar in Hodnik Čadež, 2011a). 

 

Avtorici Manfreda Kolar in Hodnik Čadež (2011a) sta povzeli, da so sposobnosti 

študentov za spoprijem s problemi različne. Razdelili sta jih v tri stopnje: 

• opazovanje posamičnih primerov, 

• iskanje vzorca in predvidevanje, 

• generalizacija/posploševanje.  
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Študentje so se s problemom spopadli zelo kreativno. Razvili so šest različno kvalitetnih 

strategij. Za razrešitev problema so bili visoko motivirani. (Manfreda Kolar in Hodnik 

Čadež, 2011a). 

 

Zgornja raziskava ni bila narejena le s študenti razrednega pouka. S problemom se je v 

maju 2010 ukvarjalo tudi 72 študentov prvega letnika Pedagoške fakultete, smer 

matematika. Raziskovalci so želeli pridobiti vpogled v globino reševanja problema in 

uporabljene strategije ter razmerje med globino in strategijami. Rezultate so primerjali z 

rezultati študentov razrednega pouka. Sledi primerjava rezultatov (Manfreda Kolar idr., 

2012).  

 

Glede globine reševanja so ugotovili, da več študentov razrednega pouka ni videlo 

oziroma opazilo povezave med podatki, kar jim je preprečilo nadaljnje raziskovanje. 

Računali so le dolžino narisanih spiral (nivo 2). Več kot dve tretjini študentov 

matematike je doseglo nivo 5 (generalizacija oziroma posploševanje). Sklepajo, da 

imajo študentje matematike boljše zmožnosti videnja odnosov med številkami in imajo 

več znanja za reševanje problemov z induktivnim sklepanjem (Manfreda Kolar idr., 

2012).  

 

Z analizo uporabe strategij reševanja problema so ugotovili, da pri študentih razrednega 

pouka prevladuje uporaba drugih strategij kot pri študentih matematike. Porazdelitev 

strategij je bila bolj široka pri študentih razrednega pouka (število študentov 

enakomerneje porazdeljeno na vse strategije) (Manfreda Kolar idr., 2012). 

 

Pri iskanju generalizacije (posploševanja) problema niso bile vse strategije enako 

učinkovite. Ena izmed uporabljenih strategij se je izkazala za precej neuspešno pri obeh 

smereh študija, študenti razrednega pouka so jo uporabili večkrat. Torej lahko 

zaključimo, da se zaradi izbire strategije manjši odstotek doseženih generalizacij 

(posploševanja) med študenti razrednega pouka lahko primerja s študenti matematike. 

Za dosego generalizacije so bile nekatere strategije bolj uporabne, druge manj 

(Manfreda Kolar idr., 2012). 
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RAZISKAVA ŠTEVILKA 3 

 

Avtorici Stelle in Johanning (2004) sta opisali raziskavo, ki je potekala v sedmem 

razredu srednje šole Mid-Western. Sodelovalo je 8 dijakov z nadpovprečnimi 

matematičnimi sposobnosti. Reševali so matematične algebraične probleme.  

 

Predstavila bom metodo dela kot eno izmed možnih in ugotovitve, do katerih so prišli 

po opravljenih 11 poskusih oziroma problemih.  

 

Pomembna ugotovitev, do katere so z raziskavo prišli, je, da obstaja povezava med 

tipom generalizacije/posploševanja dijakov in shemami, ki so jih ti oblikovali. S 

pomočjo teh shem so dijaki prepoznali, razširili in generalizirali člene zaporedja tako 

ustno kot simbolično (Stelle in Johanning, 2004).  

 

Raziskava je bila zasnovana tudi na razgovoru in učenju z učiteljem. Namen razgovora 

je bil raziskati dijakov razvoj in uporabo problemsko reševalnih shem ter razvoj 

algebraičnega mišljenja. Pri učenju so delali z določenimi problemskimi nalogami. 

Učitelj je bil vpleten tudi v načrtovanje in izvršitev raziskave (Stelle in Johanning, 

2004).  

 

Reševanje problemov je potekalo tako, da so dijakom dali problem in jim naročili, da ga 

rešijo kakor želijo, s katerokoli metodo. Nato so se o problemih pogovorili v združenih 

skupinah. Uporabljali so lahko različne prikaze in strategije. Učitelji so delo dijakov 

zbirali in se z njimi pogovorili o rezultatih znotraj skupin po štiri. Dijaki so razložili 

svoje mišljenje, generalizacijo in simbolično izražanje. Z enim dijakom so se o istem 

problemu pogovarjali kar štirikrat (Stelle in Johanning, 2004). 

 

Reševali so kar osem problemov, ki so vodili h generalizaciji. Reševanje je trajalo 1 

mesec.  

 

Identificirali so dva nivoja kvalitete rešitev, ki so ju razvili dijaki (Stelle in Johanning, 

2004): 
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• dobro povezana shema (povezave in odnosi so dobri in so lahko uspešno 

uporabljeni za generalizacijo določenega problema) ter 

• delno oblikovana shema (je šibka v povezavah in ne proizvede nujnega odnosa 

za generalizacijo).  

 

Z raziskavo so prišli do ugotovitev, da za razvoj shem dijak potrebuje ponavljanje, 

prepoznavanje ter generalizacijo oziroma posploševanje. Nekateri dijaki, ki so razvili 

dobro povezano shemo, so čutili potrebo po preverjanju svojega posploševanja 

specifičnih primerov s tem, da bi jih dokazali. Dijaki z delno oblikovano shemo pa niso 

mogli dosledno in jasno izreči posplošitev. Hkrati niso videli veliko zvez med problemi 

in ni bilo videti, da bi dosegli veliko znanja o transferju oziroma prenosu (Stelle in 

Johanning, 2004). 

 

Dijaki, ki so osnovali razumevanje na fizični strukturi, ki so jo narisali (diagramu), so 

bili boljši od tistih, ki so gradili razumevanje na številskih vzorcih. Boljši so bili v 

predstavitvi mišljenja s simbolično algebraično generalizacijo (Stelle in Johanning, 

2004). 

 

Prišli so do zaključka, da je generalizacija ključna za razvoj shem. Rezultati kažejo, da 

obstaja povezava med tipom posploševanja, ki so ga zgradili oziroma uporabili dijaki, 

in med shemami, ki jih oblikujejo. Dijaki so razširili sheme tako, da so lahko vključili 

nov primer v obstoječo generalno shemo (in obratno), kar lahko pomeni, da dijaki 

pogosto posplošujejo istočasno v obe smeri, od posameznega k splošnemu in obratno 

(Stelle in Johanning, 2004). 

 

Dijaki se naučijo posploševanja, ko razvijejo sheme, ki delujejo tudi v novih situacijah. 

Zato je potrebno najti problem, ga razložiti sam sebi in šele nato ga lahko generaliziraš. 

Po vsem tem nastopi algebraično razmišljanje.  

 

PRIMERJAVA druge in tretje raziskave 

 

V obliki preglednice bom zapisala razlike, ki sem jih zasledila med drugo in tretjo 

raziskavo.  
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RAZISKAVA ŠTEVILKA 2 (študentje) RAZISKAVA ŠTEVILKA 3 (dijaki) 

• individualno reševanje • tudi skupinsko reševanje 

o brez predhodnih in vmesnih 

pogovorov z učiteljem 

o pogovori prej in potem 

− izvedena dvakrat za krajši čas − trajanje 1 mesec 

� sodelovanje vseh študentov � sodelovanje nadpovprečnih dijakov 

� veliko število sodelujočih 

študentov 

� majhno število sodelujočih dijakov 

� boljši študenti, ki so v postopku 

reševanja prešli na operiranje z 

golimi številkami 

� v predstavitvi mišljenja s 

simbolično algebraično 

generalizacijo so bili boljši dijaki, 

ki so risali diagrame (grafično), v 

primerjavi s tistimi, ki so gradili 

razumevanje na številskih vzorcih 

Preglednica 2: Razlike med raziskavama številka 2 in 3 

 

ANALIZA TABELE 

 

Raziskavi se razlikujeta v kar nekaj bistvenih stvareh, kot sta na primer trajanje in 

potek. Raziskava na Pedagoški fakulteti je trajala manj časa (reševanje problema), 

reševanje tudi ni bilo povezano z učiteljem. Vsi študenti so problem reševali 

individualno ne glede na matematično nadarjenost. Prihaja tudi do razlik v ugotovitvah. 

Pri raziskavi številka 3 so se za boljše izkazali dijaki, ki so risali diagrame (do rezultata 

so si pomagali grafično).  

 

Ne zdi se mi dobro, da so v raziskavo vključeni le nadpovprečni učenci, saj s tem ne 

dobimo realnih rezultatov. Tudi pomoč učitelja in pogovor o problemu vodi k 

nezanesljivim rezultatom, vendar pa lahko s pogovorom o problemu dobimo boljši 

vpogled v način razmišljanja posameznika.  
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RAZISKAVA ŠTEVILKA 4 

 

Avtorja Tittanen in Pehkonen v svojem članku (2009) opisujeta raziskavo, narejeno leta 

2008 na 22 učencih 5. razreda srednje šole na Finskem. Gre za raziskavo o zanimivosti 

problemov, ki so jih reševali učenci, in o vnemi učencev za delo s problemi. Delo je 

potekalo tri šolske ure, enkrat 45 minut in enkrat 90 minut.  

 

Za pomoč pri merjenju zanimivosti so raziskovalci izdelali poseben kazalnik (kot 

tabela), s pomočjo katerega so pojasnili interese za reševanje problemov. Kazalnik je bil 

sestavljen iz štirih delov, za vsako problemsko nalogo svoj del. Večina vprašanj je bila 

enakih za vse probleme. Vsako vprašanje je bilo točkovano od 0 do 3. Učenci so 

ovrednotili naloge tako, da so obkrožili trditve: popolnoma se strinjam, skoraj se 

strinjam, skoraj se ne strinjam in popolnoma se ne strinjam. Trditve, ki so jih vrednotili, 

so bile naslednje:  

• naloga je bila zanimiva, 

• naloga je bila videti pretežka, 

• naloga je bila prijetna za reševanje in 

• takoj, ko sem videl nalogo, sem postal zainteresiran (Tiittanen in Pehkonen, 

2009).  

 

Učenci so se spopadli s štirimi nalogami. Dve geometrijski predstavljata tangram in 

mnogokotnik, dve aritmetični pa suduku in številski trikotnik. Naloge in opisi so 

povzeti po Tiittanen in Pehkonen, 2009. 

 

� Mnogokotniki 

Učenci so morali narisati različne mnogokotnike tako, da je bila dolžina roba vedno 12 

(vžigalic). Tudi ploščina je bila fiksna (npr. 5).  

 

 

Slika 3: Primer reševanja problema »mnogokotniki« (Tiittanen in Pehkonen, 2009, str. 144) 
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Na zgornji sliki vidimo primer, kako so nalogo reševali učenci. Število vžigalic se ni 

spreminjalo, ravno tako ne ploščina. Poiskati so morali različne mnogokotnike glede na 

izbrane zahteve.  

 

� Suduku 

Igra, ki je danes znana vsem. Kvadrat 9 x 9 je sestavljen iz devetih 3 x 3 kvadratov. 

Nekaj števil je v kvadratu danih, reševalec pa mora vstaviti manjkajoča števila od 1 do 9 

tako, da je v vsaki vrsti in koloni ter kvadratu 3 x 3 vsaka številka od 1 do 9 zapisana 

samo enkrat.  

 

� Tangram 

Je kitajska sestavljanka iz 7 različnih koščkov. Učenci so morali sestaviti kvadrat, 

trikotnik in pravokotnik tako, da so uporabili vse koščke.  

 

Slika 4: Tangram (Tiittanen in Pehkonen, 2009, str. 145) 

 

� Številski trikotnik 

Učenci so morali zapolnjevati prazne kroge s številkami tako, da je bila vsota številk na 

vsaki strani enaka.  

 

Slika 5: Številski trikotnik (Tiittanen in Pehkonen, 2009, str. 145) 

 

Učenci so bili med delom posneti s kamero, tako da je bila vnema za delo s problemi 

utemeljena z analizo posnetkov. Mnogokotnike so učenci reševali 45 minut. Sprva niso 
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takoj razumeli, kaj naloga od njih zahteva in so veliko spraševali. S pomočjo projektorja 

so učenci lahko pokazali eno ugotovljeno figuro. To jih je navdihnilo za delo, saj so 

lahko začeli primerjati podobnost njihovih figur s tistimi na projektorju. Sudukuju je 

bilo namenjenih 30 minut. S pomočjo projektorja so učencem razložili pravila, kako se 

vstavlja številke … Skupaj so rešili suduku 4 x 4. Bili so zelo vneti za reševanje, ura je 

bila zelo dobra. Reševanju tangrama je bilo ravno tako namenjenih 30 minut. Ura je bila 

dokaj dobra, le naloga je bila preveč zahtevna oziroma naporna. Samostojno je nalogo 

rešilo manj kot 5 učencev. Tangrami so bili prehodno razrezani in pripravljeni za delo. 

Ko je prvi učenec našel rešitev kvadrata, jo je učitelj predstavil na projektorju, da bi 

učenci lahko našli še druge rešitve. Za nove poskuse niso imeli dovolj potrpljenja, tako 

da so raziskovalci z učenci na koncu pregledali le eno rešitev vsakega lika. Številski 

trikotnik so učenci reševali 20 minut. Bila je zadnja naloga oziroma problem in nekateri 

so bili že utrujeni. Na začetku so si ogledali princip naloge s pomočjo projektorja, nato 

pa so učenci dobili naloge na listu. Prvo reševanje je bilo hitro, saj je bil številski 

trikotnik prazen. Mnogi učenci so bili utrujeni in so začeli delati druge stvari. 

Pomanjkanje vneme se na videu kaže kot hrup, težave, pogovarjanje in namerno 

zbadanje drugih (Tiittanen in Pehkonen, 2009). 

 

Z raziskavo so prišli do ugotovitev, da so bili glede na analizo izpolnjenih kazalnikov 

mnogokotniki najbolj zanimivi za učence, medtem ko glede na urejanje nalog od najbolj 

do najmanj zanimive pa suduku. Neujemanje lahko pripišemo dejstvu, da je bila pri 

izpolnjevanju kazalnikov (indikatorjev interesa) vsaka naloga ocenjena oziroma 

ovrednotena kot ločena skupina in naloge niso bile primerjane druga z drugo. Dve 

različni nalogi sta od istega učenca lahko dobili isto število točk. Ob primerjavi pa je isti 

učenec lahko eno nalogo ocenil kot malo bolj zanimivo kot drugo. Učenci so se zdeli 

vneti za delo z danimi problemi. Imeli so pozitiven odnos do problemov novih vrst in so 

se lahko skoncentrirali za reševanje (Tiittanen in Pehkonen, 2009). 

 

Ta raziskava sicer ni vključevala problemov z iskanjem posplošitev, kaže pa na pomen 

vključevanja problemskih situacij v pouk (motivacija, zanimanje, izziv za učence …), ki 

se jih mora učitelj ob načrtovanju učnih situacij zavedati.  
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2.3 Obseg, ploščina in merjenje 

 

Poglavje, ki sledi, je v diplomsko delo umeščeno zato, ker bo empirični del namenjen 

reševanju problema, ki je povezan s ploščino in obsegom.  

 

2.3.1 Opredelitev pojmov 

 

OBSEG 

 

V slovarju slovenskega knjižnega jezika obseg opredeljujejo kot razsežnost predmeta, 

telesa po zunanji strani, zlasti glede na širino. Posebej je poudarjeno, da geometrijsko 

obseg lika predstavlja dolžino meje lika (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html; 10. 11. 2012). 

