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POVZETEK  

 

Diplomsko delo govori o upoštevanju konteksta pri poučevanju matematike. Obravnava 

dva pristopa: paradigmatični pristop, kjer uporaba konteksta pri poučevanju matematike ni 

prisotna, in narativni pristop, kjer ima kontekst pomembno vlogo pri poučevanju. Namen 

diplomskega dela je ugotoviti, kakšne so razlike med obema pristopoma, kako se te razlike 

kaţejo pri poučevanju učiteljev in kako vplivajo na odnos učencev do matematike.  

 

V teoretičnem delu sem preučila, kaj je kontekst, širino konteksta in kako uporaba 

konteksta pri poučevanju pripomore k razumevanju matematike. Podrobneje so 

predstavljene značilnosti obeh pristopov, paradigmatičnega in narativnega. V drugem delu 

sem izdelala kriterije za določanje stopnje upoštevanja konteksta pri reševanju besedilnih 

nalog. Kriterije sem uporabila za analizo rešenih zgledov iz treh učbenikov osnovnošolske 

matematike. Ugotovila sem, da se učbeniki razlikujejo glede na stopnje upoštevanja 

konteksta pri zgledih.  

 

V empiričnem delu sem preučila poučevanje dveh učiteljic z različnima pristopoma, 

paradigmatičnim in narativnim. Raziskala sem, kako se  pristopa odraţata pri delu v 

razredu in kako vplivata na interpretacije učencev o pomenu in smiselnosti upoštevanja 

konteksta pri reševanju besedilnih nalog. Ugotovila sem, da so kljub razlikam v pristopih 

učiteljic glede upoštevanja konteksta, interpretacije učencev o vlogi konteksta pri reševanju 

nalog podobne.  

 

 

Ključne besede: besedilne naloge, kontekst, narativni pristop, paradigmatični pristop, 

poučevanje matematike, širina konteksta.     



ABSTRACT 

 

Paradigmatic and narrative approach in teaching mathematics 

 

The diploma thesis deals with the role of context in teaching mathematics. In this respect 

there are two approaches, namely the paradigmatic approach where the context is not 

considered and the narrative approach where the context plays a very important role in 

teaching mathematics. The purpose of the diploma thesis is to find out the differences 

between these two approaches and how these differences influence the process of teaching 

and the students’ attitude to mathematics.  

 

In the first part of the thesis, I describe the context itself, its width, its function in the 

learning process, and the characteristics of the paradigmatic and narrative approach. In 

addition to that, I also prepare criteria to define the level of the consideration of context in 

dealing with word problems. These criteria were used for the analysis of the word 

problems, taken out from three textbooks for mathematics in lower secondary school. It 

was found out that textbooks differ as far as the level of the consideration of context in 

working out word problems is concerned. 

 

 In the second part of the thesis I present the results of a case study of two teachers with 

different teaching approaches. I investigated how they reflect the context while working on 

word problems in the classroom and how they influence the student’s interpretation of the 

consideration of context, its meaning and signification. I have found out that despite 

differences in teaching approaches, the student’s interpretation of the consideration context 

is very similar.  

 

 

KEY WORDS: context, narrative approach, paradigmatic approach, teaching 

mathematics, the breadth of context, word problems.  
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0.  UVOD 
 

»Matematika je težka. To so nam povedale mnoge generacije učencev, ki so končali šolanje z 

občutkom strahu in neuspeha pri matematiki. Toda matematike je tudi uporabna, praktična in 

kot taka čudovita.« 

(Southwell, 1994, str. 12) 

 

Splošno znano je, da imajo učenci velikokrat teţave z učenjem in razumevanjem matematike. 

Še posebej pa te teţave pridejo do izraza pri povezovanju šolske matematike z zunanjim 

realnim svetom. Kako prikazati matematiko kot uporabno, učencem razumljivo in smiselno. To 

vprašanje sem si kot bodoča učiteljica matematike večkrat zastavila, prav tako pa so se številni 

avtorji v svojih člankih posvetili iskanju odgovora prav na to vprašanje. Med drugim je to 

povezano tudi z načinom obravnave matematike pri pouku, na kar pa ima velik vpliv učitelj in 

njegov način poučevanja. Ali učitelj pri reševanju nalog upošteva izkušnje učencev s situacijo v 

nalogi, njihovo dojemanje zunanjega sveta in zna to ustrezno povezati z matematičnimi 

strukturami ter tako  učencem pribliţati matematiko z zunanjim svetom? Ali pa je učitelj bolj 

usmerjen v poudarjanje matematičnih struktur, učenje algoritmov, ki jih učenci potrebujejo za 

reševanje nalog, in v ta namen odvrača pozornost od konteksta v nalogi, da ne bi učence po 

nepotrebnem zbegal pri reševanju. Način, kako šolsko matematiko bolj pribliţati učencem, da 

bo uporabna tudi v vsakdanjem ţivljenju, je postal pogosta in pomembna tema različnih študij 

tako v svetu kot tudi pri nas. Tudi Učni načrt za matematiko iz leta 1998 pod splošne cilje 

predmeta navaja uporabo matematike kot orodje v vsakdanjem ţivljenju, kot vez med 

učenčevim doţivljanjem sveta in matematičnimi strukturami (2006, str. 6).   

