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Povzetek  

 

Definicija koncepta in slika koncepta pri premem sorazmerju 

 

V prvem delu diplomske naloge podajam natančen pregled obravnave premega sorazmerja od 6. do 

9. razreda osnovne šole. Pregled je opremljen s primeri nalog. Predstavljam tudi klasifikacijo strategij 

reševanja problemov o premem sorazmerju, pri čemer natančneje obravnavam najbolj pogoste 

strategije reševanja, ki se jih poslužujejo osnovnošolci: aditivna metoda, razpolavljanje, redukcija na 

enoto, uporaba sorazmerja in uporaba procedure.   

 

V nadaljevanju osvetljujem pojem koncepta ter pomembno vlogo matematičnega jezika in simbolov v 

povezavi z obravnavo novega koncepta. Predstavljam tudi definicijo in sliko koncepta.  

 

V empiričnem delu naloge predstavljam pilotsko raziskavo, s katero sem ugotavljala, kako dobro  

osnovnošolci poznajo in razumejo definicijo premega sorazmerja ter kakšno sliko o pojmu premega 

sorazmerja so si ustvarili. Posebej me je zanimalo, kako sta učni uspeh in starost učencev povezana z 

uspešnostjo reševanja nalog, ki zahtevajo poznavanje definicije, ter nalog, ki ugotavljajo ustreznost 

slike koncepta premega sorazmerja. V raziskavi sem tudi ugotavljala, ali učenci, ki bolje poznajo in 

razumejo definicijo premega sorazmerja, izkazujejo ustreznejšo konceptno sliko premega sorazmerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: definicija koncepta, koncept, premo sorazmerje, slika koncepta, ujemanje slike in 

definicije 

 



 

 
 

Abstract 

 

Concept definition and concept image of direct proportion 

 

In the first part of the thesis I outline how direct proportion is treated in Slovenian mathematics 

curriculum for lower secondary schools. I present a classification of strategies and methods used in 

solving proportion tasks with special attention to the strategies that are commonly used by students 

in lower secondary schools: the additive method, the doubling method, reduction to unity, the use of 

proportionality, and the cross-method.  

 

Next, I explain what a concept is and how are concepts related to language and symbols in 

mathematical context. In particular I focus on two important aspects of a concept: the concept 

definition and the concept image.  

 

In the empirical part of the thesis I present a pilot research. The aim of the research was to 

investigate how the students understand the definition of direct proportion and what is their concept 

image of direct proportion. Furthermore, I tried to find out whether students' age and students' 

experience with proportionality are related to students' performance in solving tasks that require the 

understanding of the definition and the tasks that require good concept image of direct proportion. 

Finally, I examined whether student with good understanding of the definition of direct 

proportionality possess a better concept image of direct proportionality. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: concept, concept definition, concept image, consistency of concept definition and 

concept image, direct proportion. 
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Uvod k diplomskemu delu 
 

Učenci se z nalogami, povezanimi s premim in obratnim sorazmerjem, srečajo že v nižjih razredih 

osnovne šole, le da koncept pod tem imenom spoznajo šele v 8. razredu, ko se lotijo njegove 

temeljite obravnave. Takrat obravnavajo premo sorazmerje kot odnos med količinami in ga v tem 

smislu tudi definirajo. Koncept utrjujejo in nadgrajujejo tudi  v 9. razredu, ko opredelijo premo in 

obratno sorazmerje kot funkcijsko odvisnost.  

 

V diplomski nalogi bom raziskala razkorak med miselno aktivnostjo učencev in matematiko kot 

formalnim sistemom. Kljub temu, da je matematika precej eksaktna veda, se vseeno pri učencih 

pojavljajo razmišljanja, ki niso v skladu z matematičnimi opredelitvami.  Da bomo lahko razumeli, 

kako in zakaj do razkoraka sploh pride, naj najprej predstavim razliko med matematičnimi koncepti, 

ki so formalno definirani,  ter matematičnimi procesi, s katerimi si te stvari miselno predstavljamo – 

temu pravimo slika koncepta ali kar konceptna predstava. V diplomskem delu bom opozorila tudi na 

predstave, ki jih učenci razvijejo ob obravnavi matematičnih pojmov.  Učiteljeva naloga je, da odkriva 

ustreznost le teh in da učenca usmerja k ustrezni  miselni obravnavi.   

 

V prvem poglavju bom predstavila obravnavo premega sorazmerja po učnem načrtu za matematiko v 

osnovnošolskem izobraževanju (MIZS, 2011). V naslednjem poglavju bom povzela klasifikacijo 

strategij reševanja problemov iz sklopa o premem sorazmerju. Nato pa predstavila še pojem 

koncepta na preprostem slikovitem primeru ter kako lahko neobvladanje matematičnega jezika 

otežuje razumevanje konceptov. Natančne opredelitve definicije in slike koncepta sem bom lotila v 

četrtem poglavju, kjer bom zaradi lažjega razumevanja pojmov navedla tudi nekaj primerov. Peto 

poglavje bo namenjeno opisu izhodišča, namena ter pričakovanj raziskave o poznavanju definicije 

premega sorazmerja in o njegovi sliki pri osnovnošolcih. Opisala bom tudi kratko vsebino nalog, potek 

pilotskega testiranja ter rezultate reševanja posameznih nalog. V zadnjem poglavju bom predstavila, 

kako sta starost učencev in njihov učni uspeh povezana z ustreznostjo slike koncepta premega 

sorazmerja  in s poznavanjem in razumevanjem definicije premega sorazmerja. Obravnavala bom 

tudi stopnjo usklajenosti med poznavanjem formalne definicije premega sorazmerja in ustreznostjo  

konceptne slike o premem sorazmerju pri osnovnošolcih.  
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1. Obravnava premega sorazmerja v osnovni šoli 

 

1.1  Premo sorazmerje v 6. in 7. razredu 
 

Učenci se že v 6. in 7. razredu srečujejo z nalogami, v katerih lahko prepoznamo odnos premega 

sorazmerja.  O odnosu premega in obratnega sorazmerja med količinami sicer še ne govorijo,  naloge 

so vse povezane s konkretnimi številskimi podatki. Naloge so največkrat zastavljene tako, da jih 

učenci rešijo s sklepanjem iz enote na množino ali obratno. Podatke največkrat zapisujejo v tabelo. V 

7. razredu učenci za preprosto besedilno nalogo s tabelo prikažejo medsebojno odvisnost dveh 

količin, so sposobni dano tabelo interpretirati ter grafično prikazati in interpretirati medsebojno 

odvisnost dveh količin. 

 

 

1.1.1 Primer naloge za 6. razred 

 

NALOGA: Kilogram blaga stane 120 SIT. Koliko plačamo za 2 kg (za 3, 4, 5 kg) takega blaga?  

(Maroska, 1995, str. 214)  

 

Učenci bi se na tej stopnji reševanja lotili s sklepanjem z enote na množino. Pomagali bi si s 

tabeliranjem vrednosti.  

 

Količina 
blaga [kg] 

Cena  blaga 
[SIT] 

1 120 

2 240 

3 360 

4 480 

5 600 
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1.1.2 Primer naloge za 7. razred 

 

NALOGA:  Za 1 liter mleka plačamo 130 SIT. Sestavi preglednico in v njej prikaži, koliko bi plačali za 

2 l, 3 l, 10 l mleka. Prikaži povezavo med količino mleka in plačilom še z diagramom s točkami.   

(Strnad, 2004, str. 199) 

 

 

 

 

 

 

Učenci v 7. razredu večinoma znajo iz preprostega grafa ob dani vrednosti ene spremenljivke prebrati 

pripadajočo vrednost druge spremenljivke.  
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1.2 Premo sorazmerje v 8. in 9. razredu 

 

V 8. razredu obravnavamo odnose med količinami. Učenci spoznajo med seboj odvisne in neodvisne 

spremenljivke; iz danega besedila že znajo zapisati zvezo med odvisno in neodvisno spremenljivko. 

Učenci 8. razreda morajo prepoznati in opredeliti premo in obratno sorazmerje, s sklepanjem 

reševati besedilne naloge, narisati graf in tabelirati podatke. Poznati morajo tudi povezavo med 

procentnim računom in premim sorazmerjem ter reševati že nekoliko zahtevnejše naloge v zvezi s 

procenti (npr. določanje celote). 

 

Cilji se v 9. razredu ponovijo s to razliko, da učenci tu opredelijo premo in obratno sorazmerje kot 

funkcijsko odvisnost. Ob dveh danih količinah znajo zapisati razmerje le teh, ter ga po potrebi 

poenostaviti, izračunati znajo tudi neznani člen danega sorazmerja. Naloge premega in obratnega 

sorazmerja rešujejo tudi s pomočjo zapisa sorazmerja. 