 

Leksikoni matematike pojem opišejo natančneje. Duden (2008) definicijo obsega zapiše 

kot dolžino robne krivulje (roba), s katero je omejen ravninski lik. Označujemo ga s 

črko o. Obseg večkotnika je vsota dolžin njegovih stranic.  

 

PLOŠČINA 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje ploščino kot velikost ploskve 

(http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html; 10. 11. 2012). 

 

Duden (2008) ploščino opiše kot podatek za dano ploskev, koliko izbranih enotskih 

kvadratkov (enota mere) le-ta vsebuje. Običajna osnovna enota za merjenje ploščine je 

kvadratni meter.  

 

Spletna stran Wikipedija (http://sl.wikipedia.org/wiki/Ploščina; 12. 11. 2012) ploščino 

definira kot: »Plôščina (tudi ploščína) je v geometriji mera za velikost geometrijskega 

lika oziroma dela ravnine. Ploščina je v tesni zvezi s površino, ki je vsota ploščin vseh 

mejnih ploskev telesa. Izraz ploščina praviloma uporabljamo za dvorazsežne objekte 

(like - dele ravnine), površina pa za trirazsežne objekte (telesa - dele prostora)«.  
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MERJENJE 

 

Merjenje najbolje opišemo z glagolnikom meriti. Slovar slovenskega knjižnega jezika 

opredeljuje besedo meriti kot ugotavljanje, določevanje, koliko dogovorjenih enot kaj 

obsega, vsebuje. Isto definicijo slovar pripisuje tudi besedi izmeriti (http://bos.zrc-

sazu.si/sskj.html; 10. 11. 2012).  

 

Merjenje se vedno pojavlja v povezavi z merskimi enotami oziroma merskim sistemom. 

Merske enote so enote za merjenje, medtem ko je merski sistem sestav enot, s katerimi 

merimo količine. Količino sestavljata mersko (realno) število in enota (Duden, 2008).  

 

Pobližje si oglejmo enote za dolžino in ploščino.  

Osnovna dolžinska enota je meter (m). Uporabljajo se tudi druge enote. Odnosi med 

enotami so naslednji:  

 

1 m = 10 dm    1 m =100 cm   1 m = 1000 mm  

1 dm = 0,1 m   1 cm = 0,01 m   1 mm = 0,001 m 

 

1 dm = 10 cm   1 cm = 10 mm  

1 cm = 0,1 dm   1 mm = 0,1 cm 

 

Osnovna enota za ploščino je kvadratni meter (m2). To je ploščina kvadrata s stranico 1 

m. Uporabne enote so še kvadratni milimeter, kvadratni centimeter, kvadratni decimeter 

in kvadratni kilometer. Odnosi med enotami so sledeči:  

 

1 dm² = 100 cm²  1 cm² = 100 mm²  1 mm² = 0,01 cm² 

1 cm² = 0,01dm²  1 dm² = 10 000 mm²  1 mm² = 0,0001 dm² 

 

1 m² = 100 dm²  1 a = 100 m²   1 km² = 100 ha 

1 dm² = 0,01 m²  1 ha = 100 a = 10 000 m² 1 km² = 1 000 000 m² 
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Zgoraj navedene enote niso v veljavi od nekdaj. V zgodovini so si ljudje pomagali z 

uporabo svojih teles. Najstarejše enote za dolžino so tako prilagojene telesnim meram 

(glej sliko 6).  

 

 

Slika 6: Telesne mere (vir: Duden, 2008; stran 213) 

 

2.3.2 Zgodovina geometrije 

 

Prvi pojmi o številu in obliki segajo daleč nazaj v čas paleolitika. Pri Indijancih so 

poznali geometrijske vzorce. Približno takrat se je oglasila potreba po merjenju dolžine 

in prostorskih predmetov (torej tudi obsega in ploščine). Mere so bile približne in 

pogosto povzete po delih človeškega telesa. Skozi vso zgodovino se nato pojavljajo 

različni geometrijski vzorci različnih plemen (na lončarskih izdelkih, žarah …) (Struik 

1986).  

 

V 5., 4., in 3. stoletju pred našim štetjem so bili v Starem Orientu že vešči računanja, s 

poudarkom na praktičnem merjenju. Skozi čas se je iz teh praktičnih problemov 
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merjenja razvila geometrija (v Babilonu in Egiptu). Iz raznih zapisov je razvidno, da je 

imela babilonska geometrija formule za ploščine preprostih mnogokotnikov. Poznali naj 

bi že Pitagorov izrek (Struik 1986).  

 

Geometrija je torej ena najstarejših vej matematike. Njene glavne korenine segajo v 

obdobje starega Egipta, t.j. nekaj tisočletij pred našim štetjem, natančneje v obdobje, ko 

so redne poplave velikega Nila v Egiptu vsako leto izbrisale meje zemljiških posestev in 

jih je bilo potrebno na novo določiti. To delo so opravljali posebej izurjeni zemljemerci, 

ki so napenjali vrvi. Opravilo se je imenovalo zemljemerstvo ali po grško geometrija 

(Pavlič, 1998).  

 

Tako je tudi v povezavi s tem pojavom dobila ime, saj beseda geometrija v grščini 

pomeni "merjenje zemlje". Na egipčanskih osnovah so jo skoraj do popolnosti razvili 

stari Grki. Njihove izdelke je združil in v zbirki Elementi zapisal Evklid, eden 

najslavnejših matematikov vseh časov. Poučeval je v Aleksandriji približno 300 let pred 

našim štetjem. Evklidova knjiga je bila skoraj 2000 let osnovni učbenik geometrije. 

Število njenih izdaj pa je celo primerljivo s številom izdaj Biblije.  

Tudi v zgodovini Grčije je veliko zanimivega in pomembnega glede geometrije. 

najpomembnejše ljudstvo so zagotovo Pitagorejci s poznavanjem lastnosti pravilnih 

mnogokotnikov in pravilnih teles (Struik 1986).  

 

Kot lahko vidimo, zgodovina matematike in sploh geometrije sega daleč nazaj. To je le 

majhen drobec primerov oziroma za tisti čas naprednih idej, pomembnih za danes. 

Načine merjenja, ki so bili prisotni skozi zgodovino, pa lahko spretno vključimo tudi v 

didaktično obravnavo merjenja v šoli.  

 

2.3.3 Didaktična obravnava ploščine in obsega 

 

Učenci v šoli (Cotič, 1997) pri oblikovanju pojma merjenje količine izgrajujejo 

naslednja spoznanja o merjenju: 

 

• je postopek primerjanja dveh istovrstnih količin (npr. dolžine z dolžino in 

podobno), 
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• je postopek, pri katerem se merjeni količini pridruži število, ki pove, kolikokrat 

se enota nahaja v količini, ki jo merimo, 

• isti količini (npr. dolžini) se lahko pridružujejo različna števila, če merimo z 

različnimi enotami.  

 

Da učenci pojem merjenja razumejo, mora učitelj izhajati iz situacij v resničnem 

življenju in praktičnih dejavnostih. Tako učenec sam s svojo lastno dejavnostjo 

izgrajuje svoje znanje in razumevanje. Dobro je, da učitelj upošteva predznanje učencev 

ali jih z vprašanji spodbudi k razmišljanju, saj je znanje tako trajnejše, ker učenci do 

spoznanja pridejo sami.  

 

Tudi sama komunikacija pri pouku je zelo pomembna. Predstavlja pot, ki poveže 

učence, učitelja in znanje (Mutić, 2001). Zato si kot primer oglejmo, kako je bila na OŠ 

Majde Vrhovnik leta 2001 izvedena učna ura, pri kateri je učiteljica skušala uvesti 

pojem obseg v 4. razredu.  

 

Po uvodnem pripovedovanju učiteljice so učenci skupinsko ugotavljali, kaj je obseg. 

Nekateri so svoje mnenje predstavili na tabli. Sledili so naslednji koraki v nadaljevanju 

ure:  

• individualno zapisovanje odgovorov na vprašanja učiteljice, 

• izmenjevanje ugotovitev najprej v dvojicah, nato v skupini ter poenotenje 

ugotovitev, izbira najboljšega odgovora, 

• frontalno skupinsko poročanje in iskanje najustreznejšega odgovora (Mutić, 

2001). 

 

Učiteljica je dobila raznovrstne odgovore, ki pa v večini niso bili preneseni na 

matematično raven. Veliko učencev je odgovore skiciralo, kar je dobro, saj učitelj tako 

dobi vpogled v miselne predstave učencev, kar je zanj za nadaljnji potek ure izjemnega 

pomena (Mutić, 2001).  

 

Mutić (2001) poda načine vpeljave novega matematičnega izraza. Opisani zgornji način 

lahko definiramo kot vpeljavo izraza za iztočnico v učno uro; izraz pa lahko vpeljemo 

tudi kot vrhunec predhodnega procesa poglabljanja razumevanja (celo uro potekajo 
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dejavnosti, šele na koncu povemo, kaj smo delali in kako se to imenuje). Tretji način pa 

avtorica opisuje kot prenos izkušenj iz vsakdanjega življenja na matematično področje. 

Vendar mora biti tu učencu izraz, ki ga obravnavamo, znan že od prej.  

 

Za uspešno računanje obsega in ploščine s standardnimi merskimi enotami je 

pomemben tudi potek uvajanja merskih enot. Uvajanje (Cotič, 1997) spremljajo 

naslednji metodični koraki:  

1. primerjanje količin; 

2. merjenje z relativno enoto; 

3. merjenje s konstantno nestandardno enoto; 

4. merjenje s standardno enoto.  

 

Da bi posamezne metodične korake lažje razumeli, bom zapisala svoj primer, kako bi 

lahko potekala obravnava dolžine oziroma obsega.  

 

Pri primerjanju količin bi učenci primerjali dolžine različnih stvari v učilnici. 

Spodbujala bi jih k uporabi izrazov daljši, krajši, enak … Učenci lahko raziskujejo tudi 

dolžine delov na lastnih telesih.  

 

Pri merjenju z relativno enoto bi dolžino predmeta merili z deli telesa, kot so dlan, prsti, 

koraki, stopala. Pred meritvijo bi učence spodbudila, da dolžino najprej ocenijo, nato pa 

svoje meritve primerjajo s svojo oceno. Ob primerjanju medsebojnih rezultatov bi 

učenci ugotovili, da rezultati niso enaki. To bi povezala z dejstvom, da moramo priti do 

enakega rezultata pri merjenju dolžine istega objekta. Le tako lahko zanesljivo vedo, 

koliko je predmet dolg. Zato bi se za merjenje s konstantno nestandardno enoto z učenci 

dogovorili za nek predmet iz razreda, s katerim bodo merili vsi. Enako kot prej bi 

meritev najprej ocenili in šele nato izvedli. Merjenje s standardno enoto bi izvedla tako, 

da bi učencem pripravila pripomočke, dolge 1 m, 1 dm in 1 cm. Vsi bi merili z njimi in 

ugotovili, da dobijo enake meritve. Pogovor bi navezala na to, da sedaj lahko točno 

vemo, koliko je nekaj dolgo in da pri merjenju vedno uporabljamo standardne merske 

enote, ki so za vse, ki merijo, enaki. Menim, da dolžino vemo tudi prej, le komunikacija 

je otežena. Poudarila bi, da sta pri merjenju pomembna mersko število in merska enota; 
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ki morata biti pri vseh učencih, ki merijo isto količino (na primer dolžino predmeta) z 

istim pripomočkom, enaka.  

 

Če učenci izmerijo, da je obseg šolske klopi 5 metrov, velja, da je: 5 mersko število in 

m merska enota.  

5 m 

 

mersko število    merska enota 

 

Z učenci moramo postopek merjenja utrjevati, da učenci usvojijo natančnost, kar je 

pomembno pri merjenju z manjšimi merskimi enotami.  

 

Da učenci znajo pravilno meriti in poznajo postopek merjenja, je pomembno tudi zato, 

ker se nadaljnja merjenja učijo po analogiji (enak vrstni red metodičnih korakov pri 

vseh merskih količinah). Če torej že na začetku ne zapolnimo manjkajočih vrzeli v 

znanju učencev na to temo, bodo le-ti imeli težave pri vseh nadaljnjih merjenjih.  

 

Ena izmed težav, na katero lahko pri didaktični obravnavi naletimo, je, da učenci 

zamenjujejo pojma obseg in ploščina. Takim učencem je potrebno počasi in podrobno 

razložiti razliko in razlago podkrepiti s primeri.  

 

Kot primer lahko predstavimo ploščico, ki jo bomo uporabili za tlakovanje okoli 

bazena. 

 

 

 

 

 

OBSEG ploščice je dolžina črte,  

ki ploščico omejuje 

       PLOŠČINA je velikost ploskve 

       oziroma ploščice 
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Učitelj pogosto naleti še na eno težavo. Učenci včasih zmotno sklepajo, da na primer 

povečanje ploščine poveča tudi obseg in obratno, kar pa ne drži.  

 

Primer naloge: Mati je za svojo hčer izdelala lanen prt. V dolžino je meril 80 cm, v 

širino pa 30 cm. Hči s prtom ni bila zadovoljna, saj si je želela drugačnega. Zato je mati 

napravila še en prt, ki je v dolžino meril 50 cm in v širino 60 cm.  

Za kateri prt je potrebovala več blaga?  

 

 

Kako misliš, da je z obsegi prtov? Svoje predvidevanje zapiši, šele nato izračunaj 

obsega obeh prtov. 

 

 

Ali si predvidel pravilno? Kaj lahko iz tega sklepaš? 

 

 

 

2.3.4 Umeščenost vsebine v učni načrt  

 

Učenci spoznajo pojma ploščina in obseg v petem razredu devetletne osnovne šole. 

Sklop merjenje, ki vsebuje in predstavi ta dva pojma in opiše cilje zanju, je v učnem 

načrtu uvrščen pod temo Geometrija in merjenje. Uvajanje v to temo se seveda začne že 

v nižjih razredih, zato učenci tam pridobivajo potrebno predznanje, da lahko potem 

ploščino in obseg računajo.  

 

Podrobneje si bomo ogledali učni načrt (Žakelj idr., 2011) oziroma napredovanje teme 

Geometrija in merjenje od prvega razreda naprej.  

 

V prvem razredu je tema geometrija in merjenje razdeljena na tri sklope, in sicer: 

orientacija, geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja ter merjenje.  

 

Za sklop merjenje so zapisani naslednji cilji.  
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Učenci: 

• ocenijo in primerjajo količine za dolžino, maso in prostornino (najkrajši, 

najdaljši, najtežji, najlažji, največja, najmanjša prostornina ipd.); 

• merijo dolžino, maso in prostornino z nestandardnimi enotami (z relativnimi in 

konstantnimi).  

Vidimo, da se učenec seznani z vsebino dolžine (pomembno za računanje obsega), ki jo 

meri s koraki, dlanjo, stopalom (nestandardne enote).  

 

V drugem razredu se obdržijo sklopi iz prvega razreda, doda se le sklop transformacije 

(simetrije).  

 

Cilji, ki jih je potrebno pri sklopu merjenje doseči, so sledeči.  

Učenci:  

• ocenijo, primerjajo in merijo dolžino, maso in prostornino z nestandardnimi 

(relativnimi in konstantnimi) in s standardnimi enotami; 

• zapišejo meritev z merskim številom in enoto; 

• poznajo in uporabljajo merilne instrumente (ravnilce, tehtnica, menzura ipd.) za 

merjenje količin; 

• seštevajo in odštevajo količine enakih enot; 

• spoznajo merski enoti za denar (€, cent) in njune vrednosti; 

• se navajajo na uporabo denarnih enot v vsakdanjem življenju.  

Učenec še vedno meri z nestandardno enoto; pri vpeljavi standardnih enot izhajamo iz 

vsakdanjega življenja (m, cm). 

 

Temo Geometrija in merjenje v tretjem razredu predstavljajo isti sklopi kot v drugem.  