 

Glede na upoštevanje konteksta pri poučevanju matematike ločimo dva pristopa poučevanja. 

Prvi je paradigmatični pristop poučevanja, kjer so pri reševanju v ospredju matematične 

strukture in za katerega je značilen učiteljev odmik od konteksta, torej neupoštevanje konteksta. 

Drugi je narativni pristop poučevanja, ki v ospredje postavlja povezovanje matematike z 

zunanjim svetom, z izkušnjami učencev. Kontekst je pri tem pristopu vseskozi upoštevan pri 

reševanju nalog. Pri upoštevanju konteksta pa je pomembna tudi širina upoštevanja konteksta: 

kaj vpliva na naše razumevanje in kaj upoštevamo pri določitvi pomena. Pri širini konteksta 

ločimo tri nivoje: kognitivni nivo, situacijski nivo in aktivnostni nivo. Namen mojega 

diplomskega dela je predstaviti, kakšne so razlike med paradigmatičnim in narativnim 
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pristopom poučevanja matematike in raziskati, kako se te razlike učiteljev odraţajo pri delu v 

razredu in pri odnosu učencev do matematike.  

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem tako podrobneje proučila, kaj je kontekst, širina 

konteksta, kako lahko vključimo kontekst v poučevanje matematike in različna pristopa k 

poučevanju matematike glede na upoštevanje konteksta. Glavna vira, na katera sem se v 

diplomskem delu največ  sklicevala,  sta članka Olivea Chapmana Classroom practices for 

context of mathematics word problems (Chapman, 2006) in Berta van Oersa From context to 

contextualizing (van Oers,  1998). Prvi v svojem delu proučuje in primerja dva različna pristopa 

učiteljev k obravnavi konteksta, in sicer paradigmatično usmerjen pristop in narativno usmerjen 

pristop. Van Oers pa v svojem članku opisuje različne nivoje konteksta. Gre za širino konteksta, 

ki je zajeta pri določanju pomena. 

 

V drugem delu diplomskega dela sem teorijo iz prvega dela uporabila pri analizi zgledov iz treh 

učbenikov matematike. Pri analizi zgledov me je zanimalo, kako je upoštevan kontekst pri 

postopkih reševanja. Ravno zato sem izbrala zglede iz učbenikov, ker so zapisani postopki 

reševanja. Zglede sem uvrstila v različne stopnje glede na upoštevan kontekst pri reševanju. 

Kriterij za razvrščanje zgledov sem izdelala samostojno, s pomočjo omenjenih člankov 

Chapmana in van Oersa. Pri izdelavi kriterija sem tako upoštevala način upoštevanja konteksta 

in pa širino upoštevanega konteksta pri reševanju. Iz rezultatov sem potem sklepala, kakšne so 

razlike med učbeniki pri upoštevanju konteksta. Za analizo sem uporabila naslednje učbenike: 

Skrivnosti števil in oblik 6  (Berk in ostali, 2008), Kocka 6 (Dornik in ostali, 2007), Računstvo 

in geometrija (Ţabjak, 1961). 

 

Pri empiričnem delu diplomskega dela pa sem z opazovanjem učiteljic z različnim pristopom 

poučevanja in s pogovori z učenci skušala  najti odgovor na vprašanje, ki sem si ga zastavila v 

diplomskem delu. In sicer, kako se razlike med paradigmatično in narativno usmerjenim 

učiteljem odraţajo pri delu v razredu in pri odnosu učencev do matematike. Pri raziskovanju 

sem uporabila različne inštrumente, ki sem jih izdelala na osnovi obravnavane teorije. 

Inštrumenti, ki sem jih uporabila pri raziskavi, so podrobno opisani v empiričnem delu. Prav 

tako pa je tam predstavljena analiza podatkov iz raziskave in rezultati z interpretacijo. 
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1.  KONTEKST IN NJEGOVA ŠIRINA 
 

 

Teorije učenja so še pred pribliţno dvema desetletjema obravnavale matematično znanje kot da 

bi bilo neodvisno od konteksta, v katerega je bilo vpeto med učenjem. Ta poenostavljen pogled 

na učenje je sedaj zamenjalo prepričanje, ki priznava tako pomembnost vsebine učenja kot tudi 

lastnost situacije, v kateri poteka učenje. Kontekst in s kontekstom povezane lastnosti 

človeškega mišljenja  so tako postali pomembna tema v sodobnem izobraţevanju in zato 

deleţni velike pozornosti. Zlasti v matematičnem izobraţevanju je uporaba 

kontekstualiziranega  pristopa (obravnavanje s pomočjo konteksta) prisotna ţe relativno dolgo 

časa. Kontekstualizirani problemi so tudi sicer eni od jedrnih konceptov v matematičnem 

izobraţevanju. Gravemeijer pojasnjuje, da kontekstualizirani problemi opišejo situacijo, v 

katero je problem postavljen (van Oers, 1998). Najpogosteje je to vsakodnevna ţivljenjska 

situacija, za zmoţnejše učence pa lahko matematika sama po sebi postane kontekst. Kontekst 

tako ni zgolj sinonim za konkretno zunanjo situacijo.  