 

 

1.2.1 Primer naloge za 8. razred 

 

NALOGA:  V posodo priteče vsako minuto ½ litra vode.  

a) Koliko litrov vode priteče v posodo v t minutah, če je t = 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

b) Sestavi preglednico, zapiši enačbo in nariši graf odvisnosti prostornine od časa. Z grafa odčitaj 

vrednost V za t je 7 minut.    

 (Berk, 2008, str. 142) 

 

t [min] V [l] 

1 0,5 

2 1 

3 1,5 

4 2 

5 2,5 

6 3 
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Enačba: V = 0,5  t 

Volumen pri t = 7 min znaša 3,5 l.  

 

 

1.2.2 Primer naloge za 9. razred 

 

NALOGA: Dve števili sta v razmerju 1 : 4, njuna vsota je 10. Izračunaj ti dve števili. 

(Berk, 2008, str. 87) 

 

Vpeljemo novo spremenljivko: x = 1t in y = 4t in rešimo enačbo x + y = 10. 

   x + y = 10 

1t + 4t = 10                x = 1t = 2 

        5t = 10                y = 4t = 8 

          t = 2 

 

Prvo število je 2, drugo pa je 8.  
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2.  Klasifikacija strategij reševanja problemov iz sklopa 

o premem sorazmerju 

 

Strategije reševanja opredeljujemo kot zaporedje miselnih procesov, ki se zvrstijo medtem, ko se 

posameznik sooča s problemom. Za obravnavo problemskih situacij je, poleg obvladovanja 

matematičnih pojmov in veščin,  ključnega pomena tudi poznavanje in obvladovanje matematičnih 

procesov in strategij. Markovič (1999) po Hartovi v svojem diplomskem delu navaja naslednje (ne 

nujno pravilne) strategije oz. metode reševanja problemov o premem sorazmerju: 

 

1. Aditivna metoda 

 

To strategijo najlažje predstavimo na primeru. Recimo, da imamo nalogo, da lik na sliki spodaj 

narišemo v povečanem merilu tako, da bo daljša stranica dolga 6 cm.  

 

                                                                    4 

                                                 2                              

 

                                                                                                                                                      6 

Slika 1: Ponazoritev aditivne metode 

 

Mnogo učencev bi se naloge lotilo z aditivno metodo. Prišli bi do zaključka, da je krajša stranica 

novega lika dolga 4 cm, saj bi napačno mislili, da se daljša stranica podaljša za toliko kot krajša 

stranica, torej za 2 cm. Vemo, da je takšen način risanja likov v povečanem merilu popolnoma 

neustrezen.            

         

2. Razpolavljanje 

 

Učenci nimajo težav pri reševanju nalog, kjer nastopajo premo sorazmerne količine, če gre pri 

zastavljeni nalogi za podvajanje oz. razpolavljanje vrednosti ene količine glede na drugo. Avtorica to 

metodo označuje kot najlažji vidik razmerja in kot tako jo usvoji največji del učencev. Malce več težav 

imajo, ko so rezultati necela števila, oz. ko po prvem razpolavljanju dobimo za vrednosti ulomke.  
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3. Redukcija na enoto 

 

Redukcija ali sklepanje na enoto je metoda, ki jo učenci pri obravnavi razmerij največkrat uporabljajo. 

Tehnika je razumljiva in učencem poznana iz vsakdanjega življenja, kjer mnogokrat rešujemo 

probleme s pomočjo logičnega sklepanja. Učenci se jo pogosto izogibajo, če pri reševanju naletijo na 

ulomke.  Nalogo »6 kg jagod stane 10,80 €. Koliko plačamo za 7 kg enakih jagod? (Berk, 2008, str. 

81)« s to metodo rešimo takole: 1 kg stane 10,80 € / 6, torej 1,8 €, 7 kg pa stane 71,8 €, torej 12,6 €.  

 

4. Razmerja 

 

Strategija razmerja lahko predvsem šibkejšim učencem povzroča precejšnje težave. Mnogi na stopnji 

formalnega mišljenja ne zmorejo iz danih podatkov izluščiti faktorja razmerja. Ravno zato, se to 

tehniko reševanja učencem približa šele v 9. razredu. Nalogo »Špelina mama je za 25 kg krompirja 

plačala 15 €. Koliko bi v isti trgovini plačala za 30 kg enakega krompirja?« (Berk, 2008, str. 79) s to 

metodo rešimo tako, da zapišemo sorazmerje 25 : 30 = 15 : x ter iz te enačbe izračunamo neznanko x. 

  

5. Procedura 

 

Sem avtorica uvršča reševanje nalog o premem sorazmerju s križnim množenjem. Te tehnike se pri 

matematiki sicer posebej ne obravnava, vendar jo učenci spoznajo pri nekaterih drugih predmetih. 

Pri tej proceduri ne moremo ugotoviti stopnje razumevanja odnosa med količinami, lahko le 

zaključimo, da se je učenec naučil po tem postopku reševati določene vrste nalog.  

 

 

  



Mohar, K. (2013). Definicija koncepta in slika koncepta pri premem sorazmerju 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

13 

 

3.  Pojem koncepta 

 

Med kognitivnim razvojem učenec usvaja posamezne koncepte, ter postopoma gradi odnose  med 

njimi. Kaj pravzaprav so koncepti? 

 

Zelo dobro nam pojem predstavi Rugljeva (1996). Denimo, da se nekega dne prvič srečamo z rdečim 

fičkom. Prvi dan ga vidimo s sprednje strani, naslednji dan na dvorišču z zadnje strani in nato še 

enkrat od strani. Vedno videvamo en in isti fičko, vendar vsakokrat v drugačnih okoliščinah ter iz 

drugačnih zornih kotov. Iz večkratnih različnih videnj fička abstrahiramo določene invariantne 

lastnosti in te naj bi po mnenju Skempa (1971) ostale v spominu mnogo dlje kot samo videnje. Kmalu 

bomo ob tako formirani abstrakciji sposobni prepoznati tega ali pa kakšnega drugega fička (Rugelj, 

1996). Ko smo sposobni tudi tega, nadaljujemo korak naprej, ko iz posameznih tipova avtomobilov 

abstrahiramo splošnejše invariantne lastnosti avtomobila (npr. ima 4 kolesa, volan). S pojmom 

abstrakcija torej mislimo na aktivnosti, ki nam ob vsakdanjih izkušnjah omogočajo zavedanje nekih 

podobnosti in skupnih lastnosti, na podlagi teh pa predmete klasificiramo. Kot končen produkt 

abstrakcije pa Skemp (1971) navaja koncept.  

 

Rugljeva (1996) po Presleyu navaja dve teoriji o oblikovanju konceptov v naši zavesti. Prva je klasična 

teorija, po kateri so koncepti definirani preko potrebnih ter zadostnih pogojev, ki jih mora neka stvar 

imeti, da pripada določenemu konceptu. Avtor loči znotraj te teorije tudi dve vrsti konceptov, in 

sicer: enostavne (primarne) ter kompleksne (sekundarne) koncepte. Med enostavne koncepte uvršča 

tiste, ki jih pridobimo s senzorno – motoričnimi procesi. Za usvojitev teh ne potrebujemo definicij niti 

simbolov za njihov zapis. Takšne koncepte srečamo tudi med najosnovnejšimi matematičnimi pojmi, 

kot npr. premica, točka, poltrak. Te pojme namreč predstavljamo brez definicije, ker je kot takšne v 

splošnem nimajo. S kombiniranjem osnovnih konceptov pa gradimo kompleksne (sekundarne) 

koncepte. Ker pa vseh konceptov ne moremo definirati na tak način, Rugljeva (1996) po Roshu navaja 

drugo prototipsko teorijo, ki jo sam imenuje »family resemblance theory« ali teorija družinske 

podobnosti. Pri vpeljavi koncepta moramo biti namreč pozorni, da najprej vpeljemo najbolj tipične 

predstavnike koncepta, nato pa nadgrajujemo z specifičnimi lastnostmi, s katerimi učencem koncept 

dodatno osmislimo in obrazložimo. Pri obravnavi geometrijskih teles otroci najprej spoznajo kocko in 

kvader, šele nato pa bolj zapletena telesa npr. 3- strano prizmo, šele nazadnje pa prizme v splošnem.    
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Najpomembnejši del, katerega želimo, da otroci usvojijo, je razumevanje koncepta. To ima veliko 

večji pomen, kot pa da otrok zna klasificirati predmete v ustrezne konceptualne kategorije. Pomeni 

namreč, da zna koncepte povezovati z drugimi koncepti in jih vplesti na pravo mesto v mreži 

konceptov, ki se gradi v zavesti otroka (Rugelj, 1996). Otrok mora biti sposoben v pravem trenutku iz 

spomina priklicati informacijo o ustreznem konceptu ter po potrebi aktivirati še druge koncepte, ki so 

s prvim v povezavi.  