 

Pri sklopu merjenje težimo k dosegi ciljev, zapisanih spodaj. 

Učenci: 

• poznajo in izbirajo (glede na situacijo) ustrezne merske enote za merjenje 

dolžine, mase, prostornine, časa in denarja; 

• ocenijo, primerjajo, merijo količine in meritev zapišejo z merskim številom in 

enoto; 

• računajo z enoimenskimi merskimi enotami; 
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• berejo zapisane denarne vrednosti (ceno) v decimalnem zapisu.  

Učenci merijo in zapisujejo mersko število in enoto, spoznavajo odnos med večjo in 

manjšo enoto; merskih enot pa ne pretvarjajo. Uporabljajo dolžinske enote m, dm in cm.  

 

V prvem triletju je poudarek na praktičnih meritvah z nestandardno relativno (dlan, 

pedenj, korak …) in z nestandardno konstantno (svinčnik, palica, posoda …) enoto. 

Učitelj mora biti pozoren na postopek merjenja, zapis meritev, izbiro merilnega 

instrumenta in enote, predstavo o velikosti enot, ocenitev ter primerjanje količin.  

 

Četrti razred predstavljajo sklopi: geometrijski elementi, liki in telesa, transformacija 

ter merjenje.  

 

S sklopom merjenje težimo k temu, da učenci:  

• ocenijo in merijo količine (dolžino, maso, prostornino, čas in denar) s 

standardnimi enotami; 

• usvojijo pojma merska enota in mersko število; 

• meriti z izbrano enoto (z nestandardnimi in standardnimi enotami); 

• ob praktičnem merjenju izbirajo primerne merilne instrumente in meritve 

izrazijo z ustrezno mersko enoto; 

• spoznajo standardne dolžinske merske enote (mm, km), merske enote za maso 

(g, t), votle mere (hl), merske enote za čas (s); 

• pretvarjajo (le med dvema sosednjima enotama) večimenske količine v 

istoimenske in obratno; 

• primerjajo in urejajo količine ter računajo z njimi; 

• zapisujejo denarne vrednosti (cene) z decimalnim zapisom; 

• seštevajo in odštevajo denarne vrednosti ob primerih iz vsakdanjega življenja. 

Učenci uporabljajo dolžinske enote mm, cm, dm, m, km ob praktičnih, izkušenjskih 

meritvah (doma, v šoli …).  

 

V petem razredu je tema geometrija in merjenje razdeljena na iste sklope kot v četrtem 

razredu.  
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Cilji pri sklopu merjenje, kjer učenci: 

• ocenijo, primerjajo in merijo ploščino z relativnimi, konstantnimi 

nestandardnimi in standardnimi enotami; 

• spoznavajo (standardne) ploščinske enote (mm2, cm2, dm2, m2); 

• pretvarjajo med sosednjimi enotami (večimenske enote v enoimenske in 

obratno) in računajo s količinami; 

• spremembo ene količine znajo povezati s spremembo druge količine; 

• seštevajo in odštevajo količine v decimalnem zapisu (denar) ob primerih iz 

vsakdanjega življenja.  

 

Pomembno je, da učitelj pri uvajanju ploščine izvaja aktivnosti, ki omogočajo postopno 

oblikovanje pojmov pri učencu. Pouk mora sloneti na izkušnjah, zato učenci meritve 

izvajajo v razredu, zunaj šole, doma. Pri ocenjevanju ploščine lika začnemo s 

preprostimi primeri, nato učence uvajamo na spretno ocenjevanje. Pomembno je tudi, 

da učencem nudimo aktivnosti, ki omogočajo oblikovanje in razlikovanje med pojmoma 

ploščina lika in obseg, ravno tako med površino in prostornino telesa.  

 

Tudi pri sklopu liki in telesa z učenci v petem razredu uresničujemo cilje, povezane s 

ploščino oziroma obsegom. V povezavi s tem se pojavijo cilji, kjer učenci: 

• opredelijo obseg in ploščino lika; 

• razlikujejo med obsegom in ploščino lika; 

• izmerijo in izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic; 

• izmerijo s konstantno nestandardno in standardno enoto ploščino pravokotnika 

in kvadrata; 

• izračunajo ploščino pravokotnika in kvadrata (brez uporabe obrazcev).  

 

2.3.5 Primerjava ciljev od prvega do petega razreda 

 

Pregledala sem cilje pri sklopu merjenje in pri sklopu liki in telesa, ki so v povezavi z 

merjenjem dolžine (obsegom in ploščino). Cilje sem povzela, jih oštevilčila in 

predstavila v obliki tabele, da se lahko vidi napredovanje oziroma ponavljanje ciljev iz 

razreda v razred.  
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Cilji, ki si sledijo, so:  

1. ocenijo, primerjajo in merijo dolžino z nestandardnimi enotami, 

2. meritev zapišejo z merskim številom in enoto, 

3. seštevajo in odštevajo količine enakih enot oziroma računajo z istoimenskimi 

merskimi enotami, 

4. izbirajo ustrezne merske enote oziroma meritve izrazijo z ustrezno mersko 

enoto, 

5. ocenijo in merijo količine (s standardnimi enotami)*, 

6. spoznavajo standardne merske enote (dolžinske, ploščinske …), 

7. pretvarjajo količine, 

8. računajo s količinami, 

9. opredelijo obseg in ploščino lika, 

10. razlikujejo med obsegom in ploščino lika, 

11. izmerijo in izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic, 

12. izmerijo s konstantno nestandardno in standardno enoto ploščino pravokotnika 

in kvadrata, 

13. izračunajo ploščino pravokotnika in kvadrata (brez uporabe obrazcev).  

 

Cilji/ 

razred 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1.              

2.              

3.     *         

4.              

5.              

Preglednica 3: Primerjava ciljev od prvega do petega razreda 

 

*Prvi del cilja se uresniči v tretjem razredu, celoten cilj pa v četrtem oziroma petem.  
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ANALIZA TABELE 

 

Iz tabele lahko razberemo, da se cilji ponavljajo oziroma nadgrajujejo iz razreda v 

razred in se vsaj v večini ponovijo v dveh razredih. To sem tudi pričakovala, saj ne 

morejo učenci enega cilja uresničevati pet let. Zato menim, da gre za utrditev oziroma 

drugačno vrsto uresničitve cilja. Posamezni cilj se v naslednjem razredu nadgradi, 

zahtevnost, obseg in količina znanja za ta cilj se spremeni. Kot lahko vidimo, tudi 

zahtevnost ciljev od številke ena naprej narašča, saj so cilji povzeti od prvega razreda 

naprej. Edini cilj, ki se pojavi v treh razredih, je cilj številka pet, kjer učenci ocenijo in 

merijo količine v tretjem razredu, v četrtem in petem pa gre za ocenitev in merjenje 

količin s standardnimi enotami. Tu se lepo vidi dograjevanje cilja do neke smiselne 

celote. Največ ciljev se ponovi v četrtem in petem razredu, kar je pričakovano, saj se 

tam učenci intenzivneje začnejo ukvarjati z merjenjem in računanjem obsega in 

ploščine. Morda bi lahko pri sklopu merjenja, katerega cilje sem tudi povzela, 

pričakovala več ciljev, namenjenih obsegu in ploščini, pa temu ni tako. Cilje na to temo 

zasledimo pri sklopu liki in telesa v petem razredu (cilji od št. 9 do 13). Kot vidimo, 

veliko ciljev pred petim razredom na to temo ne zasledimo. Učenci se obsegu in 

ploščini začnejo poglobljeno posvečati v petem razredu. Če bi analizirali cilje tega 

sklopa v naslednjih razredih, bi verjetno opazili, da se ti cilji nadgrajujejo tam.  

 

2.3.6 Primeri nalog za peti razred 

 

Ker učenci pojma obseg in ploščina usvojijo v petem razredu, si bomo podrobneje 

ogledali nekatere cilje za peti razred v povezavi s to temo. Za vsak cilj bom zapisala 

nalogo, s katero lahko cilje uresničimo.  

 

Učenec opredeli in razlikuje med obsegom in ploščino lika.  

 

NALOGA 

 

Dobro si oglej spodnji lik. Na prazne črte dopolni manjkajoče izraze (obseg, ploščina).  
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S pomočjo odebeljene črne črte 

lahko izračunamo ____________ 

lika.  

 

Sivo obarvana ploskev predstavlja 

       ________________ lika.  

 

_________________ lika je dolžina črte, ki lik omejuje.  

 

_________________ je velikost ploskve.  

 

ANALIZA NALOGE 

 

Z nalogo preverimo, ali učenci prepoznajo obseg in ploščino lika na primeru. 

Pomembno je, da učenec razlikuje med tema dvema pojmoma in ju zna opredeliti. Pri 

tej nalogi učenec to stori tako, da na črto dopiše manjkajoče izraze. V drugem delu 

naloge bi lahko ubrali drugačno pot, in sicer tako, da učenec dopiše definicijo obsega in 

ploščine.  

 

Učenec izmeri in izračuna obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic.  

 

NALOGA 

 

Izmeri dolžine stranic in izračunaj  

obseg pravokotnika.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Berus, M. (2013). POSPLOŠEVANJE PRI REŠEVANJU PROBLEMA IZ OBSEGA. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

50 
 

ANALIZA NALOGE 

 

S preprosto nalogo pri učencu preverimo, ali razume, kaj je to dolžina stranice in ali ve, 

da je obseg vsota dolžin stranic. Učitelj dobi vpogled v učenčev način računanja obsega. 

S pravilnostjo rezultata učitelj hkrati preverja tudi pravilnost merjenja. Če pride do 

napak, postopek analizira, učenca opozori in mu poda napotke za izboljšanje reševanja.  

 

Učenec oceni, primerja in meri ploščino z relativnimi, konstantnimi nestandardnimi in 

standardnimi enotami. 

 

NALOGA 

 

Doma si podrobno oglej svojo pisalno mizo, na kateri delaš domačo nalogo, in mizo v 

jedilnici. Oceni, kolikšno ploščino imata in oceno zapiši v spodnjo preglednico. Ploskvi 

mize med seboj tudi primerjaj in zapiši v obliki odnosa večje/manjše.  

 

Pri nadaljnjem delu bodi pazljiv, da bodo meritve kar najbolj natančne. 

Izberi del telesa, s katerim boš lahko izmeril ploščino mize. Rezultat zapiši v 

preglednico.  

Izberi si še nek predmet v tvoji bližini (zvezek) in z njegovo pomočjo tako kot prej 

določi ploščino obeh miz. Rezultat zapiši v preglednico.  

Čisto na koncu prosi očeta ali mamo, da ti izreže list, ki bo velik 1 dm2 (velikost 10 cm 

x 10 cm). S tem listom prekrivaj ploskev obeh miz in tako izmeri ploščino. Ne pozabi 

izpolniti preglednice.   
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 Ploščina (velikost) tvoje 

pisalne mize 

Ploščina (velikost) mize v 

jedilnici 

Ocena   

Primerjava 

(večja, manjša) 

  

Meritev z relativno 

enoto 

(z izbranim delom 

telesa) 

  

Meritev s konstantno 

nestandardno enoto 

(zvezek) 

  

Meritev s standardno 

enoto (dm2) 

  

 

Za katero mizo lahko po vseh opravljenih meritvah trdiš, da je večja? Katero mizo si pa 

ti ocenil, da je večja oziroma manjša? 

 

 

Si naletel na katero težavo pri merjenju in kakšna je bila? Katera meritev se ti je zdela 

najlažja in zakaj? 

 

 

Katero meritev bi povedal učiteljici ali sošolcu, če te ta vpraša, kolikšno ploščino ima 

tvoja miza? 

 

 

ANALIZA NALOGE 

 

Naloga, sestavljena za ta cilj, se mi zdi dokaj zahtevna. Učenec mora biti zbran, saj je 

podatkov veliko, ravno tako besedila. Kljub temu je naloga dobra, saj vključuje 

postopek merjenja od začetne faze do konca; od ocenitve oziroma primerjanja do 
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merjenja s standardno enoto. Za boljšo preglednost bi bila lahko razdeljena v več 

manjših nalog oziroma podvprašanj. Učitelj lahko s to nalogo pri učencu spremlja tudi 

natančnost branja, sledenje navodilom in druge nematematične vsebine.  

 

Učencu je nakazano, s čim naj meri in kam naj meritev zapiše, saj učenci ne poznajo 

izrazov standardna, nestandardna konstantna ali relativna enota. Učenec se uri tudi v 

izpolnjevanju preglednice.  

 

Z vprašanji na koncu učenca spodbudimo, da si natančno ogleda preglednico in svoje 

rešitve ubesedi. Izrazi lahko svoje mnenje o težavah, na katere je naletel, in poda njemu 

najlažji način merjenja. Zapiše tudi meritev, za katero se mu zdi, da bi jo drugi razumeli 

in bi si najlažje predstavljali, kako veliko mizo ima. S tem preverimo, ali se zaveda 

pomena standardnih enot za lažjo komunikacijo med ljudmi.  

 

Učenec izmeri s konstantno nestandardno in standardno enoto ploščino pravokotnika in 

kvadrata. 

 

Ta cilj je zelo podoben cilju, kjer učenec oceni, primerja in meri ploščino z relativnimi, 

konstantnimi nestandardnimi in standardnimi enotami, le da je tu poudarek, da učenec 

meri ploščino pravokotnika in kvadrata.  

 

NALOGA 

 

Učiteljica ti bo razdelila dva lista (format A4). Prvi list predstavlja pravokotnik, drugega 

pa oblikuj po njenih navodilih (učenec oblikuje kvadrat).  

 

Iz puščice izberi primeren predmet (npr. radirko), s katerim lahko ugotoviš, koliko teh 

predmetov potrebuješ, da prekriješ ploskvi obeh listov. Meritev in račun zapiši.  

 

 

Sedaj pa vzemi izrezane liste v velikosti 1 dm2 ali 1 cm2 in izmeri ploščini pravokotnika 

in kvadrata. Kateri list je večji? 
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Razmisli in zapiši, ali je potrebno prekrivati celotno ploskev za določitev njene 

ploščine? Kako bi si lahko poenostavil postopek merjenja? 

 

 

ANALIZA NALOGE 

 

Naloga zahteva praktično dejavnost, ki lahko povzroči, da so učenci aktivnejši, saj jih 

način dela bolj pritegne kot golo računanje. Nalogo rešujejo s pomočjo predmetov iz 

okolice, s katerimi se srečujejo vsak dan. Glavni del naloge se konča z odgovorom na 

vprašanje, saj učenci včasih le tako povzamejo svoje ugotovitve in osmislijo reševanje. 

Naloga jih spodbudi tudi k razmisleku, s pomočjo katerega lahko ugotovijo, kako se 

hitreje, a vseeno pravilno, meri ploščino.  

 

Učenec izračuna ploščino pravokotnika in kvadrata (brez uporabe obrazcev). 

 

NALOGA 

 

Izračunaj ploščino spodnjih likov. Pred tem oceni ploščino posameznega lika in 

primerjaj ploščino likov med seboj.  

Zapiši tudi, kako se lika imenujeta.  

       Ocena:  

 

 

 

 

 

 

       Ocena:  
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ANALIZA NALOGE 

 

Učenec pri tej nalogi ve, da mu za izračun ploščine lika zadoščata podatka o dolžini in 

širini lika. Izmeriti mora dolžino posamezne stranice in izračunati ploščino lika. Pot 

računanja je brez uporabe obrazcev. Učenec ploščino najprej oceni in primerja ploščini 

likov med seboj. Podati mora tudi poimenovanje posameznega lika. Pogoj za pravilen 

rezultat je natančno merjenje dolžin stranic.  

 

Učenec pretvarja med sosednjimi enotami (večimenske enote v enoimenske in obratno) 

in računa s količinami.  