 

Temeljna ideja kontekstualiziranega pristopa pri učenju matematike je, da bi morala biti 

matematika obravnavana kot kulturno pogojen, skladen način obravnavanja sveta. Da pa to 

doseţemo, Freudenthal trdi, da je potrebno matematiko učiti kot dejavnost problemskega 

reševanja (van Oers, 1998). Matematično izobraţevanje ne sme temeljiti na nalogah, ki 

natančno predpisujejo, kakšne matematične strukture morajo učenci uporabiti in v kakšnem 

zaporedju, ampak se mora začeti pri odprtih situacijah, ki so smiselne za učence in iz katerih je 

razvidno, kaj je potrebno narediti v danih situacijah. Podobnega mnenja je tudi Southwell 

(1994, str. 12), ki trdi, da niti tradicionalne metode poučevanja, ki poudarjajo rutinske postopke, 

niti naprednejše metode poučevanja, kot so učenje z izkušnjo (learning by doing) ne bodo 

nudile učencem ustreznega občutka za učenje matematike. Učenci bodo matematiko veliko 

bolje razumeli, če bodo v obravnavani  snovi videli nek smisel oziroma namen. Matematična 

snov mora biti učencem torej posredovana v nekem kontekstu, ki je učencem poznan.  

 

Kontekst je kot teoretični koncept razumljen različno. Ni splošne definicije, ki bi bila sprejeta, 

kar povzroča veliko nejasnosti in dvoumnosti pri pojasnjevanju pomena konteksta za učenje in 

mišljenje. V prvem poglavju teoretičnega dela si bomo tako pogledali, kaj sploh je kontekst, 

kako vpliva na določitev pomena in kakšna je širina konteksta, glede na to, kaj vpliva na 



  

 4 

določitev pomena. V drugem delu pa se bomo  posvetili vlogi konteksta pri poučevanju 

matematike. 

 

1.1. KAJ JE KONTEKST  

 

Splošno znano dejstvo je, da so znaki kot nosilci pomena lahko dvoumni, saj se lahko nanašajo 

na več pomenov. Van Oers (1998, str. 475) trdi, da je lahko pomen znaka oziroma simbola v 

nekem trenutku natančno opredeljen samo v primeru, ko je postopek iskanja pomena podprt z 

dodatnimi informacijami iz okolja, v katerem ta pomen nastopa.  To okolje, ki je lahko 

konkretno ali namišljeno, usmerja določanje pomenov in se v splošnem kaţe kot kontekst. 

Kontekst je torej okolje, ki nam omogoča, da določenemu znaku predpišemo ustrezen pomen. 

Kot nadaljuje van Oers (1998), kontekst tako zagotavlja dva bistvena procesa. In sicer podpira 

partikularizacijo pomenov, kar pomeni odpravljanje dvoumnosti ali sočasnih pomenov, ki se ne 

zdijo ustrezni v danih okoliščinah. Prav tako pa kontekst preprečuje, da je ta partikulariziran 

pomen izločen iz večje celote. V mnogih opredelitvah pomena je kot bistven pogoj za 

partikularizacijo pomena določena prav povezava s kontekstom. Vključenost pomena v neko 

okolico oziroma sistem je pomemben element skoraj vseh razlag konteksta.  

 

1.2.  ŠIRINA KONTEKSTA 

 

Glede na okolico oziroma sistem, v kateri se določata partikularizacija pomena in koherenca, 

van Oers (1998, str. 476) razlikuje tri vrste razlag pomena, ki so povezane s tremi različnimi 

širinami konteksta
1
. Po van Oersu so to kognitivni kontekst, situacijski kontekst ter aktivnostni 

kontekst.   

 

1.2.1.  KOGNITIVNI NIVO 

 

Pri kognitivnem nivoju omogoča določitev pomena kognitivna struktura, ki tudi zagotavlja 

koherenco z večjo celoto.  Ausubel trdi, da je uspešna določitev pomena pogoj za smiselno 

učenje. Po njegovem je to učenje, ki simbolične ideje povezuje v ţe obstoječe, ustrezne vidike 

                                                 
1
 Formalno gre za kognitivni kontekst, situacijski kontekst in aktivnostni kontekst. Zaradi laţjega izraţanja bomo v 

nadaljevanju uporabljali izraze kognitivni nivo, situacijski nivo in aktivnostni nivo.  
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učenčeve strukture znanja (van Oers, 1998, str. 476).  Pri kognitivnem nivoju je kontekst torej 

vstavljen v kognitivno strukturo. Na primer, če bi ţeleli določiti pomen povedi ʺVzel je pisalo s 

police.ʺ, je dovolj vedeti, kaj pomeni pisalo in kaj pomeni vzeti s police. Na določitev pomena 

vpliva le kognitivna struktura. Da bi kontekst deloval čim bolj učinkovito, van Oers (1998, str. 

476) svetuje, da morajo učitelji vnaprej pripraviti primerno okolje za učenje, tako da učencem 

ponudijo iztočnice, ki so povezane z njihovimi ţe obstoječimi kognitivnimi strukturami. Te 

iztočnice pomagajo učencem povezati novo pridobljeno znanje v njihove ţe obstoječe 

kognitivne strukture.    

 

1.2.2.  SITUACIJSKI NIVO 

 

Pri situacijskem nivoju, po mnenju van Oersa (1998, str. 476), določitev pomena ni odvisna le 

od kognitivne strukture, ampak tudi od situacije in  sodelovanja osebe v tej situaciji. Kontekst je 

torej zasnovan kot smiselna situacija. Van Oers je te situacije označil kot vsakdanje situacije. 