 

Vsak koncept zase ima svoje značilne lastnosti, ko pa koncepte povežemo skupaj, lahko dobimo nove 

lastnosti, ki so bolj malo povezane s prvotnimi koncepti ali pa so povezave »skrite«. Taki konceptualni 

strukturi Skemp (1971) pravi shema. Navede tudi primer za boljše razumevanje: tranzistor, 

kondenzator ipd. imata vsak svoje značilnosti, težko pa bi vnaprej predvideli, da nam skupaj združena 

omogočata poslušanje radia. Sheme nam po Skempu (1970) omogočajo integracijo obstoječega 

znanja ter opravljajo vlogo orodja za nadaljnje učenje in nam omogočajo razumevanje.  

 

3.1   Matematični jezik in simboli 

 

Rugljeva (1996) po Ortonu izpostavlja tudi  pomembnost jezika za razumevanje in uspešno učenje 

matematike. Ta namreč pogosto lahko predstavlja oviro pri napredovanju pridobivanja novih 

konceptov.  

 

Težavo za učence predstavljajo besede, ki imajo v matematiki drugačen pomen, kot ga ti poznajo iz 

vsakdanjega življenja. Pogosto pa na drugi strani učencem ne delajo težav besede, ki jih srečamo le v 

»matematičnem jeziku«. Tak primer so npr. besede kateta, imenovalec, kvadrat dvočlenika. Pri 

matematičnih testih se hitro zgodi, da otroci ne rešijo določene naloge, čeprav obvladajo primerno 

proceduro. Vzroke za to lahko iščemo v nerazumevanju naloge oz. v neustrezni interpretaciji le te. 

Pogosto srečamo učence, ki menijo, da dobro razumejo koncept, ko pa želimo, da ga razložijo s 

svojimi besedami, so neuspešni. Da do takšnih razhajanj ne pride, lahko uredimo tako,da v razredu 

namenimo čas temu, da uspešnejši učenci manj uspešnim s svojimi besedami razlagajo snov. Seveda 

je pomembno, da sami prej preverimo, da bo razlaga ustrezna in matematično pravilna.   

 

Ker je matematika zelo eksaktna veda imajo posebno vlogo tu besede. Te so ključnega pomena za 

precizno izražanje, ko želimo nekaj zelo natančno opredeliti. Kot učitelji moramo stremeti k temu, da 

učence že od samega začetka navajamo na točen pomen besed in hkrati razumevanje celotne 

strukture, v katero povežemo posamezne besede.  
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Dodatno težavo za učence, predvsem v začetku spoprijemanja s »pravo matematiko«, pa predstavlja 

simbolno izražanje. Mnogi koncepti od učencev zahtevajo najprej razumevanje pomena simbola nato 

pa še izražanje ideje s simbolom. Čisto vsak simbol namreč vsebuje idejo. Skemp (1971) ti dve stopnji 

navaja kot globinsko ter površinsko strukturo (»deep and surface structure«).  Simboli so nujni za 

ustrezno komunikacijo in za posredovanje idej ter konceptov samih. Skemp (1971) meni, da je simbol 

brez navezane ideje prazen, brezpomenski. Zavedati pa se moramo, da lahko en in isti koncept vedno 

zapišemo na več različnih načinov, z različnimi simboli. Primer za to najdemo že v zapisih števil, na 

primer  5, ki ga lahko zapišemo z rimsko številko V ali pa z angleško besedo five. Na drugi strani 

imamo pa primere, ko ima ista struktura zapisa povsem različen pomen. Na primer 32 in 3x, pri 

čemer 32 pomeni 3 desetice in 2 enici, medtem ko 3x pomeni 3 krat x. 
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4.  Definicija koncepta in slika koncepta 

 

Ko smo postavljeni pred vprašanje »Kaj je pravokotnik?«, nimamo ravno težav z odgovorom. Pojem 

predstavimo z definicijo: »Pravokotnik je paralelogram, pri katerem vsi notranji koti merijo 90°.« Vsak 

izmed nas pa se lahko spomni mnogih konceptov iz življenja, za katere ne poznamo enotne verbalne 

definicije. Med te na primer sodijo: hiša, miza, gozd. Pri takšnih primerih konceptov si pomagamo z 

iskanjem čim več ustreznih primerkov. Ko se bomo torej morali spomniti na katerega od teh 

konceptov, si bomo v mislih predstavljali podobo tega pojma.  

 

4.1  Definicija koncepta 

 

V primerjavi z nekaterimi drugimi področji matematika velja za zelo natančno vedo, kjer so vsi 

koncepti definirani »eksaktno«, kar je pomembno, ker le tako gradimo matematične teorije na trdnih 

temeljih. Matematika torej ne more temeljiti le na predstavah posameznika, temveč nujno 

potrebujemo formalne definicije, ki so natančno ubesedene.  

 

Avtorja Tall in Vinner (1991) kot definicijo koncepta opredeljujeta formo besed, ki specificirajo 

določen koncept. Definicije se lahko naučimo »na pamet«, ali pa se stvari lotimo bolj poglobljeno, 

usmerjeno, kar je pogosto povezano z boljšo ali slabšo mero razumevanja koncepta. Kljub vsej 

pomembnosti formalnih definicij pa matematičnih teorij ne začnemo graditi z definicijami. Zavedati 

se moramo, da za vsako matematično teorijo stoji sistem aksiomov, ki so seveda neprotislovni. Iz teh 

aksiomov je mogoče izluščiti vse lastnosti, odnose in operacije,  ki veljajo za vse elemente teorije. 

Tako pravimo, da predmet matematike niso stvari, temveč lastnosti in odnosi med rečmi. (Prijatelj, 

1980) Pomislimo le na nekaj poglavitnih matematičnih konceptov, kot npr. funkcija in grupa. Za vse te 

lahko trdimo, da so zgolj imena za različne vrste odnosov. Teh najbolj primitivnih konceptov ne 

vpeljujemo z definicijami, temveč z aksiomi (spomnimo se samo na vpeljavo naravnega števila s 

Peanovimi aksiomi). Za vse ostale »neprimitivne« koncepte pa velja, da so formalno definirani. 

Formalna definicija pogosto predstavlja resen problem pri učenju matematike. Tvori namreč razkorak 

med kognitivnimi procesi učenja pri učencih ter matematiko, kot jo zastavljajo profesionalni 

matematiki. Pogosto se srečamo z učenci, ki koncepta ne razumejo, dokler ga opisujemo le preko 

definicije. Učenci morajo imeti podprt koncept še z dodatnimi primeri, številnimi vajami in šele preko 

tega si lahko ustvarijo sliko koncepta. 
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Kmetičeva (1996) poudarja, da moramo učenca najprej naučiti opazovati, opisovati, opis posredovati 

ustno in pisno, nato pa sledi urejanje lastnosti (odvisne/ neodvisne), iskanje medsebojnih odnosov in 

povezav med lastnostmi, čisto na koncu pa, če je učenec sposoben deduktivnega sklepanja, bo sam 

začutil smiselnost ter potrebo po oblikovanju definicije.  

  

4.2  Slika koncepta (konceptna predstava) 

 

Kljub temu, da določen koncept vpeljemo preko definicije, pa ta ni tista, ki bi nam prva prišla na 

misel, ko slišimo njegovo ime. V mislih se nam najprej pojavi nekaj čemur rečemo »konceptna 

predstava« ali »slika koncepta« (concept image). (Tall in Vinner, 1991) 

 

Tall in Vinner  (1991) opredeljujeta konceptno prestavo kot nabor celostnih kognitivnih struktur, ki so 

povezane z določenim konceptom. Vsebuje vse miselne slike in asociirane značilnosti ter procese, ki 

se porodijo v naših glavah ob soočenju z določenim konceptom. Lahko gre za vizualno reprezentacijo 

koncepta in tudi za zbrane izkušnje. Običajno vizualne reprezentacije, mentalne slike, vtise in izkušnje 

lahko pretvorimo v verbalno obliko. Zavedati se moramo, da je konceptna predstava vezana na 

posameznika. Gre namreč za  različne predstave ljudi, ko slišimo za isti koncept.  Ob besedi 

'sorazmerje'  pride nekomu na misel najprej primer premega sorazmerja, nekdo začne razmišljati o 

količnikih, spet drugi pa si v mislih izriše graf premega ali obratnega sorazmerja. Isti posameznik ima 

ob različnih okoliščinah lahko različne konceptne predstave za isti koncept. Ravno zaradi slednjega 

lahko trdimo, da se kognitivne strukture spreminjajo z izkušnjami posameznika, skozi njegova različna 

soočenja s stvarmi ter preko spodbud drugih in njihovim lastnim razvojem.  