 

NALOGA 

 

Mojčina hiša je dolga 7 m in široka 8 m. Lidijina hiša pa je dolga 9 m in široka 7 m 5 

dm. Hiša katerega dekleta ima večji tloris?  

 

 

ANALIZA NALOGE 

 

S pomočjo te naloge lahko vidimo, ali učenec zna pretvarjati iz večimenske enote v 

enoimensko. Preverimo pravilnost računanja ploščine oziroma računanja s količinami, 

spoznamo postopek računanja posameznega učenca, ki ga lahko primerjamo s postopki 

drugih.  

 

Učenec spremembo ene količine poveže s spremembo druge količine. 

 

NALOGA 

 

Manca rada slika. Za brata je naslikala sliko dolžine 4 dm in širine 6 dm, za sestro pa 

sliko dolžine 35 cm in širine 70 cm.  

Komu je naslikala večjo sliko?  
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Očeta je prosila, da slike obrobi še z okrašenim lesenim okvirjem. Za katero sliko oče 

potrebuje več okrašenega lesenega okvira? 

 

 

Med počitnicami se je Mančin oče odločil, da se še sam preizkusi v slikanju. Skupaj z 

Manco sta naslikala dve sliki. Prva je bila dolga 60 cm in široka 20 cm, druga pa je v 

dolžino merila 30 cm in v širino 40 cm.  

Katera slika je večja?  

 

 

Odločila sta se, da sliki še obrobita. Koliko okvirja potrebujeta za prvo in koliko za 

drugo sliko? 

 

 

Podrobneje si oglej površini očetovih in Mančinih slik in obrobi, ki ju za sliki 

potrebujeta. Zapiši, kaj si ugotovil.  

 

 

ANALIZA NALOGE 

 

Učenec spremembo ploščine lahko poveže s spremembo obsega (in obratno). Učitelj ga 

mora ob preverjanju pravilnosti reševanja z vprašanji spodbujati, da sam pride do te 

ugotovitve.  

V drugem delu naloge učenec reši primer, pri katerem sta ploščini slik enaki, obseg 

oziroma obrobi, ki ju bo oče postavil okoli slike, pa se razlikujeta. Ta primer dokazuje, 

da enaka ploščina ne pomeni tudi enakega obsega. Učitelj lahko učencem zgornjo 

trditev razloži tudi na obratnem primeru, kjer enak obseg ne pomeni tudi enake 

ploščine.  

 

 

 

 



Berus, M. (2013). POSPLOŠEVANJE PRI REŠEVANJU PROBLEMA IZ OBSEGA. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

56 
 

2.3.7 Medpredmetne povezave in uporabnost v vsakdanjem življenju  

 

Obseg in ploščina sta tako široka pojma, da se ju lahko učitelj zavedno ali nezavedno 

dotakne pri skorajda vseh predmetih v šoli. Medpredmetnih povezav s to temo je veliko, 

predstavila jih bom le nekaj.  

 

Pri športni vzgoji učenci tečejo po črtah, ki so na igrišču. Te so zarisane v različnih 

oblikah kot krog, kvadrat, pravokotnik … Elementarne igre lahko igrajo po celotni 

površini igrišča, igralno površino lahko zmanjšajo na polovico ali še manj. Lahko si 

celo sami s kredo narišejo igrišče po svojih merah, kot ga želijo.  

 

Pri naravoslovju oziroma spoznavanju okolja učenci raziskujejo površine drevesnih 

listov in jih primerjajo med seboj, merijo obseg dreves v gozdu, ocenjujejo velikost 

iglastih, listnatih ali mešanih gozdov. Odkrivajo obseg ali ploščino travnika, sadovnjaka 

…  

 

Pri družboslovju se seznanijo s tlorisom, tako lahko računajo tloris razreda ali svoje 

sobe; spoznavajo načrt šole in velikost posameznih učilnic. Primerjajo lahko velikosti 

svojih domov ali svojih sob.  

 

Pri likovnem pouku se največkrat ukvarjajo s formati oziroma velikostjo risalnega 

papirja. Pomembna je tudi površina, ki naj bi jo učenci kakorkoli zapolnili. Srečajo se 

tudi s tehniko mozaika, ki jih lahko sestavljajo in izdelujejo.  

 

Pri tehniki in tehnologiji učenci izdelujejo like oziroma telesa. Spoznajo se s tehničnim 

risanjem, kjer sta dolžina stranic in razmerje velikosti za risanje zelo pomembni. S 

pomočjo svojih tehničnih risb lahko nato izdelajo škatlice ali kakšne druge predmete.  

 

Pri gospodinjstvu učenci pripravljajo pogrinjke, ki morajo biti ravno prav veliki glede 

na površino mize.  
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Pri glasbeni vzgoji lahko učenci pojejo in plešejo na krožnici ali kvadratu, 

pravokotniku. Lahko plešejo v krogu ali kvadratu z določeno površino in primerjajo, ali 

je plesati v pol manjšem oziroma večjem prostoru enako udobno.  

 

Učitelj mora učencem dati vedeti, da je tema obsega in ploščine pomembna tudi v 

življenju izven šole. Učencem predstavi, kako lahko znanje uporabijo doma v različnih 

situacijah in kako pomembno je pravilno računanje in merjenje. Učenci so tako bolj 

motivirani, saj čutijo, da jim bo poznavanje le-tega prišlo prav in jim koristilo naprej v 

življenju. Nezavedno ali zavedno se ljudje ukvarjajo s problemom ploščine in obsega, 

ko gradijo hiše, kupujejo nov avtomobil take velikosti, da se ga lahko spravijo v garažo 

… Nekateri ljudje se šele ob nakupovanju oblek zavejo, da se jim je povečal obseg 

trebuha ali pasu, predvsem za dojenčke je pomemben tudi obseg glave. Otroci in učenci 

se lahko soočijo tudi s stisko pri pospravljanju igrač, ko polica postane premajhna in bi 

potrebovali tako z večjo ploščino. Kmetu lahko predstavlja težavo določevanje dolžine 

ograje, ki bi jo postavil za svoje živali, da mu le-te ne bi ušle. Tudi pri tlakovanju vrta in 

polaganju ploščic v kopalnici in tapet na stopnišču moramo biti previdni, da bomo 

kupili dovolj materiala in bomo pravilno izračunali ploščino in/ali obseg. V empiričnem 

delu bomo predstavili problem, s katerim  so se učenci spopadli, ko so morali določati 

število ploščic, katere bo neki gospod položil okoli ribnika, saj njegove ribice skačejo v 

zrak in zato nastane blato.  

 

Vidimo, da je res veliko primerov, povezanih s ploščino in/ali obsegom, ljudje pa se 

tega ob problemskih situacijah niti ne zavedamo.  

 

Izpostavila bi še eno lastnost oziroma značilnost, ki je zelo uporabna v vsakdanjem 

življenju. Večkrat se vede ali nevede srečamo tudi s preoblikovanjem. Učence moramo 

opozoriti, da če neki stvari samo spremenimo obliko, ji nič ne dodamo ali odvzamemo, 

se ploščina ohrani in se ne spremeni. To jim lahko predstavimo s pomočjo tangrama. 

Izberemo dva trikotnika in z njima oblikujemo čim več možnih likov. Poudarimo, da 

imajo vsi enako ploščino. Povemo jim lahko tudi, da je to načelo o ohranitvi ploščine. 

Ob tem se lahko usmerimo še na obsege dobljenih likov in ponovno ugotovimo, da ni 

nujno, da imajo ti liki tudi enak obseg.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev problema in ciljev diplomskega dela 

 

Pri pouku matematike učitelj uporablja različne učne metode, oblike, pristope. Uspeh 

učne ure je tako v veliki meri odvisen tudi od njegovih odločitev. Upoštevati mora 

težavnost obravnavane snovi, zmožnosti učencev, pripomočke, učila, ki jih ima na voljo 

… Prepoznati mora, s katero tehniko dela oziroma poučevanja bi bil lahko kar najbolj 

uspešen oziroma bi realiziral zastavljene cilje.  

 

Ena izmed možnih dilem, ki se tako lahko pojavi, je, ali bi obravnavo učne vsebine 

zasnoval po induktivni ali po deduktivni poti. Pri deduktivnem sklepanju gre za 

sklepanje iz splošnega na posamezno, ko na osnovi splošnega pravila izpeljemo 

posamezne primere. Medtem ko induktivno sklepanje pomeni, da na osnovi posamičnih 

primerov sklepamo na neko skupno lastnost. Učitelj mora prepoznati, pri kateri temi je 

posamezna pot boljša in pripelje do boljših rezultatov.  

 

Z diplomskim delom sem želela raziskati, ali je induktivni pristop primeren pristop pri 

reševanju problemov na razredni stopnji. Želela sem pridobiti vpogled v način 

razmišljanja učencev in videti, koliko različnih načinov reševanja istega problema se bo 

pojavilo. Za ta pristop sem se odločila, ker se mi zdi pri poučevanju na razredni stopnji 

še dokaj neraziskan in predvsem zato, ker imam po vseh opravljenih praksah v letih 

študija še vedno občutek, da učitelji induktivni pristop pri poučevanju ne uporabljajo 

dovolj in mu ne posvečajo pozornosti, ki si jo zasluži.  

 

Možnih tem za izvedbo učne ure reševanja problemov po induktivni poti je veliko. 

Odločila sem se za temo v povezavi s ploščino in obsegom, saj mi je ta tema všeč, ravno 

tako imam občutek, da jo imajo radi učenci in nenazadnje je tej tematiki v učnem načrtu 

posvečenih bistveno manj ur kot na primer aritmetiki.  

 

3.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja:  
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• Kako uspešni bodo učenci pri reševanju posameznega problema? 

• Ali bodo učenci prepoznali matematično vsebino, ki je v ozadju problema? 

• Kako raznolike strategije bodo učenci uporabili pri reševanju posameznega 

problema? 

• Kako uspešni bodo učenci pri posploševanju in oblikovanju pravila za poljuben 

primer?  

• Katere strategije so za oblikovanje posplošitve bolj učinkovite? 

 

Z raziskavo sem želela pridobiti podatke, s pomočjo katerih bi lahko potrdila oziroma 

ovrgla naslednje hipoteze:  

• učenci bodo pri reševanju posameznega problema vsaj 80 % uspešni, 

• večina učencev (več kot 90 %) bo prepoznala matematično vsebino, ki je v 

ozadju problema, 

• za vsak posamezni problem bodo učenci uporabili vsaj tri različne strategije 

reševanja, 

• pri posploševanju bo imela večina učencev težave (več kot 80 %), pravila ne 

bodo zmožni oblikovati.  

 

3.3 Raziskovalna metoda 

 

3.3.1 Merilni instrumenti 

 

Raziskava je temeljila na reševanju delovnega lista (glej prilogo, stran 115), ki se je 

nanašal na matematični problem v povezavi z obsegom. Udeleženci raziskave so 

izmenično, eden po eden, reševali delovni list. Le-ta je vseboval 7 različnih problemov, 

pri katerih je učenec moral določiti število ploščic, potrebnih za obhod/obrobo 

posameznega ribnika. Spreminjali smo velikost in obliko posameznega ribnika. 

Težavnost nalog se je stopnjevala od lažje k težji. S posamezno nalogo sem želela 

preveriti, ali učenci v njej prepoznajo problem, ali so ga sposobni rešiti in kako.  
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3.3.2 Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatke, potrebne za raziskavo, sem pridobila v 5. razredu Osnove šole Šmihel. Želela 

sem pridobiti podatke o načinu reševanja problema, pri katerem pot reševanja ni točno 

določena.  

 

Pridobljene podatke sem obdelala tako, da sem analizirala zapise učencev in le-te 

predstavila v obliki zapisa za posamezni lik oziroma ribnik (posamezni primer 

reševanja). Strategije, ki so jih učenci uporabili, sem predstavila tako slikovno kot v 

besedni obliki in jih interpretirala. Za boljšo preglednost sem podatke prikazala še z 

uporabo tabel. Rezultate, do katerih sem prišla z analizo rešitev, sem tako predstavila 

(povzela) grafično in v obliki preglednic oziroma tabel ter oblikovala zaključke. 

 

Izdelala in uporabila sem svojo klasifikacijo razvrščanja rešitev. Razvrstila sem jih 

glede na strategije reševanja in glede na to, katero matematično znanje in v kolikšni 

meri je bilo uporabljeno za dosego pravilne rešitve.  

 

3.3.3 Opis vzorca raziskave 

 

V raziskavo je bilo vključenih 7 učencev in 13 učenk 5. razreda Osnovne šole Šmihel, 

torej skupno 20 učencev in učenk. Raziskavo sem izvedla v sredo, 9. 5. 2012. Čas 

reševanja posameznikov je bil zelo različen. Najhitrejši posameznik je z reševanjem 

končal po petih minutah, najdaljše reševanje pa je trajalo 26 minut.  

 

3.4 Rezultati in interpretacija rezultatov 

 

V nadaljevanju predstavljam rezultate, pridobljene na podlagi analize rešenih delovnih 

listov učenk in učencev.  

 

Rezultate bom predstavila za vsak lik oziroma ribnik posebej, podala bom analizo po 

nalogah, nato pa še primerjavo uspešnosti učencev pri različno zahtevnih nalogah.  

 

Navodila za delo so bila sledeča:  
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Položimo ploščice okoli ribnika 

 

Pri Petru doma imajo ribnik. Kadar je lepo vreme, ribice skačejo v zrak 

in poškropijo okolico, zato nastane blato, ki ga otroci nato raznašajo 

naokoli. Petrov oče se je zato odločil, da bo okoli ribnika položil 

ploščice.  

Koliko jih mora kupiti za posamezne spodaj narisane ribnike, če bi bila ribnik in 

ploščica velika takole:  

  

 

Hvala za sodelovanje. 

 

Učenci so uvodni tekst prebrali. Nato sem jih vprašala, ali razumejo, kaj naloga od njih 

zahteva. Večina je navodila razumela, ostalim pa sem jih ponovila še ustno ob zgornjem 

primeru. Sledilo je reševanje problema za različne velikosti in oblike ribnika. Primeri so 

se stopnjevali od lažjega k težjemu.  

 

 

Preden začnem s predstavitvijo rezultatov, moram izpostaviti, da diplomsko delo 

vsebuje dejanske zapise učencev take, kot so jih zapisali učenci sami ob reševanju. Zato 

nekateri zapisi niso matematično pravilni, odražajo pa način mentalnega sklepanja 

učencev; njihovo razmišljanje ob nalogi. Moj namen je bil dobiti vpogled v njihovo 

sklepanje, zato sem se pri rezultatih osredotočila na zapise same in ne na pravilnost teh 

zapisov.  
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3.4.1 Ribnik številka 1 

 

      

   

  

  

      

Slika 7: Ribnik številka 1 

 

USPEŠNOST REŠEVANJA 

 

Nalogo je uspešno rešilo 18 učencev (90 %). Dva (10 %), ki sta jo rešila narobe, sta 

uporabila strategijo štetja. Prvi je pozabil šteti vogale, drugi pa je preštel premalo 

ploščic.  

 

UPORABLJENE STATEGIJE REŠEVANJA 

 

Sprva je 10 učencev nalogo rešilo s preštevanjem (okoli ribnika so le prešteli ploščice). 

Dva izmed teh desetih učencev sta nalogo začela reševati s preštevanjem, a sta nekje na 

sredini ugotovila, kako bi to lahko lažje in hitreje rešila, zato sta se vrnila na začetek in 

vse še enkrat rešila po drugačni poti.  

 

Torej je najlažjo stopnjo reševanja, reševanje s preštevanjem, uporabilo 8 učencev, kar 

je 40 % vseh učencev.  
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Slika 8: Način štetja ploščic pri prvem ribniku 

 

Naslednjo stopnjo bi definirala kot razbitje stranic na dele.  