Pri situacijskem nivoju opazimo več različnih pogledov na kontekst. Nekateri obravnavajo 

kontekst kot statično situacijo, ki udeleţencem sporoča, kaj je edino ustrezno dejanje. Situacijo 

torej dojemajo kot enopomensko. Drugi pa vidijo kontekst kot rezultat posameznikove 

interpretacije pomena v dani situaciji. Pri situacijskem nivoju tako v določitev pomena povedi 

ʺVzel je pisalo s police.ʺ  vključimo tudi situacijo in naš poloţaj v situaciji. V kakšni situaciji 

smo vzeli pisalo s police:  da bi nekaj napisali, da bi ga premaknili na drugo mesto, ali da bi ga 

nekomu posodili.  

 

Gestalt teorija poudarja velik vpliv situacije na proces delovanja in mišljenja. Gestaltisti 

situacijo pojmujejo kot skladno celoto, v kateri je pomen posameznih elementov točno določen 

s celoto. Posledično trdijo, da postopka koherence in partikularizacije izhajata iz dojemanja 

situacije. Po njihovem mnenju isti dogodek, ista situacija omogoča številne interpretacije 

(Pregelj, 2000, str. 144). Gestalt teorija usmerja k celostni obravnavi človeške dejavnosti, 

vključno z upoštevanjem vpliva situacije na dejavnost (van Oers, 1998, str. 477). Pri učnem 

procesu daje poudarek razumevanju vsebine, ki si jo učenci pridobijo s svojo dejavnostjo in 

izkušnjami, ustvarjanju pomena v kompleksnem okolju in  celostnem razvoju učencev. Znanje 

in cilji v učnem procesu niso natančno določeni, ampak temeljijo na izkušnjah učencev, te pa 

vplivajo tudi na način sprejemanja novega znanja (Pregelj, 2000).  
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Resnick je pomanjkljivost kognitivne ravni konteksta videl predvsem v razlikovanju situacij, ki 

se pojavijo izven šole in v šoli, zato je s somišljeniki razvil teorijo učenja, ki temelji na učnih 

situacijah, ki so čim bolj podobne situacijam iz zunanjega resničnega sveta, ki je učencem bolj 

poznan (van Oers, 1998, str. 477). Tako so realne situacije postale pomemben del šolskega 

učenja. Kot meni van Oers (1998, str. 477) so za uspešno učenje najprimernejše situacije, ki 

spontano ˝namigujejo˝ na ustrezna dejanja in tako vplivajo na določitev pomena. Pri teorijah, ki 

poudarjajo, kako pomembne so situacije za učenje, pa pogosto ni pojasnjeno, kakšna in kako 

mora biti izvedena situacija, da je smiselna.  

 

1.2.3.  AKTIVNOSTNI NIVO  

 

Obravnavanje konteksta pri aktivnostnem nivoju izhaja iz teorije aktivnosti, ki izhaja iz teorij 

Vigotskega in Heideggerja. Čeprav sta se njuni teoriji razvijali ločeno, pa najdemo nekatere 

skupne točke, ki so pomembne za razumevanje konteksta pri aktivnostnem nivoju. Bistvo 

teorije je, da  subjekt (udeleţenec) in objekt vzajemno določata drug drugega in jih zato ne 

moremo obravnavati ločeno. Opazujemo lahko, kako objekt deluje na udeleţenca in na kakšen 

način udeleţenec deluje glede na objekt v dani dejavnosti. Dejavnost zdruţuje dejanja 

udeleţenca v skladno celoto. Oba se tudi strinjata, da je udeleţenčevo delovanje znotraj 

konteksta odvisno od njegovega dojemanja sveta, oziroma od tega, kako si predstavlja svoj 

poloţaj v svetu. Ravno zato Vigotski poudarja pomembnost okolja, iz katerega izhaja 

udeleţenec, ker vpliva na njegova dejanja v dejavnosti (van Oers, 1998, str. 479).  Kontekst je 

torej vstavljen v kulturne dejavnosti, ki pomagajo udeleţencu pri določitvi pomena.  

 

Kot pravi van Oers (1998, str. 479), je pri vsaki dejavnosti moţnih več dejanj udeleţenca. 

Dejanja so odvisna od udeleţenčeve interpretacije dejavnosti, na katero pa vpliva kulturno 

okolje, iz katerega izhaja udeleţenec. Posledično je tako dejavnost produkt kulturnih vplivov, 

zaradi česar se lahko spreminja in razširja.  To širjenje in spreminjanje dejavnosti pa privede do 

učenja, ki torej temelji predvsem na dejanjih. Posameznikova dejanja so vključena v neko 

druţbeno-kulturno dejavnost. Ta dejavnost deluje kot kontekst in tako spodbudi postopka 

partikularizacije pomena in koherence. Partikularizacija pomena in koherenca torej nista 

določeni z dejanji udeleţenca, ampak šele z druţbeno-kulturno dejavnostjo, v katero so ta 

dejanja vključena. Van Oers (1998, str. 481) trdi, da dejanja sama po sebi pri učencih še ne 

izzovejo iskanja različnih rešitev, kritične primerjave rešitev ali iskanja povezav med rešitvami. 