 

Kot učitelji moramo paziti, da učencem podajamo znanje na način, ki osvetljuje logiko določenega 

koncepta. Ključno za učence je tudi, da matematično znanje razvijamo skupaj z učenčevim razvojem: 

v skladu s kognitivnim pristopom upoštevamo razvoj otrokove strukture znanja ter razvitost njegovih 

miselnih procesov. Znanje moramo graditi tako, da v učencih vzbujamo stalno napredovanje v 

njihovih lastnih miselnih procesih. 

 

Zakaj je tvorba konceptne predstave tako pomembna? Je namreč prvo, na kar smo pozorni pri 

reševanju problemov. Skoraj nikoli se ne zgodi, da bi ob prvem soočenju s problemom takoj skušali 

uporabiti formalno definicijo. Pridobiti koncept namreč pomeni oblikovati konceptno predstavo, 

kajti, vedeti definicijo na pamet še ne pomeni nujno razumevanja koncepta. Ko pa je enkrat koncept 
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usvojen, lahko definicija postane nebistvena. Lahko postane le neaktivna, ali pa celo pozabimo nanjo, 

kljub temu, da imamo opravka s tem konceptom. (Rugelj, 1996) 

 

Vinner (1983) v svojem delu navaja, da sta v kognitivni strukturi posameznika prisotni dve »celici«. V 

eni se nahaja  

 definicija koncepta v drugi pa  

 slika koncepta.  

 

V prvi se shranjujejo formalne definicije in jo zato poimenujemo celica definicije, v drugi pa imamo 

konceptne predstave in je zato poimenovana celica konceptne predstave. Tvorjeni sta sicer vsaka 

zase, vendar med njima običajno pride do interakcije.  

 

Slika 2: Interakcija med celico konceptne predstave in celico definicije (Vir: Vinner, 1983) 

 

Pri vsaki obravnavi koncepta ima torej učitelj dve možnosti. Lahko najprej napolni celico konceptne 

predstave in nato postopoma uvede formalno definicijo. Lahko pa najprej napolni celico formalne 

definicije, ob tem pa je celica konceptne predstave še prazna. Prazna je, dokler nima posameznik 

nobene asociacije ob imenu koncepta. In ravno to se dogaja pri učenju na pamet. Posameznik se 

nauči koncept ne vedoč za njegov pomen  in torej brez razumevanja.  

 

Poskusimo sedaj to razložiti na primeru premega sorazmerja:  

 

Učenec ima lahko neko konceptno predstavo o pojmu premega sorazmerja, ne da bi slišal za 

definicijo. Ima namreč izkušnje iz trgovine, da če kupimo eno vrečo jabolk, naslednji dan pa tri vreče, 

bomo naslednji dan plačali trikrat toliko denarja (seveda ob predpostavki, da kupujemo v enakih 

okoliščinah). Celica konceptne predstave je v tem primeru polna, celica definicije pa prazna. Premo 

sorazmerje si predstavlja kot pojav, podoben kupovanju jabolk, ko se ena količina spremeni, ter 
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povzroči spremembo druge, na katero ima vpliv. O premem sorazmerju si je učenec torej ustvaril 

neko predstavo. Ko pa pri pouku izve še definicijo, ugotovi, da gre natančneje za to, da n-kratno 

povečanje/zmanjšanje prve količine povzroči n-kratno povečanje/zmanjšanje druge količine. Kajti 

obstaja še koncept obratnega sorazmerja, kjer n-kratno povečanje/zmanjšanje prve količine povzroči 

n-kratno zmanjšanje/povečanje druge količine. Učenec ima za nadaljevanje usvajanja koncepta več 

možnosti. Lahko spremeni svojo konceptno predstavo tako, da v mislih ločuje med premim in 

obratnim sorazmerjem, ter si za vsak koncept ustvari en tipičen primer, ki se mu zdi najbolj smiseln. 

Da pridemo do te spremembe predstave je učencu treba pomagati z nekim primerom obratnega 

sorazmerja, kjer bo še vedno šlo za to, da n-kratna sprememba ene količine povzroči n-kratno 

spremembo druge, vendar bo sam ugotovil, da se primer ne sklada z definicijo premega sorazmerja. 

Če učenec v ničemer ne spremeni svoje konceptne predstave in zraven doda le definicijo, se lahko 

zgodi, da premo sorazmerje sicer definira pravilno, saj se natančno nauči učiteljeve definicije. V 

primerih, ki zahtevajo konceptno predstavo pa na primer razmišlja le o spremembi ene 

spremenljivke, ki povzroči spremembo druge, brez ostalih pomembnih lastnosti odnosov premega 

sorazmerja.  

 

Idealno je, če pri reševanju problemov učenec združuje sliko koncepta z definicijo. Na drugi strani pa 

je povsem neprimerno, če učenec nima ponotranjene ustrezne slike in definicije koncepta, ali pa če ju 

ne zna povezati. Prav bi bilo, da bi kot učitelji pri učencih spodbujali, da lažje definicije poskušajo 

tvoriti sami, na podlagi že spoznanih lastnosti.  Pri samih definicijah bi morali paziti, da so te 

minimalne – vsebujejo naj le, kar je nujno potrebno za izpeljavo nekega koncepta, ne pa tudi drugih 

lastnosti. Dober primer za to navaja Rugljeva (1996): Pravokotnik v Evdklidski geometriji vpeljemo kot 

štirikotnik, ki ima tri kote prave. Namreč to, da ima štiri, je že posledica, ki sledi iz izreka, da je vsota 

kotov v poljubnem štirikotniku 360°. Definicije naj bi bile tudi čim bolj elegantne, da dobijo učenci na 

prvi pogled vtis, da so razumljive, in tudi, da če jih v nekem trenutku ne razumejo čisto dobro, jih 

bodo usvojili kasneje, ko se bodo vanje bolj poglobili.    
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5. Ujemanje slike in definicije koncepta premega 

sorazmerja pri osnovnošolcih 

 

5.1 Namen  
 

Mnogi avtorji (npr. Tall) poudarjajo obstoj razlike med sliko in definicijo matematičnih konceptov. Iz 

raziskave sem želela ugotoviti, kolikšna je, ter kako se izraža ta razlika pri konceptu premo sorazmerje 

pri naših osnovnošolcih. 

 

V empiričnem delu predstavljam pilotsko raziskavo, s katero sem želela ugotoviti, kako dobro učenci 

rešujejo naloge o premem sorazmerju, kjer je pomembno, kakšna je učenčeva konceptna predstava, 

ter na drugi strani naloge, ki od njih zahtevajo predvsem poznavanje definicije. Želela sem ugotoviti 

tudi, kako uspešnost učencev pri matematiki ter njihova starost in s tem povezane predhodne 

izkušnje vplivajo na uspešnost pri reševanju nalog, ki zahtevajo pravilno konceptno predstavo, ter 

nalog, ki zahtevajo razumevanje/poznavanje definicije.  

 

5.2  Hipoteze 
 

1. Učenci, ki bolje poznajo in razumejo definicijo premega sorazmerja, izkazujejo ustreznejšo 

konceptno sliko tega koncepta. 

 

2. Učenci, ki so uspešnejši pri matematiki, izkazujejo ustreznejšo povezanost med definicijo in 

sliko koncepta o premem sorazmerju. 

 

3. Učenci, ki imajo več izkušenj s konceptom premega sorazmerja, so uspešnejši tako pri 

reševanju nalog, kjer je poudarek na definiciji koncepta, ter tudi pri nalogah, kjer se preverja 

koncepta predstava učencev.  
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5.3  Vzorec 
 

V pilotsko raziskavo sem vključila učence 8. in 9. razredov Osnovne šole Gradec v Litiji. Skupno je pri 

anketiranju sodelovalo 28 učencev. 12 učencev je v šolskem letu 2012/2013 obiskovalo 8. razred, od 

tega sem jih osem uvrstila med učno uspešnejše učence, kar pomeni, da je njihova ocena pri 

matematiki 4 ali 5. Sodelovali so še štirje učenci, ki imajo slabši učni uspeh pri matematiki. Med 

učenci 9. razreda je test reševalo devet učencev z boljšim učnim uspehom in sedem učencev s 

slabšim učnim uspehom. Učenci sicer pri matematiki obiskujejo homogene skupine, glede na njihovo 

znanje matematike. Pri vsakem razredu sem v raziskavo vključila učence iz ene uspešnejše in ene 

manj uspešne učne skupine.  