 

Dva učenca sta stranice razbila na različno dolge dele (10 %).  

 

Način učenčevega razbitja na različno dolge stranice (zapis: 6 + 4 + 5 + 3 = 18):  

      

   

  

  

      

Slika 9: Razbitje na različno dolge dele pri prvem ribniku  

 

Na po dve enako dolgi stranici je ploščice »položilo« 6 učencev (30 %). Prvega od 

spodnjih dveh načinov so uporabili trije učenci (6 + 6 + 3 + 3 = 18), ravno toliko 

učencev je uporabilo drugega (2 · 5 + 2 · 4 = 18).  
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Slika 10: Razbitje prvega ribnika na po dve enako dolgi stranici (prvi način) 

 

      

   

  

  

      

Slika 11: Razbitje prvega ribnika na po dve enako dolgi stranici (drugi način) 

 

Zanimiv način reševanja in zapis po prvem od teh dveh načinov je imel učenec, ki je 

način reševanja zapisal kot (zapis matematično sicer ni korekten): 

a = 4 + 2 = 6 · 2 = 12   stranica je torej dolga 6 (dolžini je prištel vogale) 

b = 5 – 2 = 3 · 2 = 6   stranica je torej dolga 3 (dolžini je odštel vogale) 

o = 12 + 6 = 18 

 

Pojavil se je še en način reševanja, in sicer prištevanje vogalov. Učenci so tu dolžinam 

stranic prišteli vogale. Ta način reševanja se je pojavil pri 4 učencih (20 %).  
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Eden izmed načinov prištevanja vogalov (2 · 4 + 2 · 3 + 4 = 18):  

      

   

  

  

      

Slika 12: Način prištevanja vogalov pri prvem ribniku 

 

PRIKAZ RAZPOREDITVE POSAMEZNIH STRATEGIJ 

 

Strategija Preštevanje Razbitje stranic Prištevanje 

vogalov Na različno 

dolge dele 

Po dve enako 

dolgi stranici 

Število učencev 8 2 6 4 

Delež učencev 

(%) 

40 10 30 20 

Preglednica 4: Razporeditev uporabljenih strategij za prvi ribnik 

 

POSEBNOSTI 

 

Kot sem že omenila, sta dva učenca imela drugačen začetni način reševanja. Prvih nekaj 

ribnikov sta rešila s preštevanjem, nato sta sama ugotovila, da bi se naloge dalo rešiti 

tudi drugače in lažje, hitreje. Samoiniciativno sta se lotila popravljanja nalog za nazaj in 

potem uporabila nov način reševanja. Eden je uporabil strategijo prištevanja vogalov, 

drugi pa strategijo razbitja stranic na različno dolge dele. En izmed njiju je celo izjavil: 

»Dobro, da nisem delal s flomastrom, ker bi bila potem tu packarija, ker toliko brišem«.  

 

UGOTOVITVE 

 

Prvi ribnik učencem ni predstavljal velikih težav, saj je pravilno število ploščic določilo 

90 % učencev. Presenetil me je velik delež učencev, ki so ploščice le prešteli. Morda je 
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bilo temu tako, ker je bil to šele prvi lik oziroma ribnik in niso točno vedeli, kaj zahteva 

naloga in kako naj jo rešijo; pa tudi vajeni niso takšnega načina dela.  

 

3.4.2 Ribnik številka 2 

 

Ribnik številka dve se od prvega razlikuje v velikosti, oblika pa ostaja nespremenjena. 

Zato velikih sprememb pri rezultatih učencev nisem pričakovala.  

 

         

   

  

  

  

         

Slika 13: Ribnik številka 2 

 

USPEŠNOST REŠEVANJA 

 

Nalogo je uspešno rešilo 17 učencev (85 %), neuspešni so bili trije (15 %). Vsi trije so 

uporabili strategijo štetja.  

 

UPORABLJENE STRATEGIJE REŠEVANJA 

 

Pojavile so se podobne strategije reševanja kot pri prvem ribniku, kar je bilo glede na 

nespremenjeno obliko pričakovati.  

 

Postopek reševanja z uporabo preštevanja je uporabilo 8 učencev (40 %). Gre za istih 

osem učencev, ki so preštevali tudi pri prvem ribniku.  
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Slika 14: Način štetja ploščic pri drugem ribniku 

 

Sledijo učenci, ki so uporabili postopek razbitja stranic na dele.  

 

Na različno dolge dele je stranice razbil en učenec (5 %).  

 

Učenec je uporabil zapis 9 + 5 + 8 + 4 = 26.  

         

   

  

  

  

         

Slika 15: Strategija razbitja na različno dolge dele pri drugem ribniku 

 

Na po dve enako dolgi stranici je stranice razbilo 7 učencev (35 %).  
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To vrsto razbitja so učenci zapisali kot 9 + 9 + 4 + 4 (trije) oziroma 2 · 9 + 2 · 4 (eden).  

         

   

  

  

  

         

Slika 16: Razbitje drugega ribnika na po dve enako dolgi stranici (prvi način) 

 

Pojavila sta se tudi zapisa 2 · 7 + 2 · 6 in 7 · 2 + 6 · 2.  

         

   

  

  

  

         

Slika 17: Razbitje drugega ribnika na po dve enako dolgi stranici (drugi način) 

 

Tudi tu je en učenec zapisal postopek reševanja drugače kot ostali, in sicer (zapis 

matematično sicer ni korekten): 

a = 7 + 2 = 9 · 2 = 18   stranica je torej dolga 9 (dolžini je prištel vogale) 

b = 6 – 2 = 4 · 2 = 6   stranica je torej dolga 4 (dolžini je odštel vogale) 

o = 18 + 6 = 26 

Tak način reševanja problema predstavlja postopek razbitja na dve enako dolgi stranici, 

le da je tu učenec uporabil zapis, ki je za obseg značilen in je zato drugačen od zapisov 

ostalih učencev. Uporabil je zapis dolžine stranic v obliki a in b = ? ter znanje, da je 

obseg enak vsoti teh stranic (o = a + a + b + b oziroma 2 · a + 2 · b).  
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Kot zadnjo strategijo navajam način prištevanja vogalov. Uporabili so ga isti štirje 

učenci (20 %) kot v prvem primeru, ribniku številka ena.  

 

Pojavili so se različni zapisi, eden izmed njih (z vidika matematične enakosti 

neustrezen) je 2 · 7 + 2 · 4 = 22 + 4 = 26. 

         

   

  

  

  

         

Slika 18: Način prištevanja vogalov pri drugem ribniku 

 

PRIKAZ RAZPOREDITVE POSAMEZNIH STRETEGIJ 

 

Strategija Preštevanje Razbitje stranic Prištevanje 

vogalov Na različno 

dolge dele 

Po dve enako 

dolgi stranici 

Število učencev 8 1 7 4 

Delež učencev 

(%) 

40 5 35 20 

Preglednica 5: Razporeditev uporabljenih strategij za drugi ribnik 

 

POSEBNOSTI 

 

Posebnosti pri reševanju tega ribnika ni bilo. Edino, kar lahko izpostavim, je to, da sta 

dva učenca, ki sta sprva število ploščic štela, nato pa prešla na drugačen način 

reševanja, pri drugem - ponovnem reševanju uporabila čisto drugi strategiji. Prvi je 

uporabil strategijo razbitja stranic na različno dolge dele, drugi pa je uporabil strategijo 

prištevanja vogalov.  
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UGOTOVITVE 

 

Vsi učenci z izjemo enega so nalogo reševali z uporabo iste strategije oziroma postopka 

kot pri ribniku številka ena. Učenec, ki je strategijo spremenil, je prešel od načina 

razbitja na različno dolge dele (uporabljeno pri prvem ribniku) na način razbitja na dve 

enako dolgi stranici.  

 

Število učencev, ki so ploščice le prešteli, se ni zmanjšalo in je isto kot pri prvem 

ribniku; torej še vedno dokaj visoko. 

 

Velik delež učencev, ki so uporabili strategijo preštevanja in nespremenjene strategije, 

ki so jih uporabili, pripisujem dejstvu, da se oblika ribnika ni spremenila, povečala se je 

le velikost. Učenci so tako v večini uporabili isto pot za rešitev problema, kot so jo 

odkrili že pri prvem primeru, kjer se je izkazala za učinkovito.  

 

3.4.3 Ribnik številka 3 

 

Naslednji ribnik se od prvih dveh razlikuje tako v obliki kot velikosti. Velikih 

sprememb glede strategij reševanja nisem pričakovala, saj gre kljub omenjenim 

razlikam za nekakšno podobnost med vsemi tremi primeri (ribnik enostavne oblike). 

Uporabila sem kvadratno obliko, ki je poseben primer pravokotne oblike.  

 

     

   

  

  

     

Slika 19: Ribnik številka 3 
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USPEŠNOST REŠEVANJA 

 

Nalogo je uspešno rešilo 19 učencev (95 %). Narobe jo je rešil en učenec (5 %), ki je 

uporabil novo, do sedaj neuporabljeno strategijo razdeljevanja stranic na štiri enako 

dolge dele.  

 

UPORABLJENE STRATEGIJE REŠEVANJA 

 

Najlažjo stopnjo preštevanja so uporabili štirje učenci, kar je 20 %.  

 

     

   

  

  

     

Slika 20: Način štetja ploščic pri tretjem ribniku 

 

Naslednja stopnja, poimenovana razbitje stranic na dele, je drugačna kot pri prvem in 

drugem ribniku.  

 

Na novo se pojavi razbitje stranic na štiri enako dolge dele. Ta način so uporabili trije 

učenci (15 %), eden neuspešno.  

 

Dva učenca sta do rezultata prišla po spodnji poti (4 · 4 = 16). 

     

   

  

  

     

Slika 21: Način razbitja stranic na štiri enako dolge dele pri tretjem ribniku 
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Tretji učenec s to strategijo je bil že izpostavljen pri prvem in drugem ribniku (zapis v 

obliki a, b in o), a je bil tokrat pri reševanju neuspešen. Njegov zapis je bil sledeč (z 

matematičnega vidika je zapis nekorekten): 

a = 3 + 2 = 5 · 4 = 20    stranica je torej dolga 5  

Učenec je želel izračunati dolžino enako dolgega dela, a ni dobil pravilnega rezultata, 

ker je k vsaki stranici prištel dva vogala. Torej je posamezni vogal pripisal dvema 

stranicama; vogale je štel dvakrat in zato pri razbitju stranic na štiri enako dolge dele ni 

bil uspešen.  

 

Ohranita se razbitje stranic na različno dolge dele in razbitje na po dve enako dolgi 

stranici. Prvi način so uporabili trije učenci (15 %).  

 

Vsi trije so uporabili zapis 5 + 4 + 4 + 3 = 16.  

     

   

  

  

     

Slika 22: Razbitje stranic na različno dolge dele pri tretjem ribniku 

 

Strategijo razdelitve na po dve enako dolgi stranici je uporabilo 5 učencev, kar je 25 %. 

Pojavili so se zapisi 5 + 5 + 3 + 3 = 16 in 2 · 5 + 2 · 3 =16.  

 

     

   

  

  

     

Slika 23: Način razdelitve na po dve enako dolgi stranici pri tretjem ribniku (prvi način) 
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Slika 24: Način razdelitve na po dve enako dolgi stranici pri tretjem ribniku (drugi način) 

 

Zadnja strategija je prištevanje vogalov. Uporabilo jo je pet učencev (25 %).  

 

Način prištevanja vogalov, zapisan kot 4 · 3 + 1 · 4 oziroma 4 · 3 + 4. Zanimiv je bil še 

en zapis v obliki 2 · 3 + 2 · 3 = 12 + 4  = 16.  

     

   

  

  

     

Slika 25: Način prištevanja vogalov pri tretjem ribniku 

 

PRIKAZ RAZPOREDITVE POSAMEZNIH STRATEGIJ 

 

Strategija Preštevanje Razbitje stranic Prištevanje 

vogalov Na štiri 

enako dolge 

dele 

Na različno 

dolge dele 

Po dve 

enako dolgi 

stranici 

Število 

učencev 

4 3 3 5 5 

Delež 

učencev (%) 

20 15 15 25 25 

Preglednica 6: Razporeditev uporabljenih strategij za tretji ribnik 
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POSEBNOSTI 

 

Pojavil se je zanimiv postopek reševanja z razbitjem stranic na štiri enake dele. 

Uporabili so ga trije učenci.  

 

Izpostavila bi enega učenca, ki je sprva število ploščic preštel, nato pa podal še zapis kot 

razbitje stranic na štiri enake dele. Oba načina je nato opustil in se odločil za način 

prištevanja vogalov, torej je za ta ribnik uporabil tri različne strategije. Zadnji način 

(prištevanje vogalov) je uporabil tudi pri prvih dveh ribnikih.  

 

UGOTOVITVE 

 

Pojavila se je nova strategija reševanja, razbitje na štiri enako dolge dele, kar je bilo 

glede na spremembo oblike ribnika pričakovati. Zmanjšalo se je število učencev, ki so 

uporabljali strategijo štetja, in tudi odstotek napačno rešenih nalog. Učenci, ki niso več 

preštevali, so uporabili strategije razbitja stranic na različno dolge dele (eden), razbitje 

stranic na po dve enako dolgi stranici (eden) ter razbitje stranic na štiri enako dolge dele 

(dva).  

 

Poleg že omenjenega prehoda iz strategije štetja se pojavijo tudi drugi prehodi. Trije 

učenci so prešli iz strategije razbitja na po dve enako dolgi stranici na: strategijo 

prištevanja vogalov, strategijo razbitja na štiri enako dolge dele ter razbitje na različno 

dolge dele.  

 

Isto strategijo kot v drugem (in prvem) primeru pa je obdržalo 13 učencev.  

 

3.4.4 Ribnik številka 4 

 

Prvič se pojavi  tako imenovani sestavljeni ribnik. Nima več enostavne oblike, od 

ostalih se razlikuje tudi v velikosti. Pričakovala sem pojav novih strategij reševanja, 

zato sem ga tudi vključila.  
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Slika 26: Ribnik številka 4 

 

USPEŠNOST REŠEVANJA 

 

16 učencev (80 %) je nalogo rešilo uspešno, 4 so bili pri reševanju neuspešni (20 %). 

Dva izmed neuspešnih sta uporabila strategijo preštevanja, ostala dva pa strategijo 

razbitja stranic.  

 

UPORABLJENE STRATEGIJE REŠEVANJA 

 

Strategijo preštevanja je uporabilo 5 učencev (25 %). Dva sta bila pri tem neuspešna, 

preštela sta preveč oziroma premalo ploščic.  

 

      

     

   

     

   

   

      

Slika 27: Način štetja ploščic pri četrtem ribniku 



Berus, M. (2013). POSPLOŠEVANJE PRI REŠEVANJU PROBLEMA IZ OBSEGA. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

76 
 

 

Sledi stopnja, imenovana razbitje stranic na dele.  

 

Pri postopku razbitja stranic gre tokrat za obhod od poljubne točke oziroma stranice 

okoli ribnika do te točke. Ta postopek je uporabilo 8 učencev (40 %). Dva sta bila pri 

tem neuspešna.  

 

Eden izmed načinov učenčevega obhoda z zapisom: 5 + 3 + 4 + 4 + 4 + 2:  

      

     

   

     

   

   

      

Slika 28: Način obhoda pri četrtem ribniku 

 

Kot podstopnjo oziroma drugačno vrsto obhoda bi definirala strategijo, ki sta jo 

uporabila dva učenca (10 %). Stranice sta razdelila na manjše, enako dolge dele in na 

koncu prištela ostanek (manjši od enako dolgih delov).  
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Način razbitja na manjše, enako dolge dele z ostankom (zapis 7 · 3 + 1):  

      

     

   

     

   

   

      

Slika 29: Način razbitja na manjše, enako dolge dele z ostankom pri četrtem ribniku (prvi način) 

 

Drugi način razbitja na manjše, enako dolge dele z ostankom (zapis 5 · 4 + 2):  

      

     

   

     

   

   

      

Slika 30: Način razbitja na manjše, enako dolge dele z ostankom pri četrtem ribniku (drugi 

način) 

 

Strategijo prištevanja vogalov je uporabilo 5 učencev (25 %). Tokrat jo lahko razdelim 

v dve podskupini.  