Šele vključenost v razredno dejavnost, kjer poteka razprava o reševanju problema in iskanju 
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rešitev, pomaga učencem ugotoviti smiselna dejanja in rešitve. Vendar pa je pomembno, kot 

poudarja van Oers, da je vrsta dejavnosti, v katero je posameznik vključen, ugotovljena na 

samem začetku. Večinoma to ne predstavlja teţav, saj gre največkrat za avtomatičen postopek, 

ki poteka brez premisleka udeleţenca. Na primer, če vzamemo pisalo s police, to skoraj 

samodejno izzove dejavnost pisanja, čeprav lahko vzbudi tudi kakšno drugo dejavnost, kot je na 

primer, ocenitev cene pisala. Ko je dejavnost izbrana, se začne kontekst omejevati na konkretno 

izvedbo dejanj v določeni dejavnosti. Ali smo vzeli pisalo s police, da bomo kaj napisali, ali ga 

ţelimo kupiti in bomo pogledali ceno, ali  ga ţelimo uporabiti, da bomo kaj dosegli za omaro in 

smo preverili, če je dovolj dolgo. Kot vidimo, imamo lahko znotraj nekega sistema dejavnosti 

različna moţna dejanja, ki imajo različne pomene. In šele vključitev dejanj v druţbeno-kulturno 

dejavnost omogoča partikularizacijo dejanj in povezavo v povezano celoto. 

  

Pri aktivnostnem nivoju posameznikova dejanja niso nikoli smiselna sama po sebi, ampak je 

njihov pomen odvisen od druţbeno-kulturne dejavnosti, kateri pripadajo z vidika udeleţenca. 

Ravno zato, po mnenju van Oersa (1998, str. 481), druţbeno-kulturna dejavnost deluje kot 

kontekst za posameznikova dejanja, saj podpira partikularizacijo posameznih dejanj in 

povezovanje v skladno celoto.  

 

Če povzamemo, pri vseh nivojih obravnave konteksta velja, da je vsaka določitev posameznega 

pomena odvisna od nekega okolja. Kot pravi van Oers (1998, str. 481), se razlike pri obravnavi 

konteksta pojavijo pri določanju, kaj to okolje je. Pri kognitivnem in tudi situacijskem nivoju je 

kontekst odvisen od osebe (udeleţenca), čeprav lahko na udeleţenčevo razumevanje konteksta 

vplivajo tudi druţbeni dejavniki, katerim je izpostavljen. Ravno nasprotno pa aktivnostni nivo 

opisuje kontekst kot  druţbeno-kulturen  sistem, ki napeljuje udeleţenca k izbiri dejanj,  ki so v 

določeni dejavnosti ustrezna.  

 

1.3.    KONTEKSTUALIZACIJA IN DINAMIČNA 

KONTEKSTUALIZACIJA 

 

Kot lahko sklepamo iz zgoraj opisanih primerov, kontekst ni nikoli določen le s situacijo samo 

po sebi, ampak je odvisen od posameznikove interpretacije situacije v dani dejavnosti. 

Posameznik torej določi kontekst vsakič, ko je dejaven v neki situaciji, in sicer z določanjem 

ciljev, ugotavljanjem predhodnih izkušenj, iskanjem smiselnih dejanj, da bi dosegel zadane 
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cilje. Kot pravi van Oers (1998, str. 482), je kontekst rezultat vseh omenjenih postopkov 

prepoznavanja situacije. Ta postopek ˝nastanka˝ konteksta van Oers imenuje kontekstualizacija. 

Lahko pa se zgodi, da posameznik ugotovi, da je njegova interpretacija situacije napačna in 

tako med samim delovanjem spremeni interpretacijo. Posledično pa se seveda spremeni tudi 

kontekst. Ta postopek spremembe interpretacije in oblikovanje novega konteksta pa se imenuje 

dinamična kontekstualizacija.  

 

1.4.  DEKONTEKSTUALIZACIJA IN REKONTEKSTUALIZACIJA  

 

Pri obravnavanju kontekstualizacije naj omenimo tudi postopek dekontekstualizacije. Pri 

dekontekstualizaciji gre za ravno nasproten postopek kontekstualizacije. Kot navaja van Oers 

(1998, str. 483), se dekontekstualizacija nanaša na zmanjšanje pogojev za določitev ustreznega 

pomena. Gre torej za prenos iz konkretnih pogojev na splošne. Zanimivo pri kontekstualizaciji 

pa je tudi, kako posameznik doseţe uporabo nečesa, kar se je naučil izven konteksta učenja. Gre 

torej za kontekstualizacijo ţe znanega na nov način in ustvarjanje alternativnega konteksta, kar 

van Oers imenuje rekontekstualizacija. 

 

 1.5.  VPLIV KONTEKSTA NA UČENJE 

 

Spoznali smo ţe, kako je definiran kontekst pri aktivnostnem nivoju in da na izbiro dejanj in 

določitev pomena v veliki meri vpliva druţbeno-kulturna dejavnost, v katero je kontekst 

vključen. V tem razdelku pa si bomo pogledali, kako kontekst pravzaprav deluje na izbiro in 

pomen dejanj, ki so na voljo v dani dejavnosti, in kako usmerja posameznikovo učenje.  