 

Tabela 1: Struktura vzorca v raziskavi 

 
uspešnejši 

učenci 

manj 
uspešni 
učenci 

skupaj 

8. r 8 4 12 

9. r 9 7 16 

skupaj 17 11 28 

 

 

5.4   Opis preizkusa 
 

Preizkus je vseboval 7 nalog. Večina nalog je bila zasnovanih tako, da je bila pri rezultatu 

najpomembnejša argumentacija, zakaj so učenci izbrali določen odgovor.  Te utemeljitve so mi dale 

jasnejši vpogled v način učenčevega razmišljanja ter informacijo, kje se učenčeva konceptna 

predstava ne ujema s formalno definicijo. Nekaj sem ob tem izvedela tudi o strategijah, ki jih je 

učenec uporabljal.  

 

Naloge so bile enake tako za učence 8. kot tudi za učence 9. razredov. Uvodna naloga je bila nekoliko 

splošnejša. Pri učencih je preverjala, kako dobro poznajo pojem odvisnosti med količinami. Druga 

naloga je spraševala po primerih parov količin, ki so v odnosu premega sorazmerja, in parov, kjer ne 

gre za premo sorazmerje. Tretja in peta naloga sta zahtevali razmislek in utemeljitev, zakaj menijo, da 

pri nekem primeru gre oz. ne gre za premo sorazmerje.  Malce drugačna je bila naloga 4, kjer so 

učenci imeli podane odnose med dvojicama količin in so se morali odločiti, ali gre pri odnosu za 

premo sorazmerje ali ne. Šesta naloga je zahtevala le izračun ter poznavanje lastnosti konstantnega 
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količnika med vrednostma količin, brez argumentacije. Pri zadnji nalogi so učenci izbirali med 

pravilnimi trditvami v zvezi z lastnostmi premega sorazmerja. Potrebno je bilo natančno branje 

trditev, saj so bile zapisane tako, da je učenec ob prehitrem branju lahko hitro izbral napačen 

odgovor.  

 

V nadaljevanju bom v 6. poglavju podrobneje predstavila naloge iz preizkusa ter konkretne rezultate 

učencev. Celoten preizkus se nahaja v prilogi diplomske naloge.  

 

5.5   Potek testiranja 
 

Učenci so reševali test pol ure. Nekateri so ga reševali v šoli, drugim sem test razdelila doma, saj živijo 

v neposredni bližini mojega doma. Oboji so dobili enaka navodila in so test reševali enako časa, brez 

kakršne koli pomoči zapiskov, učbenikov, itd. Vsi so bili posebej opozorjeni na to, da morajo naloge 

reševati po vrsti in se ne smejo vračati nazaj. Učenci so to upoštevali in nisem zasledila, da bi kdo ta 

pravila kršil. Prav tako so bili opozorjeni na pomembnost utemeljitve, kjer so naloge to zahtevale.  S 

pomočjo teh sem tako lahko dobila jasnejšo sliko učenčevega načina razmišljanja in uporabljenih 

strategij.  

 

5.6  Analiza rezultatov 
 

Rezultate iz pilotske raziskave sem obravnavala s pomočjo računalniške preglednice v Excelu.  
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5.7   Rezultati s komentarjem 
 

 

 

 

  

Namen: Naloga je bila mišljena kot uvodna naloga, preverjala je, kako dobro učenci poznajo pojem 

odvisnosti med količinami. 

 

Tabela 2: Rezultati reševanja 1. naloge (v odstotkih) 

 manj uspešni  bolj uspešni skupaj  

 8. r 9. r 8. r 9. r 8. r 9. r 

št. učencev 4 7 8 9 12 16 

Prav 75 58 100 89 92 75 

Narobe 0 14 0 0 0 6 

Nič 0 14 0 0 0 6 

Nejasno 25 14 0 11 8 13 

 

 

Učno zmožnejši učenci so nalogo reševali precej dobro. Pri šibkejših učencih pa je bilo opaziti, da so 

nalogo uspešneje reševali učenci 8. razreda. Razlog za to je verjetno tudi v tem, da se pojem 

odvisnosti med količinami zelo natančno obravnava v 8. razredu, v 9. pa gre le za hitro ponovitev. 

Tema tega vprašanja je bila za učence 8. razreda veliko bolj »sveža«. 

 

 

  

1. NALOGA:  Kako bi svojemu prijatelju/prijateljici iz 6. razreda pojasnil, kaj pomeni, da sta dve 

količini medsebojno odvisni oz. neodvisni? 
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Namen: Ugotavljanje učenčeve konceptne slike, v kolikšni meri se je učenec sposoben spomniti 

primerov, ki ustrezajo premo sorazmernim odnosom, ter primerov količin, kjer ne gre za premo 

sorazmerje. Iz naloge vidimo, ali si učenci premo sorazmerje zapomnijo le preko enega primera, ali 

preko vsaj dveh oz. ga sploh ne povezujejo s primeri in morda poznajo le definicijo zanj.  

 

Tabela 3: Rezultati reševanja 2. naloge (v odstotkih) 

 manj uspešni  bolj uspešni skupaj  

 8. r 9. r 8. r 9. r 8. r 9. r 

št. učencev 4 7 8 9 12 16 

prav 100 42 88 78 92 62 

narobe 0 0 0 0 0 0 

nič 0 29 12 11 8 19 

nejasno 0 29 0 11 0 19 

 

Opomba: Pri tej nalogi sem kot pravilno rešitev upoštevala, če se je učenec od vsakega tipa odnosov 

med količinami spomnil vsaj enega pravilnega. Sicer se od manj uspešnih učencev 8. razreda vseh 

štirih primerov ni spomnil nihče (0%), med bolj uspešnimi pa sta nalogo popolnoma pravilno rešila 

dva učenca (25%). V 9. razredu je med manj uspešnimi nalogo popolnoma pravilno rešil en učenec 

(14%), med uspešnejšimi pa tudi le en učenec (11%). 

 

  

2. NALOGA:  Navedi dva para odvisnih količin, med katerima velja odnos premega sorazmerja in 

vsaj dva para odvisnih količin, med katerima ne gre za premo sorazmerje. 

Primeri PREMO SORAZMERNIH KOLIČIN 
Primeri količin, kjer NE GRE ZA PREMO 

SORAZMERJE 

1. 
 
 

1. 

2. 
 
 

2. 

 

 

Primeri PREMO SORAZMERNIH KOLIČIN 
Primeri količin, kjer NE GRE ZA PREMO 

SORAZMERJE 

1.  
 
 

1.  

2.  
 
 

2.  
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Namen: Učenci morajo oceniti, ali sta stranica in obseg kvadrata premo sorazmerni količini. 

Pomembna je seveda utemeljitev odgovora. 

 

Tabela 4: Rezultati reševanja 3. naloge (v odstotkih) 

 manj uspešni  bolj uspešni skupaj  

 8. r 9. r 8. r 9. r 8. r 9. r 

št. učencev 4 7 8 9 12 16 

prav 25 0 75 67 58 38 

narobe 50 0 12,5 11 25 6 

nič 0 0 0 0 0 0 

nejasno 25 100 12,5 22 17 56 

 

Večina  učencev si je pri tej nalogi pomagala z definicijo premega sorazmerja, kar je bilo ugotoviti iz 

njihovih utemeljitev. V kolikšni meri so pravilno utemeljili svojo odločitev je bilo odvisno od tega, 

kako natančno so poznali definicijo. Pogosto so učenci odgovor utemeljili le na način: Ko povečamo 

stranico, se poveča tudi obseg kvadrata. In iz tega ocenili, da gre za premo sorazmerje.  

 

 Opomba: Kot pravilen odgovor sem štela le primere, ko so učenci pravilno obkroži, da trditev drži in 

hkrati pravilno utemeljili, zakaj je temu tako. Če je učenec le pravilno izbral odgovor »Drži«, 

utemeljitev pa je bila neustrezna, sem rezultat uvrstila med nejasne odgovore. Če je učenec izbral 

odgovor »Ne drži«, sem to uvrstila med napačne odgovore.  