 

Prva je enaka kot do sedaj, ko so učenci dolžinam stranic prišteli vogale. Ta način 

reševanja se je pojavil pri štirih učencih (20 %).  

Učenci so to zapisali kot 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 = 16 + 6 = 22 (zapis matematično ni 

pravilen) oziroma 4 · 3 + 2 · 2 + 6 = 22.  
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Slika 31: Način prištevanja vogalov k dolžinam stranic pri četrtem ribniku 

 

Drugi način je uporabil le en učenec (5 %). Sešteval je po dve nasprotni oziroma 

vzporedni stranici in nato prištel vogale (torej je opazil, da je ribnik sestavljen iz 

pravokotnika in kvadrata).  

 

Učenec je to zapisal kot 2 · 2 + 2 · 3 + 2 · 3 = 16 + 6 · 1 = 22 (zapis matematično ni 

korekten), kar lahko predstavim grafično kot:  

      

     

   

     

   

   

      

Slika 32: Prištevanje vogalov k po dvema nasprotnima oziroma vzporednima stranicama pri 

četrtem ribniku 

 

 

 



Berus, M. (2013). POSPLOŠEVANJE PRI REŠEVANJU PROBLEMA IZ OBSEGA. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

79 
 

 

PRIKAZ RAZPOREDITVE POSAMEZNIH STRATEGIJ 

 

Strategija Preštevanje Razbitje stranic Prištevanje vogalov 

Obhod Na manjše, 

enako dolge 

dele 

Dolžine 

stranic plus 

vogali 

Nasprotne 

stranice plus 

vogali 

Število 

učencev 

5 8 2 4 1 

Delež 

učencev (%) 

25 40 10 20 5 

Preglednica 7: Razporeditev uporabljenih strategij za četrti ribnik 

 

POSEBNOSTI 

 

Pri razbitju stranic na manjše, enako dolge dele eden izmed učencev stranice ni razdelil 

samo po celotni dolžini stranice, ampak tudi skozi vogal. Tak način razmišljanja je 

zanimiv in poseben. Strategija razbitja skozi vogal se mi zdi nenavadna, saj se takega 

načina reševanja v šoli zagotovo niso učili.  

 

UGOTOVITVE 

 

Povečal se je odstotek napačno rešenih nalog. To pripisujem dejstvu, da gre tokrat prvič 

za sestavljen ribnik, ki nima več enostavne geometrijske oblike. Sestavljen je iz 

pravokotnika in kvadrata skupaj.  

 

Prišlo je tudi do pojava novih strategij, kar pripisujem istemu vzroku. Zaznati je, da je 

posamezne strategije, predvsem tiste »naprednejše«, uporabilo malo učencev; strategijo 

nasprotnih stranic s prištevanjem vogalov le eden, strategijo razbitja stranic na manjše, 

enako dolge dele pa le dva.  

 

Če izpostavim reševanje učencev, ki so tokrat uporabili strategijo prištevanja vogalov, 

in primerjam s prejšnjimi reševanji, vidim, da so kar trije učenci uporabljali strategijo 
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prištevanja vogalov tudi pri vseh prejšnjih oblikah. Eden je do sedaj vedno uporabil 

strategijo razbitja na dve enako dolgi stranici, zadnji od njih pa je imel »mešane 

strategije«; tretji ribnik je rešil s prištevanjem vogalov, prva dva pa z razbitjem na po 

dve enako dolgi stranici.  

 

Z vidika učinkovitosti strategij, uporabljenih v prvih treh primerih, lahko rečem, da je 

strategija prištevanja vogalov še vedno prisotna in deluje, medtem ko strategija 

»strukturiranega« razbitja stranic ni več prisotna (npr. premišljeno razbitje na po dve 

enako dolgi stranici).  

 

3.4.5 Ribnik številka 5 

 

Tako kot sta si podobna prvi in drugi ribnik, lahko podobnost zaznamo tudi pri četrtem 

in petem ribniku. Gre za sestavljena ribnika, ki imata podobno obliko (dva pravokotnika 

skupaj oziroma kvadrat in pravokotnik skupaj). Tudi tukaj sem pričakovala rezultate, 

podobne prejšnjemu ribniku.  

 

        

      

    

    

      

    

    

    

    

        

Slika 33: Ribnik številka 5 
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USPEŠNOST REŠEVANJA 

 

Nalogo je pravilno rešilo 16 učencev (80 %), napačno pa so jo rešili štirje (20 %). Eden 

je uporabil strategijo preštevanja, dva obhoda in eden novo strategijo, imenovano 

mešanica. Kar trije, ki so ta problem rešili narobe, so bili neuspešni tudi pri prejšnji 

nalogi.  

 

UPORABLJENE STRATEGIJE REŠEVANJA 

 

Najlažjo stopnjo, reševanje s preštevanjem, so uporabili štirje učenci (20 %). Eden je bil 

pri tem neuspešen, saj je preštel preveč ploščic.  

 

        

      

    

    

      

    

    

    

    

        

Slika 34: Način štetja ploščic pri petem ribniku 

 

Sledi stopnja razbitja stranic na dele.  

 

Dva učenca (10 %) sta uporabila postopek razbitja stranic na več manjših, enako dolgih 

delov. Gre za ista dva učenca kot pri prejšnjem ribniku. Prvi je stranice rabil na dva 
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kvadratka in to zapisal kot 16 · 2 = 32, drugi pa je stranice razdelil na dva različno dolga 

dela in k vsoti stranic prištel ostanek. To je zapisal kot 5 · 5 + 2 · 2 + 3 = 32.  

 

Strategija razbitja na več manjših, enako dolgih delov z zapisom 5 · 5 + 2 · 2 + 3 = 32:  

        

      

    

    

      

    

    

    

    

        

Slika 35: Razbitje na več manjših, enako dolgih delov pri petem ribniku 

 

Postopek obhoda od poljubne točke oziroma stranice okoli ribnika do te točke je 

uporabilo 8 učencev (40 %). Dva sta bila pri tem neuspešna.  
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Eden izmed uporabljenih načinov obhoda (6 + 3 + 2 + 6 + 5 + 5 + 2 + 3 = 32):  

        

      

    

    

      

    

    

    

    

        

Slika 36: Način obhoda pri petem ribniku 

 

Zadnja stopnja je prištevanje vogalov. Uporabilo jo je 5 učencev (25 %).  

 

Pri prvem načinu so učenci dolžinam stranic prišteli vogale; gre za seštevek stranic in 

vogalov. Pojavili so se različni zapisi, primer enega je 3 · 2 + 3 · 4 + 5 + 3 + 6 · 1 = 32 

in drugega 3 + 2 +4 + 4 +5 + 2 + 2 +4 + 6 = 32.  
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Slika 37: Prištevanje vogalov k dolžinam stranic pri petem ribniku 

 

Le eden učenec (5 %) je zopet uporabil strategijo seštevanja po dve nasprotni oziroma 

vzporedni stranici in nato prištel vogale. Gre za istega učenca kot pri prejšnjem ribniku, 

le da je tokrat nalogo rešil malo drugače, saj je dva vogala upošteval pri stranicah in 

zato prištel le štiri vogale.  
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Učenec je uporabil zapis (zapis matematično ni korekten; z vidika matematične enakosti 

je zapis neustrezen) 2 · 5 + 2 · 3 + 2 · 4 + 2 · 2 = 28 + 4 · 1 = 32:  

        

      

    

    

      

    

    

    

    

        

Slika 38: Prištevanje vogalov k po dvema nasprotnima oziroma vzporednima stranicama pri 

petem ribniku 

 

En učenec (5 %) je uporabil strategijo, ki je ne morem uvrstiti v nobeno izmed skupin. 

Gre za mešanico preštevanja in razbitja na enake dele.  
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Uporabil je zapis 5 · 2 + 17 = 27:  

        

      

    

    

      

    

    

    

    

        

Slika 39: Mešanica strategij pri petem ribniku 

 

Število ploščic je napačno, menim, da je učenec narobe preštel ploščice oziroma ni 

upošteval vogalov.  

 

PRIKAZ RAZPOREDITVE POSAMEZNIH STRATEGIJ 

 

Strategija Preštevanje Razbitje stranic Prištevanje vogalov Mešana 

 Obhod Na 

manjše, 

enako 

dolge dele 

Dolžine 

stranic 

plus 

vogali 

Nasprotne 

stranice 

plus 

vogali 

Število 

učencev 

4 8 2 4 1 1 

Delež 

učencev 

(%) 

20 40 10 20 5 5 

Preglednica 8: Razporeditev uporabljenih strategij za peti ribnik 
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POSEBNOSTI 

 

Pojavil se je učenec s posebno strategijo. Uporabil je mešanico različnih strategij. Gre 

za učenca, ki že na začetku ni kazal pretiranega zanimanja za reševanje, dobila sem 

občutek, da mu je celo odveč. Menim, da se je tokrat lotil reševanja po strategiji dveh 

nasprotnih stranic, a je le-to nato opustil in prešel na najlažjo stopnjo, stopnjo 

preštevanja, ker mu je bilo tako lažje.  

 

UGOTOVITVE 

 

Zopet se kaže podobnost med tem in prejšnjim ribnikom. Tokrat gre le za malce večji 

ribnik podobne oblike. Zato je bilo tudi reševanje učencev dokaj identično. Vsi učenci, 

razen dveh, so obdržali isto strategijo. Podobnost se pojavi tudi pri napačno rešenih 

nalogah, kar trije učenci so tako to kot prejšnjo nalogo rešili napačno.  

 

Če si podrobneje ogledamo preglednico 8, vidimo, da je dve najenostavnejši strategiji - 

strategiji preštevanja in strategijo razbitja stranic v obliki obhoda - skupaj uporabilo kar 

60 % učencev, kar je dokaj velik delež. Ostalih 40 % učencev pa se porazdeli med 

ostale štiri zahtevnejše vrste strategij.  

 

3.4.6 Ribnik številka 6 

 

Šesti ribnik se do sedaj najbolj razlikuje od ostalih ribnikov tako po obliki kot velikosti. 

Pričakovala sem, da bo to učence zmedlo, saj gre za čisto drugačen ribnik, kot so jih 

imeli pred njim. Ta primer sem vključila zato, da bi videla, kako se učenci spopadejo z 

novo situacijo in ali se bo uspešnost reševanja spremenila.  
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Slika 40: Ribnik številka 6 

 

USPEŠNOST REŠEVANJA 

 

Pri reševanju je bilo uspešnih le 11 učencev (55 %). Neuspešnih je bilo 9 (45 %) 

učencev. Trije neuspešni so uporabili strategijo štetja, trije strategijo obhoda, eden 

prištevanja vogalov, eden metodo razbitja na manjše, enako dolge dele, zadnji pa 

mešanico strategij.  

 

UPORABLJENE STRATEGIJE REŠEVANJA 

 

Strategija preštevanja se pojavi pri štirih učencih (20 %), vendar so bili kar trije 

neuspešni. Dva sta preštela eno ploščico preveč, tretji pa je morda uporabil napačen 

zapis, saj je bila njegova rešitev za 10 večja od pravilne, tako da menim, da gre zgolj za 

napako pri zapisu.  
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Slika 41: Način štetja ploščic pri šestem ribniku 

 

Strategijo razbitja stranic je uporabilo 11 učencev (55 %). Od tega je devet (45 %) 

učencev uporabilo postopek obhoda od poljubne začetne točke oziroma stranice okoli 

ribnika do te točke. Dva sta bila pri tem neuspešna.  

Najbolj pogost zapis je bil: 5 + 3 + 3 + 4 + 7 + 6 = 28.  

 

Eden izmed načinov obhoda z zapisom 5 + 7 + 7 + 4 + 3 + 2:  

        

      

     

     

   

  

  

        

Slika 42: Način obhoda pri šestem ribniku 
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Dva od teh 11 učencev (10 %) sta uporabila razbitje na manjše, enako dolge dele. Eden 

je bil pri tem neuspešen, saj je notranjo vogalno ploščico štel dvakrat.  

 

Dvakrat šteta ploščica je označena s črno barvo.  

        

      

     

     

   

  

  

        

Slika 43: Razbitje na manjše, enako dolge dele pri šestem ribniku (prvi način) 

 

Pri učencu, ki je dobil napačno rešitev, je zanimivo tudi to, da je stranice razbil na 

manjše dele, po tri ploščice skupaj, na koncu pa prištel pet vogalov. Lahko bi šlo za 

nekakšno mešanico strategij, vendar sem ga zaradi tipične delitve na manjše, enako 

dolge dele, uvrstila v to skupino.  

Njegov zapis je bil sledeč: 2 · 3 + 2 · 3 + 2 · 3 + 2 · 3 + 1 · 5 = 29.  
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Drugi učenec je obrobo razbil na sledeči način:  

        

      

     

     

   

  

  

        

Slika 44: Razbitje na manjše, enako dolge dele pri šestem ribniku (drugi način) 

 

Strategijo prištevanja vogalov so uporabili štirje učenci (20 %), eden neuspešno. Le-ta 

je pozabil zapisati eno stranico, označil pa jo je, zato je bil napačen samo seštevek. Vsi 

so prišteli po pet vogalov.  

 

Nalogo so rešili in zapisali kot: 3 · 3 + 1 · 2 + 2 · 6 + 5= 28.  

        

      

     

     

   

  

  

        

Slika 45: Prištevanje vogalov pri šestem ribniku 
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Tudi pri tem liku se je pojavila strategija mešanja, ki jo je uporabil isti učenec kot pri 

prejšnji nalogi (5 %). Uporabil je strategiji preštevanja in razbitja na manjše, enake dele 

in bil tudi tokrat neuspešen.  

 

PRIKAZ RAZPOREDITVE POSAMEZNIH STRATEGIJ 

 

Strategija Preštevanje Razbitje stranic Prištevanje 

vogalov 

Mešana 

 Obhod Na manjše, enako 

dolge dele 

Število 

učencev 

4 9 2 4 1 

Delež 

učencev 

(%) 

20 45 10 20 5 

Preglednica 9: Razporeditev uporabljenih strategij za šesti ribnik 

 

POSEBNOSTI 

 

Obdržala se je strategija mešanja in se tudi tokrat izkazala za neuspešno. Neuspešni so 

bili kar trije učenci od štirih, ki so uporabili strategijo preštevanja.  

 

UGOTOVITVE 

 

Tokrat so se učenci srečali s popolnoma drugačnim ribnikom kot do sedaj. Morda je to 

vzrok za velik delež napačno rešenih nalog, kar 45 %. Kot glavni razlog pa bi navedla 

veliko površnost in veliko nepotrebnih napak, ki sem jih zasledila. Ob reševanju 

učencev sem opazila tudi, da bolj kot se je reševanje bližalo koncu, bolj je zbranost pri 

nekaterih popuščala.  

 

Na tem mestu bi izpostavila opažanje, da je pri začetnih treh ribnikih delež preštevanja 

bistveno večji kot pri vseh naslednjih. Pri kompleksnih (sestavljenih) oblikah strategijo 

preštevanja nadomesti strategija obhoda. Očitno je veliko število primerov oziroma 
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problemov učence kljub stopnjevanju težavnosti spodbudilo k iskanju bolj časovno 

ekonomičnih rešitev.  