 

Pri matematiki se ukvarjamo z abstraktnimi pojmi (Southwell, 1994, str. 12). Za razumevanje 

matematike je potrebno imeti dobre miselne predstave. Ravno zato se pri mnogih učencih 

pojavljajo teţave pri učenju matematike.  Vseeno pa lahko k boljšemu razumevanju matematike 

pomagamo tudi tistim učencem, ki nimajo ustrezno dobrih miselnih struktur, in sicer tako, da 

matematične pojme vstavimo v nek kontekst, ki je učencem blizu. Southwell nadaljuje, da se 

lahko nam enostavna izjava, kot je 963  , zdi mlajšim učencem povsem nerazumljiva, ker 

ne dojamejo konceptov v izjavi. Čim pa številom dodamo nek pomen, kot je 3 hruške in 6 

hrušk, pa so zadeve učencem povsem jasne.   
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Tudi Bruner trdi, da si laţje zapomnimo in razumemo snov, če jo lahko vključimo v neko 

znano, osnovno strukturo, saj v tem primeru laţje posplošujemo, predvidevamo in ugibamo, kaj 

sledi. Kot pravi: "Učni načrt nekega predmeta bi moral biti določen na podlagi najbolj 

temeljnega razumevanja načel, ki dajejo strukturo temu predmetu. Poučevanje specifičnih tem 

in spretnosti, ne da bi bil jasen njihov kontekst v sklopu širše osnovne strukture strokovnega 

področja, je neekonomično iz več globljih razlogov" (Pregelj, 2000, str. 149). Tako bi učenci 

bolje razumeli snov in jo povezali z realnim svetom. 

 

Vpliv konteksta na učenje lahko ponazorimo tudi z dejstvom, ki ga je navedel Hughes, da 

predšolski otroci pogosto bolje razumejo matematiko kot učenci niţjih razredov šolanja 

(Southwell, 1994, str. 14).  Predšolski otroci se z matematiko namreč srečujejo preko 

vsakdanjih situacij. Matematika je vedno postavljena v nek kontekst, zato otroci vedo, kaj je od 

njih zahtevano, in smiselno iščejo rešitve ter se tako učijo osnovnih matematičnih pravil, brez 

da bi se zavedali, da to sploh počnejo. V šoli pa so nato isti otroci neuspešni pri razumevanju 

matematike, ker je le-ta posredovana izven konteksta. Spoznajo namreč mnogo matematičnih 

pravil in postopkov, ki pa z njihovim dosedanjim dojemanjem matematike nimajo veliko 

skupnega. Zato se učenci ţe zgodaj naučijo ločiti med vsakdanjo, konkretno matematiko in 

šolsko matematiko. Vendar pa lahko to izboljšamo z vpeljavo konteksta v poučevanje 

matematike.   

 

Van Oers (1998, str. 483) razlikuje dva različna pogleda na vpeljavo konteksta v poučevanje. 

Prvi je delo ruskih izobraţevalnih psihologov Galperina in Davidova in njunih privrţencev, ki 

ugotavljajo, da je  v šolskih situacijah kulturna dejavnost lahko predstavljena kot vaja, v katero 

so učenci vključeni s strani učitelja, na izbiro ustreznih dejanj v dani dejavnosti pa močno 

vpliva nek osnovni teoretični model, kot ga poimenujejo. Ta model zagotovi učitelj in ga 

posreduje učencem, kot splošno okolje delovanja v problemskih situacijah. Iz omenjenega 

lahko sklepamo, da je kontekstualizacija učencev omejena z obsegom tega teoretičnega modela 

učitelja.   

 

Drugi pogled pa pojasnjuje postopek kontekstualizacije kot postopek posredovanja pomenov, v 

katerega so vključeni tako učitelj kot tudi učenci s pogovorom o njihovih interpretacijah 

dejavnosti in dejanj, ki jih je potrebno izvesti. Za razliko od prejšnjega primera, tukaj ustrezna 

dejanja niso izoblikovana z vnaprej danim teoretičnim modelom, ampak se izoblikujejo v 

postopku logičnega, razumskega mišljenja učencev v razrednem pogovoru. Če povzamemo van 
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Oersove besede (1998, str. 484), ta dejavnost predstavlja kontekst za oblikovanje izrazov in 

izbiro dejanj. Omenjene dejavnosti, v katerih udeleţenci med seboj izmenjujejo različne 

interpretacije dejanj, usmerjajo posameznikove besedne dejavnosti in tako vplivajo na njegovo 

osebno partikularizacijo pomena. Vsekakor je aktivna udeleţba v postopku razgovora 

predpogoj za oblikovanje  partikularizacije pomena.  Očitno je, da je različnost interpretacij, ki 

so prisotne v omenjenih dejavnostih,  pomembna tako za koherenco kot tudi za partikularizacijo 

pomena.  
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2.  KONTEKST PRI POUČEVANJU MATEMATIKE  

 