 

 

  

3. NALOGA:  Obkroži pravilen odgovor ter s  svojimi besedami utemelji odgovor: 

Obseg kvadrata je premo sorazmeren z njegovo stranico.      Drži Ne drži 
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Namen:  Ugotavljali smo, ali je učenčeva konceptna slika ter asociirane značilnosti zgrajena pravilno v 

tolikšni meri, da znajo za določene primere oceniti, ali gre pri njih za odnos premega sorazmerja ali 

ne.  

 

Tabela 5: Rezultati reševanja 4. naloge (v odstotkih) 

 manj uspešni  bolj uspešni skupaj  

 8. r 9. r 8. r 9. r 8. r 9. r 

št. učencev 4 7 8 9 12 16 

1. trditev 
pravilna 75 57 50 67 58 63 

napačna 25 43 50 33 42 37 

2. trditev 
pravilna 100 100 100 100 100 100 

napačna 0 0 0 0 0 0 

3. trditev 
pravilna 100 43 100 67 100 56 

napačna 0 57 0 33 0 44 

4. trditev 
pravilna 0 29 13 22 8 25 

napačna 100 71 87 88 92 75 

 

Večina učencev si pri tej nalogi ni pomagala z nobenimi zapisi, zato iz naloge same ne morem 

natančno opredeliti, ali so učenci odgovore ugibali, ali pa so o primerih dejansko razmislili in z 

razmislekom izbrali rezultat.  

 

 

 

4. NALOGA:   

 Sta količini premo 
sorazmerni? 

 
očetova starost – sinova starost Drži Ne drži 

stranici pravokotnika s ploščino 12 Drži Ne drži 

porabljena junijska žepnina – preostanek junijske žepnine  Drži Ne drži 

količina kupljenih jagod – plačilo za jagode                                                                              Drži Ne drži 
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Namen: Namen naloge je bil pri učencih preveriti, kako dobro (natančno) poznajo in razumejo 

definicijo premega sorazmerja.  Ali so pozorni na to, da kolikor krat se poveča ena količina se mora 

tudi druga, in ne za kolikor se poveča ena se tudi druga.  

 

Tabela 6: Rezultati reševanja 5. naloge (v odstotkih) 

 manj uspešni  bolj uspešni skupaj  

 8. r 9. r 8. r 9. r 8. r 9. r 

št. učencev 4 7 8 9 12 16 

oba primera pravilna 75 29 50 89 58 63 

oba primera napačna 25 29 25 0 25 12 

en primer pravilen, en 

napačen 
0 0 25 0 17 0 

nejasen odgovor 0 42 0 11 0 25 

 

Opomba: Kot pravilen odgovor sem štela le primere, ko so učenci pravilno obkroži, da levi količini 

nista premo sorazmerni, desni pa in hkrati pravilno utemeljili, zakaj je temu tako. Če je učenec le 

pravilno izbral, ali gre za premo sorazmerje, utemeljitev pa je bila neustrezna, sem njegov rezultat 

uvrstila med nejasne odgovore. Če je učenec napačno ocenil, ali gre za premo sorazmerni količini, 

sem to štela k napačnim odgovorom. Kot nejasen sem odgovor označila tudi takrat, ko se iz same 

utemeljitve ni dalo razbrati, ali učenec razume, zakaj sta oz. nista neki količini v odnosu premega 

sorazmerja.  

 

 

5. NALOGA:   

količina A 
[s] 

količina B 
[m] 

 količina A  
[min] 

količina B 
 [m] 

1 4  5 4 

3 8  15 12 

9 16  30 24 

27 32  60 48 

   
Ali za zgornji količini velja, da sta premo 
sorazmerni? Utemelji svojo odločitev. 

Ali za zgornji količini velja, da sta premo 
sorazmerni? Utemelji svojo odločitev.  
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Namen:  Pri učencih ugotoviti, ali poznajo in razumejo definicijo preme sorazmernosti ter v kolikšni 

meri jo znajo uporabiti.  

 

Tabela 7: Rezultati reševanja 6. naloge (v odstotkih) 

 manj uspešni  bolj uspešni skupaj  

 8. r 9. r 8. r 9. r 8. r 9. r 

št. učencev 4 7 8 9 12 16 

pravilno  75 86 75 89 75 88 

napačno 25 14 25 11 25 12 

 

Opomba: Ker je bila naloga precej enostavna, sem kot pravilne rešitve štela le tiste primere, kjer je 

učenec pravilno izpolnil celotno tabelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. NALOGA:   

Količini, označeni z x in y, sta premo sorazmerni. Dopolni preglednico s pravilnimi vrednostmi.  

x 0,5 1 4  

y 2   64 
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Namen: Prva trditev je preverjala, ali je v konceptni predstavi zastopano »vedenje«, da je povečanje 

ene količine ob povečanju neke druge dovolj za premo sorazmerje. Druga trditev je preverjala 

poznavanje formalne definicije premega sorazmerja. Naslednja je zopet povezana s konceptno 

predstavo. Učenci so morali razmisliti o količniku, ki velja za dve količini, ki sta v odnosu premega 

sorazmerja. Pri zadnji trditvi so učenci morali pomisliti, ali se lahko zgodi, da sta količini odvisni, med 

njima pa ne gre ne za odnos premega, niti za odnos obratnega sorazmerja. To nekaj pove o sliki 

koncepta premega sorazmerja pri učencih.  

 

Tabela 8: Rezultati reševanja 7. naloge (v odstotkih) 

 manj uspešni  bolj uspešni skupaj  

 8. r 9. r 8. r 9. r 8. r 9. r 

št. učencev 4 7 8 9 12 16 

1. trditev 
pravilna 75 43 50 67 58 63 

napačna 25 57 50 33 42 37 

2. trditev 
pravilna 100 100 100 100 100 100 

napačna 0 0 0 0 0 0 

3. trditev 
pravilna 100 43 100 67 100 56 

napačna 0 57 0 33 0 44 

4. trditev 
pravilna 0 29 12 22 8 25 

napačna 100 71 88 78 92 75 

  

7. NALOGA:   

Obkroži pravilne odgovore:  

Količini sta nujno premo sorazmerni, če se ob povečanju ene 
količine poveča tudi druga. 
 
Količini sta premo sorazmerni, če dvakratno, trikratno, ... n-kratno 
povečanje prve količine povzroči dvakratno, trikratno, ... n-kratno 
povečanje druge količine. 
 
Količnik med premo sorazmernima količinama se enakomerno 
povečuje. 
 
Če sta dve količini odvisni, potem med njima velja odnos premega 
ali pa obratnega sorazmerja 

DRŽI                                    NE DRŽI 
 
 
 
DRŽI                                     NE DRŽI 
 
 
DRŽI                                     NE DRŽI 
 
 
DRŽI  NE DRŽI 
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6. Analiza rezultatov 
 

V analizi vprašalnika bom podrobneje predstavila, kakšna je povezanost med konceptno predstavo in 

formalno definicijo na vzorcu učencev 8. in 9. razreda, ki je sodeloval v pilotski raziskavi.  

 

6.1 Uspešnost reševanja nalog, ki zahtevajo definicijo in tistih, ki zahtevajo 

konceptualno predstavo 
 

Pri nalogah, kjer je bila poglavitna slika koncepta, sem opazila, da so učenci najbolje reševali drugo 

nalogo, ki je bila zelo odprtega tipa, saj so učenci sami morali zapisati primere količin, med katerimi 

gre za premo sorazmerje ter tiste med katerimi ne gre za premo sorazmerje. Malce slabši rezultat je 

bil pri četrti nalogi, kjer so se morali med danimi primeri odločiti, kje gre za premo sorazmernost 

naštetih količin. Pri tej nalogi ne morem trditi, ali so učenci o danih primerih dejansko razmislili ali so 

odgovore ugibali. Uspešnejši so bili pri tretji nalogi, kjer so se odločali, ali sta stranica in obseg 

kvadrata premo sorazmerni količini, svoj odgovor pa so morali tudi argumentirati. Iz utemeljitve sem 

dobila boljši vpogled v učenčevo razumevanje definicije koncepta ter iz nekaterih odgovorov tudi o 

učenčevi konceptni predstavi. To nalogo so mnogi učenci rešili s pomočjo definicije, saj so si vrednosti 

tabelirali in jo nato rešili podobno kot peto nalogo. Tu sem zopet iz utemeljitve lahko sklepala, kako 

natančno se posamezniki učijo definicij ter če jih sploh znajo pravilno priklicati v spomin in uporabiti 

na danem primeru. Pri šesti nalogi je šlo le za uporabo definicije. Učenci so morali izluščiti, kolikšen je 

količnik med količinama x in y ter dopolniti tabelo. Naloga je bila tako v  8. kot tudi v 9. razredu 

reševana zelo dobro. Samo eden od učencev jo je v celoti izpolnil napačno, nekaj učencev je napačno 

izpolnilo le zadnji kvadratek, saj so namesto, da bi količino y delili s 4, množili s 4. Pri zadnji nalogi 

nihče od učencev ni imel težav z drugo trditvijo torej prepoznavanjem definicije premega sorazmerja. 