 

3.4.7 Ribnik številka 7 

 

Za zadnji primer sem izbrala ribnik, ki je popolnoma drugačen od ostalih. Oblika je zelo 

kompleksna in zahteva natančnost in zbranost. Zanj sem se odločila zato, da bi preverila 

razumevanje učencev tudi pri nevsakdanjih/drugačnih situacijah.  

 

        

      

    

    

    

   

  

        

Slika 46: Ribnik številka 7 

 

USPEŠNOST REŠEVANJA 

 

Nalogo je uspešno rešilo 17 učencev (85 %). Trije so jo rešili napačno (15 %), od teh je 

eden uporabil strategijo preštevanja, dva pa strategijo obhoda.  

 

UPORABLJENE STRATEGIJE REŠEVANJA 

 

Strategijo preštevanja so uporabili štirje učenci (20 %). Eden je bil pri tem neuspešen, 

preštel je preveč ploščic.  
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Slika 47: Način štetja ploščic pri sedmem ribniku 

 

Sledi stopnja razbitja stranic. Uporabilo jo je 13 učencev (65 %).  

 

Od teh je strategijo obhoda od poljubne začetne točke okoli ribnika do te točke 

uporabilo 8 učencev (40 %). Dva sta bila neuspešna, vendar je bila njuna napaka le 

napačen seštevek ploščic. Zapis stranic je pravilen, le vsota je napačna.  

 

Učenci so do rešitev prišli po različnih poteh: 3 + 5 + 5 + 3 + 7 + 7 + 6 = 36;  

4 + 4 + 5 + 3 + 7 + 7 + 6; 5 + 5 + 3 + 7 + 7 + 7 + 2; 8 + 3 + 4 + 5 + 3+ 7 + 6.  
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Učenčevo določevanje stranic pri zapisu 3 + 5 + 5 + 3 + 7 + 7 + 6 = 36:  

        

      

    

    

    

   

  

        

Slika 48: Način obhoda pri sedmem ribniku 

 

Izpostavila bi dva uporabljena načina pri tej strategiji.  

 

Eden je že omenjeni način v obliki zapisa dolžin stranic in obsega, ki se je vseskozi 

pojavljal pri istem učencu. Tokrat je zapisal:  

s = 2 + 2 = 4    stranica je torej dolga 4 (dolžini je prištel vogale) 

s = 8 – 1 = 7    stranica je torej dolga 7 (dolžini je odštel vogal) 

s = 8 – 1 = 7    stranica je torej dolga 7 (dolžini je odštel vogal) 

s = 8 – 1 = 7    stranica je torej dolga 7 (dolžini je odštel vogal) 

s = 4 – 1 = 3    stranica je torej dolga 3 (dolžini je odštel vogal) 

s = 5 – 1 = 4    stranica je torej dolga 4 (dolžini je odštel vogal) 

s = 2 – 1 = 1    stranica je torej dolga 1 (dolžini je odštel vogal) 

s = 5 – 2 = 3    stranica je torej dolga 3 (dolžini je odštel vogale) 

o = 3 · 7 + 2 · 4 + 2 · 3 + 1 = 36 
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Slika 49: Način določevanja dolžine stranic ob hkratni uporabi zapisa dolžin stranic in obsega 

 

Zgoraj omenjeni postopek se mi zdi za petošolce zahteven. Učenec je tokrat pravilno 

določil število ploščic, medtem ko je bil pri prejšnjih dveh ribnikih neuspešen, saj je 

dolžine stranic določil pravilno, le seštevek na koncu je bil napačen. Iz tega lahko 

sklepam, da je potrebna zbranost do konca reševanja in tak način oziroma strategija 

zbranost nujno potrebuje. Ta strategija se je izkazala za uspešno tudi pri težjih primerih.  

 

Drugi postopek, potreben poglobljene analize, je učenec zapisal kot  

7 · 4 + 2 · 4 = 36. Izpostavila sem ga zato, ker bi ga glede na učenčev zapis lahko 

razvrstili v različne strategije reševanja. Ker sem učenca opazovala pri reševanju, sem 

videla, da je učenec uporabil strategijo obhoda, ki pa iz samega zapisa ni samoumevna. 

Lahko bi šlo tudi za ostali dve vrsti razbitja stranic, uporabljeni pri reševanju te naloge: 

razbitje na manjše/enako dolge dele oziroma razbitje na po dve nasprotni/vzporedni 

stranici.  

 

Učenec je stranice določil, kot je prikazano na sliki 50, in pri tem uporabil zapis  

7 · 4 + 2 · 4 = 36. Pravilno bi bilo 4 · 7, saj bi drugače iz zapisa lahko kasneje sklepali na 

9 · 4, kar pa ne drži. Še enkrat poudarjam, da sem uporabila zapise učencev, torej gre za 

zapise njihovega razmišljanja, ki niso vedno matematično pravilni.   
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Slika 50: Način obhoda pri sedmem ribniku 

 

Strategijo razbitja na manjše, enako dolge dele sta uporabila dva učenca (10 %).  

 

Način razbitja stranic z zapisom 2 · 2 = 4 + 2 = 6 + 10 · 3 = 36 (zapis matematično ni 

korekten):  

        

      

    

    

    

   

  

        

Slika 51: Način razbitja na manjše, enako dolge dele pri sedmem ribniku (prvi način) 
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Način razbitja stranic z zapisom 2 · 4 + 4 · 3 + 4 · 1 + 2 · 3 + 3 · 2= 36:  

        

      

    

    

    

   

  

        

Slika 52: Način razbitja na manjše, enako dolge dele pri sedmem ribniku (drugi način) 

 

Oba načina sta zelo zanimiva. Pri prvem je učenec razdelil stranice na dve oziroma tri 

ploščice skupaj, tudi skozi vogal. Drugi učenec pa je stranice razdelil na različno dolge 

dele po eno, dve, tri in štiri ploščice skupaj. Pri zadnjem načinu je zanimivo tudi to, da 

je razbitje stranic simetrično. To pomeni, da je vzorec razbitja na levi enak kot na desni 

strani ribnika, ki je tudi simetrične oblike, kot da bi učenec določeval število ploščic od 

zgoraj navzdol.  

 

Iz zapisov učencev zgoraj omenjena strategija ni očitna, saj bi lahko marsikdo ob 

pogledu na učenčeve zapise pomislil, da gre za obhod. Vendar vrstni red reševanja ne 

določa obhoda. Do teh ugotovitev sem prišla ob opazovanju. Opazila sem, da učenca 

nista uporabila »tipičnega« obhoda ob poljubne začetne točke okoli ribnika nazaj do te 

točke, ampak sta uporabila strategijo razbitja na manjše, enako dolge dele in jo zapisala 

tako, da bi nekateri lahko pomislili, da gre za neke vrste obhod. Vendar poudarjam, če 

ne bi opazovala učencev ob reševanju, bi tudi sama pomislila na obhod. Ker sem bila pri 

reševanju prisotna, pa vem, da je bila strategija drugačna; torej je opazovanje zelo 

pomemben del, ki zaradi pravilnosti in interpretacije rezultatov ne sme biti izpuščen.  

 

Strategijo, pri kateri gre za razbitje stranic na tipično nasprotni oziroma vzporedni 

stranici, so uporabili trije učenci (15 %).  
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Dva učenca sta način razbitja zapisala kot 2 · 5 + 2 · 2 + 2 · 8 + 6 = 36 :  

        

      

    

    

    

   

  

        

Slika 53: Razbitje stranic na tipično nasprotni oziroma vzporedni stranici pri sedmem ribniku 

(prvi način) 

 

En učenec pa je uporabil zapis 6 · 2 + 2 · 8 + 2 · 4 =36:  

        

      

    

    

    

   

  

        

Slika 54: Razbitje stranic na tipično nasprotni oziroma vzporedni stranici pri sedmem ribniku 

(drugi način) 

 

Strategijo prištevanja vogalov so uporabili trije učenci. Vsi trije so bili uspešni. Dva sta 

do rešitve prišla preko zapisa 2 · 4 + 3 · 6 + 2 · 2 + 6 = 36, eden pa je račun zapisal kot  

2 + 6 + 6 + 6 + 2 + 4 + 1 + 3 = 30 + 6 = 36 (zapis matematično ni korekten, z vidika 

enakosti je neustrezen, kar velja tudi pri vseh nadaljnjih omenjanjih tega zapisa). Če se 
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posvetimo zapisu 2 + 6 + 6 + 6 + 2 + 4 + 1 + 3 = 30 + 6 = 36 oziroma delu + 1 + 3, ki 

sta označena z vijolično in zeleno barvo, vidimo način razmišljanja učenca. Učenec je 

stranico, ki bi jo lahko zapisal samo kot + 4, zapisal drugače, ker je upošteval zapis »po 

stranicah«: + 1 je zapisal zato, ker je upošteval spodnjo stranico, dolgo 2, a je 1 prištel 

že pri rdeči barvi, + 3 pa zato, ker je 1 prištel malo pred tem (vijolično).  

 

Prikaz zgoraj omenjenega reševanja z zapisom  

2 + 6 + 6 + 6 + 2 + 4 + 1 + 3 = 30 + 6 = 36:  

        

      

    

    

    

   

  

        

Slika 55: Način prištevanja vogalov pri sedmem ribniku 

 

PRIKAZ RAZPOREDITVE POSAMEZNIH STRATEGIJ 

 

Strategija Preštevanje Razbitje stranic Prištevanje 

vogalov Obhod Na manjše, 

enako dolge 

dele 

Tipično 

nasprotni oz. 

vzporedni 

stranici 

Število 

učencev 

4 8 3 2 3 

Delež 

učencev (%) 

20 40 15 10 15 

Preglednica 10: Razporeditev uporabljenih strategij za sedmi ribnik 
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POSEBNOSTI 

 

Pri tem ribniku sem zasledila kar nekaj zanimivih načinov reševanja. Na primer učenec, 

ki je uporabil strategijo prištevanja vogalov z zapisom (zapis matematično sicer ni 

korekten) 2 + 6 + 6 + 6 + 2 + 4 + 1 + 3 = 30 + 6 = 36, je ugotovil, da mora v vodoravni 

smeri prišteti samo eno ploščico (2 + 6 + 6 + 6 + 2 + 4 + 1 + 3) , ker je drugo ploščico 

upošteval že pri + 4.  

 

UGOTOVITVE 

 

Delež pravilno rešenih nalog je višji kot pri prejšnjem ribniku, čeprav se je tudi tokrat 

spremenila oblika. Pojavilo se je nekaj rešitev, ki niso bile čisto tipične za določeno 

stopnjo, zato je bila uvrstitev le-teh kar težavna. Zmanjšalo se je število učencev, ki so 

uporabili strategijo prištevanja vogalov (le trije). To pripisujem dejstvu, da ima ribnik 

res nekoliko nenavadno obliko in je potrebno veliko pozornosti, da vogale prepoznaš, 

zbranost pa je proti koncu upadala.  

 

3.4.8 Primerjava uspešnosti  

 

Primerjava uspešnosti učencev pri različno zahtevnih nalogah temelji na razdelitvi 

nalog oziroma ribnikov v tri različne skupine oziroma nivoje glede na težavnost - 

zahtevnost nalog. Primerjala sem uspešnost reševanja posameznega nivoja.  

 

V prvi nivo sem uvrstila prvi, drugi in tretji ribnik. Gre za ribnike enostavnih 

geometrijskih oblik.  

 

Pri vseh treh ribnikih skupaj so se učenci pri reševanju zmotili šestkrat, petkrat pri 

preštevanju oziroma štetju in enkrat pri razbitju stranic na štiri enako dolge dele.  

 

Uspešnost reševanja prvega nivoja je tako 90 %.  

 

V drugi nivo sem uvrstila četrti in peti ribnik. To sta ribnika podobne sestavljene oblike, 

a različne velikosti.  
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Učenci so bili ob reševanju neuspešni osemkrat; trikrat pri preštevanju, štirikrat pri 

obhodu in enkrat pri mešani strategiji. Zanimivo je, da so bili kar trije učenci neuspešni 

pri reševanju obeh ribnikov.  

 

Uspešnost reševanja v drugem nivoju je 80 %.  

 

Tretji nivo predstavljata ribnika številka šest in sedem. Gre za dva popolnoma različna 

ribnika, ki sta zaradi svoje drugačnosti težja in zahtevnejša za reševanje od ostalih 

ribnikov.  

 

Učenci so bili pri reševanju neuspešni dvanajstkrat. Strategija preštevanja se je izkazala 

za neuspešno štirikrat, mešanica strategij enkrat, obhod petkrat, prištevanje vogalov 

enkrat in razbitje na manjše, enako dolge dele prav tako enkrat.  

 

Tretji nivo je dosegel 70 % uspešnost.  

 

Opazna je razlika v uspešnosti učencev pri posameznem nivoju. Uspešnost po nivojih 

upada, kar je bilo glede na višanje zahtevnosti pričakovati. Uspešnost je odvisna tudi od 

zbranosti učencev, ki so bili, kot sem že omenila proti koncu reševanja, kar utrujeni in 

nezbrani.  

 

Ob reševanju učencev sem dobila občutek, da jim naloge oziroma problemi niso lahki, 

tak način reševanja jim je bil tuj. Navajeni so reševanja standardnih nalog, kar seveda ni 

dobro. V času šolanja se morajo spoprijeti s čim več problemi, podobnimi temu, saj jim 

to kasneje lahko olajša marsikatero situacijo in poveča uspešnost.  

 

3.4.9 Posploševanje  

 

Po koncu reševanja delovnega lista sem hotela preveriti, če bi učenci znali določiti 

število ploščic na primerih, kjer ribnik ne bi bil narisan. Postavila sem jim vprašanje, ali 

bi znali določiti število ploščic, če bi bil ribnik večji od lista, ki ga imajo pred seboj. Za 

lažje razumevanje, kaj od njih sploh želim, sem jih spodbudila k razmišljanju, kako bi 
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na primer izračunali število ploščic, če bi bil ribnik dolg 20 ploščic in visok ravno 

toliko.  

 

USPEŠNOST REŠEVANJA 

 

11 učencev (55 %) je nalogo reševalo. Ostalih 9 učencev (45 %) naloge ni reševalo, saj 

jim reševanje ni šlo kljub spodbudi. Posploševanje se jim je zdelo težko, zbranost jim je 

začela upadati že pred tem in tako so prenehali s posploševanjem, še predno so začeli. 

Od sodelujočih enajstih učencev jih je problem pravilno rešilo 7 (35 %). Dva sta bila 

neuspešna (10 %), dvema pa kljub začetnemu zanimanju ni šlo in sta prenehala z 

reševanjem (10 %).  

 

UPORABLJENE STRATEGIJE REŠEVANJA 

 

Dva učenca, ki sta problem rešila napačno, nista upoštevala vogalov; seštela sta zgolj 

stranice. Prišla sta do rešitve zgolj z določanjem dolžine stranic in seštevkom le-teh, na 

vogale pa sta pozabila.  

 

Učenci, ki so problem rešili pravilno (7) so uporabljali dve strategiji. 6 učencev je 

stranicam prištelo vogale. Pojavili so se zapisi (niso matematično pravilni, odražajo 

zapise oziroma mišljenje učencev) 20 · 4 = 80 + 4 = 84, 20 + 20 + 20 + 20 + 4 =84,  

4 · 20 + 4 = 84. En učenec pa je zapisal 2 · 20 + 2  · 20 = 80 + 4 = 84. Uporabil je 

kombinacijo dveh strategij. Iz zapisa sklepam, da je problem rešil bolj po strategiji dveh 

nasprotnih stranic, kar je seveda tudi pravilno.  