V prejšnjem poglavju smo spoznali, kako je kontekst določen in kako delimo kontekst na 

različne nivoje, ki predstavljajo širino okolice, v katero je kontekst vstavljen. V tem poglavju pa 

se bomo podrobneje posvetili učiteljevemu konceptualiziranju in obravnavanju druţbenega 

konteksta v matematičnih besedilnih nalogah pri poučevanju. Poudarek bo na nalogah, katerih 

kontekst je smiselno uporaben pri poučevanju v razredu. Spoznali bomo dva pristopa učiteljev k 

obravnavi konteksta pri pouku matematike, ki temeljita na Gilliganovi delitvi vednosti na dva 

načina, in sicer ločena in povezana vednost (Chapman, 2006). Bruner ta pristopa obravnava kot 

paradigmatično in narativno usmerjeno perspektivo konteksta (Chapman, 2006). Še prej pa si 

bomo pogledali, kakšna je vloga konteksta v besedilnih nalogah in kakšne teţave se lahko 

pojavijo pri učencih pri reševanju problemskih nalog. Tako bomo namreč laţje razumeli 

Brunerjevo opredelitev pristopov.  

 

2.1. KONTEKST V BESEDILNIH NALOGAH 

 

Kot smo zapisali ţe na začetku, kontekstualiziran pristop k poučevanju matematike zagovarja 

učenje matematike preko problemskih nalog in odprtih problemskih situacij, ki si jih učenci 

dobro predstavljajo in v katerih je učencem jasno, kaj se od njih pričakuje. Problemske naloge 

so v šolski matematiki večinoma predstavljene v besedni, slikovni ali matematično-simbolični 

obliki ali v povezavi vseh treh. Te naloge bomo imenovali besedilne naloge, seveda bo govora 

o matematičnih nalogah. Besedilne  naloge so nasprotje ˝tradicionalnih˝ nalog, za katere je 

značilno algoritmično reševanje problemov. Besedilne naloge so primerne za vključevanje 

realnih ţivljenjskih situacij v matematično izobraţevanje in tako omogočajo učenje matematike 

preko vsakdanjih situacij, ki so učencem bliţje.  Tako motivirajo učence za razumevanje 

pomembnosti matematičnega koncepta, pomagajo razvijati ustvarjalnost, kritičnost in 

sposobnosti problemskega reševanja.   

 

Ugotovili smo ţe, da številni avtorji podpirajo uporabo konteksta pri pouku matematike. Boaler 

je izpostavila tri razloge, ki govorijo v prid učenju s kontekstom, in sicer: učence oskrbi z 

znanimi metaforami, jih motivira in poveča zanimanje, ter izboljša prenos matematičnega 

učenja med šolskimi primeri in vsakdanjimi  problemi (Chapman, 2006).  Chapman (2006, str. 
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212) dodaja, da kontekst igra ključno vlogo pri izzivih, ki jih besedilne naloge predstavljajo 

učencem.  

 

2.2.  VZROKI ZA TEŢAVE UČENCEV PRI REŠEVANJU BESEDILNIH 

NALOG  

 

Ugotovili smo, da ima kontekst pomembno vlogo pri reševanju besedilnih nalog. Zato ni 

presenetljivo, da mnoge študije povezujejo teţave učencev pri reševanju teh nalog z 

neupoštevanjem oziroma nerazumevanjem konteksta v nalogah. Cumminsova  je ugotovila, da 

je za napake učencev pri reševanju pogosto kriva napačna interpretacija določenih izrazov, ki se 

pojavijo v besedilnih nalogah (Chapman, 2006).  Greer pa meni, da je med učenci razširjeno 

obravnavanje besedilnih nalog brez upoštevanja realnosti situacije, ki je podana in opisana v 

nalogi, vzroke za to pa vidi  v načinu poučevanja matematike. Posledica  tega so nesmiselni 

odgovori učencev, tudi pri nerešljivih problemih (Chapman, 2006). Schoenfeld dodaja, da  

razredna kultura vpliva na prepričanje učencev, da je pri reševanju nalog pomembnejša 

mehanska izpeljava izračunov kot pa upoštevanje smiselnosti realnih dejanj. Rezultat tega je, da 

učenci izključijo smiselnost pri reševanju matematičnih problemov (Chapman, 2006). Tudi 

Rugljeva (1995, str. 83) je v svojem članku ugotovila, da učenci pri reševanju nalog pogosto ne 

namenjajo pozornosti, ali sta dobljeni rezultat in odgovor smiselna. V mednarodni raziskavi 

znanja matematike in naravoslovja so za slovenske učence ugotovili, da se je pri nalogah 

objektivnega tipa, kjer učenci lahko izbirajo med večimi moţnimi odgovori, večina učencev 

odločala za najmanj smiselne odgovore.  

 

Po mnenju Rugljeve tudi učitelji dajejo večji pomen pravilnemu načinu reševanja nalog 

učencev in uporabi pravih postopkov kot pa temu, ali je dobljeni rezultat zaradi napak pri 

računanju sploh smiseln. Ponavadi se jim bolj nesprejemljivo zdi, da učenec napiše pravilen 

odgovor, vendar postopek reševanja ni ustrezen. Učitelji namreč preko postopka reševanja 

besedilnih nalog ugotovijo matematično znanje učencev. Pri tem pa se nevede oddaljijo od 

upoštevanja smiselnosti rezultatov in upoštevanja konteksta pri reševanju nalog. Verschaffel je 

ugotovil, da se tudi učiteljem pogosto zgodi, da pri reševanju besedilnih nalog pa tudi pri 

razumevanju rešitev učencev, izključijo povezovanje z realnim svetom (Chapman, 2006).   
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Za neuspehe pri reševanju problemskih matematičnih nalog pogosto ni kriv kognitivni 

primanjkljaj učencev, ampak njihovo nerazumevanje vloge, ki jo imajo pri obravnavanju 

problemskega konteksta. Kot pravi Chapman (2006, str. 214), je navzočnost konteksta pri 

poučevanju pomemben dejavnik, ki besedilne naloge smiselno pribliţa učencem in tako 

prispeva k boljšemu učenju matematike.  