Težave jim je delala zadnja trditev, kjer je od vseh 28 učencev pravilno odgovorilo le 5 učencev. 

Menili so namreč, da če sta dve količini odvisni, potem med njima velja bodisi odnos premega bodisi 

obratnega sorazmerja. Menim, da je bilo temu tako zato, ker učenci v šoli podrobneje spoznajo le 

premo in obratno sorazmerje, ostalih odvisnosti se ne poimenuje, in zato učenci nanje pozabljajo.  

 

Naj podrobneje predstavim primera 4a in 5a ter primera 7a in 7b. Prva primera sta si precej podobna, 

vendar pa so ju učenci reševali različno uspešno.  Pri obeh nalogah, tako pri 4a, kot tudi 5a imamo 

količini, med katerima ne gre za odnos premega sorazmerja. Poglejmo si rezultate  nalog, spodaj v 

tabeli. Posamezni učenci so označeni z *.  
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 Tabela 9: Primerjava uspešnosti reševanja nalog 4a in 5a 

 

4a 

pravilna 
rešitev 

napačna 
rešitev 

5a 

pravilna 
rešitev 

*********** ****** 

napačna 
rešitev 

*** ******** 

 

Glede na rezultate naloge lahko ocenjujem, da so bili učenci, ki so uspešneje reševali 4a nalogo, 

uspešni tudi pri nalogi 5a. In na drugi strani učenci, ki so imeli težave z nalogo 4a, so slabše reševali 

tudi nalogo 5a.  

 

Tabela 10: Primerjava uspešnosti reševanja nalog 7a in 7b 

 

7a 

pravilna 
rešitev 

napačna 
rešitev 

7b 

pravilna 
rešitev 

*********** 
****** 

*********** 

napačna 
rešitev 

  

 

Povezanost med uspešnostjo reševanja 7a in 7b naloge pa je nekoliko drugačna. Učenci, ki so 

pravilno rešili nalogo 7a, so pravilen odgovor izbrali tudi pri 7b nalogi. Ostali učenci, ki pa si napačno 

rešili nalogo 7a, so nalogo 7b v celoti rešili pravilno.    
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Ali za učence, ki so bolje reševali naloge, ki zahtevajo poznavanje definicije velja, da so bolje 

reševali tudi naloge, kjer je pomembnejša konceptna predstava? 

 

Tabela 11: Uspešnost posameznih učencev pri reševanju nalog DF in KP 

 

  

naloge DF 

[%] 

naloge KP 

[%] št. pravilnih 
odgovorov 

št. pravilnih 
odgovorov 

8. razred 

(učno  

šibkejši) 

učenec 1 5 83 9 90 

 učenec 2 6 100 9 90 

učenec 3 5 83 7 70 

učenec 4 1 17 7 70 

8. razred 

(učno 

zmožnejši) 

učenec 5 6 100 9 90 

učenec 6 6 100 10 100 

učenec 7 3 50 7 70 

učenec 8 6 100 8 80 

učenec 9 4 67 7 70 

učenec 10 4 67 7 70 

učenec 11 4 67 7 70 

učenec 12 5 83 9 90 

9. razred 

(učno  

šibkejši ) 

učenec 13 5 83 6 60 

učenec 14 3 50 5 50 

učenec 15 3 50 6 60 

učenec 16 3 50 6 60 

učenec 17 1 17 3 30 

učenec 18 2 33 4 40 

učenec 19 4 67 7 70 

9. razred 

(učno 

zmožnejši) 

učenec 20 6 100 8 80 

učenec 21 5 83 9 90 

učenec 22 5 83 8 80 

učenec 23 5 83 6 60 

učenec 24 2 33 4 40 

učenec 25 6 100 7 70 

učenec 26 6 100 8 80 

učenec 27 6 100 9 90 

učenec 28 6 100 8 80 

število vseh nalog DF = 6 
DF- naloge, kjer je potrebno poznavanje definicije 

število vseh nalog KP = 10 
KP- naloge, ki preverjajo konceptno predstavo učenca 
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Tabela 11 prikazuje rezultate nalog, ločenih glede na tiste, ki zahtevajo poznavanje definicije (DF), ter 

tiste, ki so bolj usmerjene v konceptno predstavo (KP). V prvem stolpcu je predstavljeno število 

pravilnih odgovorov nalog DF, v drugem odstotek pravilno rešenih nalog DF. Podobno tudi v tretjem 

in četrtem stolpcu le da za naloge KP.  

 

Na vprašanje zgoraj lahko odgovorim pritrdilno. Učenci, ki so bolje reševali naloge DF, so bili v veliki 

meri uspešnejši tudi pri nalogah KP, kar je vidno s spodnje tabele. V njej so uvrščeni posamezni 

učenci (označeni z *) glede na to, koliko nalog DF in KP so rešili pravilno. Iz tabele je zelo nazorno 

vidno, da so učenci, ki so bolje reševali naloge DF, bolje reševali tudi naloge KP. Učenci pa, ki so slabo 

reševali  naloge DF so bili tudi manj uspešni pri nalogah KP.  

 

Tabela 12: Prikaz odvisnosti uspešnosti pri reševanju nalog DF in KP 

 

 naloge DF 

manj kot 5 
pravilnih 

vsaj 5 
pravilnih 

naloge  

KP 

manj 
kot 8 

pravilnih 

 

************ 

 

 

**** 

 

vsaj 8 
pravilnih 

 

 

 

************ 

 

 

V tabeli 11 na prejšnji strani so sivo osenčene celice pri učencu, pri katerem se uspešnost nalog DF in 

KP zelo razlikuje. Učenec je veliko bolje reševal naloge, kjer je v ospredju konceptna predstava (70% 

pravilnih odgovorov), veliko slabše rezultate je doseg pri nalogah, kjer je potrebno natančno 

poznavanje definicije (le 17% pravilnih odgovorov).  
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6.2 Vpliv učenčeve uspešnosti pri matematiki na uspešnost reševanja 

nalog, ki preverjajo sliko ter tistih, ki preverjajo definicijo koncepta 
 

Vpliv učenčeve uspešnosti pri matematiki na uspešnost reševanja nalog DF ter nalog KP je precej 

očiten. Učno šibkejši učenci so bolje reševali naloge KP in sicer kar 64% vseh učno šibkejših učencev 

je bolje reševalo naloge KP, naloge DF pa je bolje reševalo le 27% teh učencev. En učenec je oba tipa 

nalog reševal enako uspešno. 53% vseh učno zmožnejših učencev je bolje reševalo naloge DF, 

uspešnejših pri nalogah KP pa je bilo le 35% teh učencev. Zopet je bil en učenec tak, ki je oba tipa 

nalog reševal enako uspešno. Z ne prav prepričljivimi rezultati lahko trdimo, da so se učno šibkejši 

učenci bolje odrezali pri nalogah KP, učno zmožnejši pa pri nalogah DF.  

 

Rezultati se mi zdijo precej realni, saj je šibkejšim učencem velikokrat v veliko pomoč konceptna 

predstava. Definicije se sicer zmorejo naučiti na pamet, vendar pogosto odpovedo tam, kjer je 

potrebno definicijo uporabiti z razumevanjem. Pri učno uspešnejših učencih sem pričakovala 

približno porazdeljen delež med tistimi, ki so bolje reševali DF, kot tistimi, ki so bili uspešnejši pri KP.   

  

6.3 Vpliv starosti ter predhodnih izkušenj na ujemanje med sliko in 

definicijo koncepta 
 

Glede na starost učencev lahko rečem, da so učenci 8. razreda nekoliko bolje reševali naloge KP kot 

naloge DF. 50% učencev 8. razreda je namreč bolje reševalo naloge KP, le 33% učencev se je bolje 

odrezalo pri nalogah DF. En učenec osmega razreda je bil pri obojih nalogah enako uspešen.   Učenci 

9. razreda pa so nekoliko bolje reševali naloge DF in sicer bilo je 50% takšnih učencev. 44% učencev je 

bolje reševalo  naloge KP, en učenec je oboje naloge reševal enako dobro. Tako za učence 8. kot tudi 

za učence 9. razredov velja, da so bili učenci, ki so se izkazali za uspešnejše pri nalogah DF, prav tako 

uspešnejši pri nalogah KP. Izjema je bil le en učenec iz skupine učno šibkejših (8. razred), ki je dosegel 

mnogo boljše rezultate pri nalogah KP.  