 

Drugo uporabljeno strategijo je uporabil le en učenec. K vsaki stranici je prištel po en 

vogal. To je zapisal kot 4 · 21 = 84.  
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PRIKAZ RAZPOREDITVE REŠEVANJA in UPORABLJENIH STRATEGIJ 

 

 So reševali problem Kljub spodbudi niso znali 

rešiti/niso reševali 

Število učencev 11 9 

Delež učencev (%) 55 45 

Preglednica 11: Razporeditev učencev pri reševanju splošnega primera 

 

 Pravilno rešili Napačno rešili Odnehali/reševanje 

ni šlo 

Število 

učencev 

7 2 2 

Delež učencev 

(%) 

35 10 10 

Preglednica 12: Razporeditev učencev, ki so reševali 

 

Strategija Razbitje stranic 

En vogal k vsaki stranici 

Prištevanje vogalov 

Število učencev 1 6 

Delež učencev (%) 5 30 

Preglednica 13: Razporeditev strategij pravilno rešenih problemov 

 

UGOTOVITVE 

 

Velik delež učencev, kar 65 %, naloge ni rešilo pravilno ali je sploh ni reševalo. Tisti, ki 

se reševanja niso lotili, niso znali rešiti problema, ker ga niso imeli pred seboj - pred 

očmi. Kljub moji spodbudi jim ni šlo, zato so z reševanjem prenehali. Tisti, ki so menili, 

da bo šlo, so poskušali, a dva sta kmalu obupala. Tako se je problema resno lotilo zgolj 

9 učencev, dva neuspešno. Pojavile so se že uporabljene strategije, največ učencev je 

prištevalo vogale. Zgoraj omenjene rezultate lahko povežem z zmožnostjo 

posploševanja. Kljub odsotnosti ponazoril so bili nekateri učenci zmožni vizualizirati 
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situacijo; torej so ponotranjili pravilo, kako se določa število tlakovcev. Posploševanja 

oziroma reševanja nenapisanih primerov je bilo zmožnih 35 % učencev.  

 

Čisto na koncu sem učencem, ki so reševali zgornji problem, ponudila možnost, da si 

sami zamislijo nek ribnik poljubne oblike in poizkusijo izračunati število ploščic zanj. 

Pet učencev je sestavilo svoj ribnik. Nastali so ribniki različnih oblik. Vseh pet ribnikov 

je bilo sestavljenih. Dva sta bila enaka oziroma podobna šestemu ribniku iz delovnega 

lista (glej prilogo), ostali trije pa so bili raznovrstni. Dva bi lahko opisala kot sestavljena 

ribnika iz dveh enostavnih oblik (pravokotnik, kvadrat), podobne začetnim ribnikom z 

delovnega lista. Posebna oblika je bila v obliki križa, ki si jo je zamislil en učenec.  

 

Pojavile so se štiri različne strategije določanja števila ploščic. Dva učenca sta svoje 

ribnike obhodila po dolžinah stranic, eden je število ploščic preštel. Še eden je uporabil 

razbitje stranic na več enako dolgih delov. Zanimivo je to, da so si bile stranice 

večinoma nasprotne. Zadnji je uporabil strategijo prištevanja vogalov.  

 

Ugotovila sem, da bi učenci za določanje števila ploščic uporabili različne strategije, od 

najlažje do najtežje stopnje.  

 

3.5 Povzetek ugotovitev 

 

Z raziskavo sem pridobila podatke, s pomočjo katerih lahko potrdim ali ovržem 

postavljene hipoteze.  

 

1. hipoteza: Učenci bodo pri reševanju posameznega problema vsaj 80 % 

uspešni.  

 

Ugotovila sem, da učenci pri reševanju niso imeli posebnih težav. Pri vseh ribnikih - 

problemih, z izjemo enega, so bili vsaj 80 % uspešni. Ribnik številka 6 jim je povzročal 

največ težav, tam je bila uspešnost zgolj 55 %.  
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Ribnik 1 2 3 4 5 6 7 

Uspešnost 

(%) 

90 85 95 80 80 55 85 

Preglednica 14: Uspešnost učencev (%) pri posameznem ribniku 

 

Ob analizi problemov sem zasledila, da so učenci naredili največ napak pri strategiji 

štetja oziroma preštevanja, sledi pa ji strategija obhoda. Najmanj napak se je pojavilo ob 

uporabi strategij prištevanja vogalov, razbitja stranic na manjše, enako dolge dele ter 

razbitja stranic na štiri enako dolge dele. Da je temu tako, je razlog lahko v tem, da je 

bolj strukturiran in dodelan način reševanja problema manj podvržen slučajnostnim 

napakam in površnosti. V ozadju se torej skriva struktura: bolj kot je način reševanja 

strukturiran in premišljen, manj napak se pojavlja. Najbolj uspešno rešen problem je bil 

ribnik številka 3 (19 učencev), najslabši pa ribnik številka 6 (11 pravilnih).  

 

Uspeh reševanja je odvisen tudi od zbranosti, ki je proti koncu reševanja pri nekaterih 

popuščala. To se dobro vidi po nepotrebnih napakah zaradi nepazljivosti in nezbranosti. 

Največ takih napak se kaže v napačnem seštevku; učenci so pravilno zapisali postopek, 

a končni seštevek, ki je najbolj pomemben za analizo, je bil napačen. Čas reševanja ni 

nakazoval uspešnosti reševanja posameznega učenca.  

 

V povprečju so učenci dosegli 81,4 % uspešnost.  

 

Hipotezo lahko delno potrdim, ni pa izpolnjena v celoti. Učenci so bili v povprečju 

resda 81,4 % uspešni, a pri enem problemu niso dosegli 80 % uspešnosti.  

 

2. hipoteza: Večina učencev (več kot 90 %) bo prepoznala matematično vsebino, 

ki je v ozadju problema.  

 

S to hipotezo sem želela preveriti, ali bodo učenci prepoznali, kaj naloga od njih 

zahteva in ali bodo vedeli, katero matematično znanje potrebujejo, da jo lahko rešijo. 

Torej, ali bodo učenci spoznali, da morajo računati obseg in ne na primer ploščino ali 

karkoli drugega.  

 



Berus, M. (2013). POSPLOŠEVANJE PRI REŠEVANJU PROBLEMA IZ OBSEGA. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

107 
 

Vsi učenci (100 %) so prepoznali matematično vsebino, ki je v ozadju problema, to je 

računanje obsega. Vedeli so, kaj problemi od njih zahtevajo in jih rešili z uporabo 

različnih primernih strategij.  

 

Samo ena učenka se je na začetku reševanja zmotila in je začela računati ploščino 

namesto obsega. Ploščino je računala pri prvem in drugem ribniku, nato opazovala 

svoje rešitve in spoznala, da je naredila napako. To je odpravila z uporabo pravilnega 

postopka.  

 

Drugo hipotezo lahko potrdim.  

 

3. hipoteza: Za vsak posamezni problem bodo učenci uporabili vsaj tri različne 

strategije reševanja.  

 

Pri reševanju so učenci uporabljali veliko različnih strategij, ki so jih tekom reševanja 

spreminjali. Nastajale so nove, nekatere pa so se nadgrajevale, kar je bilo glede na 

spremembe oblik ribnikov pričakovati. Uporabljene strategije oziroma postopke sem 

razporedila v različne skupine oziroma stopnje. Le-te so se spreminjale in niso enake pri 

vseh ribnikih.  

 

Strategije, ki so jih učenci uporabili pri posameznem ribniku, predstavljam v spodnji 

tabeli, kjer je lepo vidna tudi primerjava strategij med ribniki. V preglednici so podani 

tudi deleži uporabe posamezne strategije za vsak ribnik.  
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 1. 

ribnik 

2. 

ribnik 

3. 

ribnik 

4. 

ribnik 

5. 

ribnik 

6. 

ribnik 

7. 

ribnik 

Preštevanje (štetje). 40 40 20 25 20 20 20 

Razbitje stranic na različno 

dolge dele. 

10 5 15     

Razbitje stranic na po dve 

enako dolgi stranici. 

30 35 25     

Prištevanje vogalov. 20 20 25   20 15 

Razbitje stranic na štiri enako 

dolge dele. 

  15     

Razbitje stranic v obliki 

obhoda od poljubne toke 

oziroma stranice okoli ribnika 

do te točke. 

   40 40 45 40 

Razbitje stranic na manjše, 

enako dolge dele. 

   10 10 10 15 

Prištevanje vogalov k 

dolžinam stranic. 

   20 20   

Prištevanje vogalov k po 

dvema nasprotnima oziroma 

vzporednima stranicama. 

   5 5   

Mešanica postopkov.     5 5  

Razbitje stranic na tipično 

nasprotni oziroma vzporedni 

stranici.  

      10 

Preglednica 15: Prikaz uporabljenih strategij po posameznih ribnikih ter delež učencev, ki so jih 

uporabili 

 

Sprva je veliko učencev uporabljalo strategijo preštevanja, nekaj učencev je preštevanje 

v nadaljevanju opustilo in prešlo na drugačen način reševanja, štirje učenci (20 %) pa so 

ta način uporabili pri vseh ribnikih do konca reševanja. Dva učenca sta skozi celotno 

reševanje uporabljala strategijo prištevanja vogalov. Ostali pa so strategije spreminjali, 

uporabljali so več različnih strategij.  
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Število učencev, ki so ploščice šteli, je bilo pri prvem ribniku visoko, pri zadnjem pa se 

je prepolovilo. Eden izmed teh štirih je učenec, ki je uporabljal samo strategijo štetja in 

je bil z izjemo ene naloge pri vseh neuspešen. Gre za učenca z učnimi težavami, ki 

prihaja iz težavnega okolja, ima veliko težav pri učenju, sploh pri matematiki. Učiteljica 

mi je predlagala, da ga iz raziskave izvzamem, a tega nisem storila, ker s tem ne bi 

pridobila realnih podatkov za namene svoje raziskave.  

 

Glede na veliko število uporabljenih in zgoraj predstavljenih strategij hipotezo 

potrjujem.  

 

4. hipoteza: Pri posploševanju bo imela večina učencev težave (več kot 80 %), 

pravila ne bodo zmožni oblikovati.  

 

Posploševanje se je izkazalo za težko. Pri določanju števila ploščic na ribniku, ki ni bil 

narisan, je pravilno število ploščic določilo 7 (35 %) učencev. Neuspešnih je bilo 13 

učencev (65 %).  

 

Velik delež neuspešnih učencev pripisujem temu, da sem posploševanje oziroma ribnik, 

ki jim je posploševanje omogočal, učencem ponudila ob koncu reševanja. Takrat učenci 

niso bili več zbrani in niso videli smisla v še več poglabljanja, verjetno zato, ker nisem 

njihova učiteljica, morda pa tudi zato, ker reševanje ni za oceno. Bolje bi bilo, če bi jim 

to možnost ponudila takoj po tretjem ribniku, saj bi učenci lažje videli povezavo.  

 

Učenci so skušali oblikovati pravilo ob hipotetičnem primeru, ki je bil podan s 

konkretnimi števili, ne pa tudi grafično prikazan. Tudi to kaže na določeno stopnjo 

posplošitve, ko učenec ne potrebuje več grafičnega prikaza, da bi znal napovedati 

rezultat. Do oblikovanja pravila v smislu zapisa obrazca ni prišlo pri nobenemu učencu, 

kar sem glede na starost in znanje (začetek obravnave obsega) učencev tudi pričakovala.  

 

Del hipoteze, ki govori o posploševanju, zavračam, saj sem predvidevala, da bo imelo s 

posploševanjem težave več učencev, kot jih je dejansko imelo (65 %). Drugi del 

hipoteze, ki govori o oblikovanju pravila, pa potrjujem, saj učenci pravila niso bili 

zmožni napovedati.   
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4 ZAKLJUČEK 

 

Reševanje problemov je tema, o kateri bi lahko povedali zelo veliko, pa ne le iz 

matematičnega vidika. Pogosto se znajdemo v problemskih situacijah, ki zahtevajo 

potrpežljivost, natančnost in iznajdljivost, da jih lahko razrešimo. Ravno zato mora 

učitelj učencem nuditi dovolj starosti primernih problemskih situacij, s katerimi se 

morajo le-ti srečati čim prej in čim večkrat.  

 

Problem oziroma matematični problem je definiralo veliko različnih avtorjev, a bistvo 

vseh definicij je enako. Problemom je največkrat skupno to, da pot reševanja ni znana. 

Ločimo več vrst problemov, od tistih s preveč ali premalo podatki, z več rešitvami, 

vodene in nevodene probleme … Vse te probleme rešujemo po določenem poteku 

oziroma stopnjah. Učence je potrebno postopno navajati na reševanje problemov, sploh 

kompleksnejših. V petem razredu učenci resneje začnejo obravnavati tudi obseg in 

ploščino lika. Učitelj ne sme pozabiti na probleme tudi iz teh dveh tem, tudi zato, ker 

imajo učenci pogosto težave z razločevanjem obeh pojmov.  

 

Učencem smo dali v reševanje problem, ki je bil zasnovan na matematični vsebini 

obsega. S pomočjo tega problema smo želeli v empiričnem delu ugotoviti, kako in v 

kolikšni meri se bodo učenci spopadli s tem problemom, ali bodo na osnovi reševanja 

sposobni posploševanja in ali bodo prepoznali vsebino, ki je v ozadju problema.  

 

Ugotovili smo, da so učenci prepoznali matematično vsebino (obseg), ki je bila v ozadju 

problema. Razvili so veliko število uporabnih strategij, primernih za reševanje. V večini 

primerov so bili učenci uspešni tako, kot smo predvidevali, saj so ugotovili primerno 

pot, ki jih je pripeljala do pravilnega rezultata. Posploševanje je bilo težavno za večino 

učencev in do oblikovanja pravila ni prišlo.  

 

Diplomsko delo vsebuje veliko koristnih podatkov tako za učitelje kot ostale, ki jih ta 

tematika zanima. Prikazuje načine razmišljanja učencev z njihovimi dejansko 

uporabljenimi zapisi. Predstavljeno je tudi teoretično ozadje o problemih, posploševanju 

in obsegu. Je dober pokazatelj uspešnosti učencev za reševanje problemov ter 

zmožnosti posploševanja za omenjeno skupino učencev. Da bi lahko posplošili rezultate 
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na vse učence petošolce, ni mogoče, saj je vzorec premajhen, a pridobljeni podatki so 

vseeno konsistentni.  

 

Ob pisanju se mi je porodila zamisel, da bi bilo v prihodnje dobro raziskati tudi 

zanimanje učencev za reševanje problemov. Ne samo, ali jim je posamezni problem 

zanimiv ali ne, ampak tudi sam način dela/izvedba učne ure. To bi morda lahko izvedli 

kot utrjevanje nalog po klasični poti ali skozi reševanje problemov. Preverili bi, kaj je 

učencem zanimivejše in predvsem, od katerega načina dela več »odnesejo«. Zanimivo 

bi bilo tudi analiziranje zapisov učencev, kajti zapisi niso bili vedno matematično 

pravilni. Zakaj učenci zapišejo postopek tako in ne drugače.  

 

Ob izdelavi diplomskega dela sem prišla do spoznanja, da je reševanje problemov 

učencem zanimivo. Menim, da bi moral tak način uporabljati vsak učitelj ne glede na 

zahtevnost izvedbe. Premalo časa oziroma pomanjkanje ur tudi ne sme biti ovira. S tem, 

ko učencem nudimo dejavnosti, ki jih imajo radi, lahko hkrati povečamo zanimanje tudi 

za ostale, manj priljubljene vsebine.  
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PRILOGA 

Položimo ploščice okoli ribnika 

 
Pri Petru doma imajo ribnik. Kadar je lepo vreme, ribice skačejo v zrak in poškropijo 
okolico, zato nastane blato, ki ga otroci nato raznašajo naokoli. Petrov oče se je zato 
odločil, da bo okoli ribnika položil ploščice.  
Koliko jih mora kupiti za posamezne spodaj narisane ribnike, če bi bila ribnik in 
ploščica velika takole:  
 

  

 

Hvala za sodelovanje. 
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