 

Iz rezultatov, kjer ni zaznanih skoraj nobenih razlik glede na vpliv starosti na ujemanje med sliko in 

definicijo koncepta premega sorazmerja ne morem sklepati ničesar o vplivu starosti ter predhodnih 

izkušenj na ujemanje med sliko in definicijo koncepta premega sorazmerja.  
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6.4 Zaključek  
 

Naj povzamem bistvene ugotovitve v zvezi z reševanjem nalog DF, kjer reševanje temelji na 

poznavanju in razumevanju definicije premega sorazmerja, in nalog KP, kjer reševanje temelji na 

uporabi konceptne predstave premega sorazmerja: 

 

1. Učenci, ki so uspešnejši pri reševanju nalog DF, so prav tako uspešnejši pri reševanju nalog 

KP. 

2. Učno šibkejši učenci so bili nekoliko bolj uspešni pri nalogah KP. 

3. Učno zmožnejši učenci so bili nekoliko bolj uspešni pri nalogah DF. 

4. Učenci 8. razreda so bolje reševali naloge DF.  

5. Učenci 9. razreda so ravno tako malenkost bolje reševali naloge DF.  

6. Popolnoma vsi učenci so pravilno prepoznali definicijo premega sorazmerja (7. naloga, 2. 

trditev) 

 

Verjetno bi bili rezultati drugačni, če bi v vzorec zajela več oddelkov 8. in 9. razreda. Ugotovila sem 

tudi, da poznavanje definicij premega sorazmerja še ne pomeni razumevanja samega razmerja. 

Pojavljali so se učenci, ki so namreč pravilno prepoznali definicijo premega sorazmerja, v nalogah, 

kjer pa se je preverjalo razumevanje definicije so odpovedali.  

 

Oblikovanje pojma premega sorazmerja zahteva aktivno obliko pouka, torej pouk, pri katerem 

učenec aktivno sodeluje, z napovedovanjem pojavov ter navedbo primerov izraža svoje razumevanje 

ter tako ugotavlja neskladja med formalno definicijo in svojim razumevanjem pojava (miselnimi 

strukturami). Kot učitelji moramo zato učence z izbranimi vprašanji ves čas spodbujati k refleksiji. 

Učenci naj čim več stvari sami razlagajo s svojimi besedami, dajejo primere, se soočajo z različnimi 

mnenji drugič učencev, utemeljujejo svoje odločitve, saj le tako lahko ugotovijo neskladja med 

matematičnimi definicijami in slikami konceptov (miselnimi strukturami), ki si jih ustvarijo v svojih 

glavah.  

 

  



Mohar, K. (2013). Definicija koncepta in slika koncepta pri premem sorazmerju 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

36 

 

Literatura 
 

[1] Berk J. (et. al.) (2008), Skrivnosti števil in oblik 8. Učbenik za matematiko v 8. razredu osnovne 

šole, Ljubljana, Rokus Klett. 

[2] Berk J. (et. al.) (2008), Skrivnosti števil in oblik 9. Učbenik za matematiko v 9. razredu osnovne 

šole, Ljubljana, Rokus Klett. 

[3] Galič F. (et. al.) (1997), Matematika za šesti razred osnovne šole, Ljubljana, DZS. 

[4] Hernja S. (et. al.) (2004), Matematika 8. Učbenik za 8. razred devetletne osnovne šole, 

Ljubljana, Tehniška založba Slovenije. 

[5] Hernja S. (et. al.) (2005), Matematika 9. Učbenik za 9. razred devetletne osnovne šole, 

Ljubljana, Tehniška založba Slovenije. 

[6] Kmetič S. (ur.) (1996), Prispevki k poučevanju matematike, Maribor, Založba Rotis. 

[7] Markovič T. (1999), Razumevanje premega in obratnega sorazmerja, Diplomsko delo, 

Ljubljana, Pedagoška fakulteta. 

[8] Maroska R. (et. al.) (1995), Presečišče 5, Matematika za peti razred osemletne osnovne šole, 

Ljubljana, DZS. 

[9] Prijatelj N. (1980), Matematične strukture 1, Množice – relacije - funkcije, Ljubljana,  

Partizanska knjiga. 

[10] Rugelj M. (1996),  Konstrukcija novih matematičnih pojmov, Ljubljana, Filozofska fakulteta 

[11] Skemp R. (1971) ,The psychology of learning matematics, Harmondsworth, Penguin books 

[12] Strnad M. (et. al.) (2004), Presečišče 7, Ljubljana, DZS 

[13] Tall D. (1981), Concept image and concept definition in mathematics with particular 

reference to limits and continuity, Educational Studies in Mathematics,  Vol. 12 (2), str. 151-

169. 

[14] Tall D. (ur.) (1991), Advanced mathematical thinking, Dordrecht, Kluwer Academic 

Publishers. 

[15] Vinner S. (1983). Concept Definition, Concept Image and the Notion of Function, International 

Journal for Matematics Education in Science and Technology, Vol. 14(3), str. 293–305. 

[16] Zapiski predavanj (študijsko leto 2010/2011), Didaktika matematike: dr. Zlatan Magajna, 

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

  



Mohar, K. (2013). Definicija koncepta in slika koncepta pri premem sorazmerju 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

37 

 

Priloga 

  

 

Sem Katja Mohar, študiram  na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in sicer za učiteljico matematike in 

fizike. Prosim te, če odgovoriš na spodnja vprašanja. Pomembno je, da odgovarjaš po vrsti in se pri 

reševanju NE vračaš nazaj! 

Vprašalnik je anonimen.   

1. Naloga 

Kako bi svojemu prijatelju/prijateljici iz 6. razreda pojasnil, kaj pomeni, da sta dve količini medsebojno odvisni 

oz. neodvisni? 

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________. 

2. Naloga 

Navedi dva para odvisnih količin, med katerima velja odnos premega sorazmerja in vsaj dva para odvisnih 

količin, med katerima ne gre za premo sorazmerje.  

Primeri PREMO SORAZMERNIH KOLIČIN Primeri količin, kjer NE GRE ZA PREMO SORAZMERJE 
1.  
 

1.  

2.  
 

2.  

 

3. Naloga 

Obkroži pravilen odgovor, ter s  svojimi besedami utemelji odgovor: 

Obseg kvadrata je premo sorazmeren z njegovo stranico.      Drži Ne drži 
Utemeljitev:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

4. Naloga 

Spodaj je navedenih nekaj parov odvisnih količin. Premisli, ali sta količini premo sorazmerni: 

 Sta količini premo 
sorazmerni? 

 
očetova starost – sinova starost Drži Ne drži 

stranici pravokotnika s ploščino 12 Drži Ne drži 

porabljena junijska žepnina – preostanek junijske žepnine  Drži Ne drži 

količina kupljenih jagod – plačilo za jagode Drži                             Ne drži 
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5. Naloga 

količina A 
[s] 

količina B 
[m] 

 količina A  
[min] 

količina B 
 [m] 

1 4  5 4 

3 8  15 12 

9 16  30 24 

27 32  60 48 

   
Ali za zgornji količini velja, da sta premo 
sorazmerni? Utemelji svojo odločitev. 

______________________________ 

___________________________ 
___________________________. 
 

Ali za zgornji količini velja, da sta premo 
sorazmerni? Utemelji svojo odločitev..  

_______________________________ 

____________________________ 
___________________________. 
 

 

 

 

6. Naloga 

 

Količini označeni z x in y sta premo sorazmerni. Dopolni preglednico s pravilnimi vrednostmi.  

x 0,5 1 4  

y 2   64 

 

 

7. Naloga 

Obkroži pravilen odgovor:  

Količini sta nujno premo sorazmerni, če se ob povečanju ene količine 
poveča tudi druga. 
 
Količini sta premo sorazmerni, če dvakratno, trikratno, ... n-kratno 
povečanje prve količine povzroči dvakratno, trikratno, ... n-kratno 
povečanje druge količine. 
 
Količnik med premo sorazmernima količinama se enakomerno 
povečuje. 
 
Če sta dve količini odvisni, potem med njima velja odnos premega ali 
pa obratnega sorazmerja 

DRŽI                                    NE DRŽI 
 
 
 
DRŽI                                     NE DRŽI 
 
 
DRŽI                                     NE DRŽI 
 
 
DRŽI  NE DRŽI 

 
 
 

 

 