 

2.3.  POVEZANA IN LOČENA VEDNOST TER PARADIGMATIČNA IN 

NARATIVNA METODA VEDNOSTI  

 

Ugotovili smo, da ima učitelj velik vpliv na učence pri usmerjanju razumevanja in 

obravnavanja konteksta v besedilnih nalogah pa tudi pri poučevanju matematike nasploh. Prav 

tako smo ugotovili, da je kontekst v besedilnih nalogah pomemben za učence, saj pripomore k 

boljšemu razumevanju, večji motivaciji in je ključnega pomena za povezavo med šolskim in 

zunanjim, realnim znanjem. Ker pa se je izkazalo, da imajo predvsem učenci, pa tudi učitelji, s 

problemskim reševanjem teţave, so se raziskave na tem področju v zadnjem času vse bolj 

usmerile v iskanje in odpravljanje vzrokov teh teţav.   

 

Ena izmed teorij, ki se dotika omenjene problematike in nam omogoča boljši vpogled v 

učenčevo razumevanje problemskega konteksta, je Gilliganova teorija dveh načinov vednost, 

ločena in povezana vednost (Chapman, 2006). Za vsakega od učencev naj bi bilo značilno, da 

se bolj nagibal k eni ali k drugi obliki vednosti. Tako Buerk kot tudi Brown trdita, da učenčeva 

oblika vednosti vpliva na njegovo razumevanje in obravnavo problemskega konteksta 

(Chapman, 2006). To pomeni, da bodo učenci, ki so bolj usmerjeni k ločeni vednosti, 

obravnavali problemski kontekst drugače kot učenci, ki so bolj usmerjeni k povezani vednosti, 

ne glede na način poučevanja učitelja. Buerk je ugotovil, da je za učence z ločeno vednostjo 

značilno hitro iskanje rešitev na strukturiran algoritmičen način, z neupoštevanjem in 

odvzemanjem konteksta v nalogah. Medtem ko učenci s povezano vednostjo poskušajo problem 

povezati  s svojimi izkušnjami, ga uvrstiti v svoje realno okolje ter tako ustvariti kontekst in 

odpraviti nejasnosti (Chapman, 2006). Potrebno je poudariti, da učenci nimajo samo ločene 

oziroma povezane vednosti, zato bi obravnavanje učencev kot ene ali druge, omejilo njihovo 

učenje in povzročilo več škode kot koristi.   
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Podobno teorijo je na podlagi Gilliganove delitve vednosti vpeljal Bruner. Brunerjeva teorija 

temelji na dveh načinih vednosti, imenovani  paradigmatična in narativna vednost, iz katere 

izhajata tudi dva pristopa učiteljev pri poučevanju, ki ju obravnavamo v diplomskem delu.  Kot 

trdi Bruner, sta paradigmatična in narativna vednost skrajna načina kognitivnega delovanja. 

Vsaka od njiju predvideva določen način strukturiranja izkušenj pri gradnji realnosti (Chapman, 

2006).  

 

Za paradigmatičen način vednosti, katerega Bruner opisuje tudi kot logično-znanstveni način, je 

značilna osredotočenost na univerzalno razlago, brez upoštevanja konteksta. Do rešitev se pride 

s formalnim preverjanjem postopkov in empiričnimi dokazi. Paradigmatičen način vodi do 

dobrih teorij, specifičnih analiz, logičnih dokazov in empiričnih odkritij, ki izhajajo iz razumnih 

hipotez. Paradigmatična vednost se v povezavi z besedilnimi nalogami osredotoča na 

matematične strukture, ki so univerzalne in ne upoštevajo konteksta. Tak pristop k reševanju 

besedilnih nalog vsebuje strategije in načine mišljenja, ki so neodvisni od druţbenega konteksta 

(Chapman, 2006, str. 215).  

 

Nasprotno pa narativen način vednosti, katerega Bruner opisuje tudi kot humanistični način, 

vključuje in upošteva pomen izkušenj. Pri narativnem načinu vplivata na razlago problema in 

rešitve dva dejavnika, ki delujeta istočasno, in sicer dejanje in zavest. Pod dejanje spada 

upoštevanje udeleţenca, ciljev, situacije in pripomočkov. Pod zavest pa spada, kaj udeleţenec 

vé, misli oziroma čuti o dejanju, v katerega je vključen. Za narativno metodo je tako značilna 

razlaga, ki upošteva kontekst. Rešitve so odvisne od interpretacije teksta in upoštevanja 

konteksta. Narativna vednost v povezavi z besedilnimi nalogami posveča pozornost 

druţbenemu kontekstu problema. To pomeni, da se lahko osredotoča na prikrito zgodbo danega 

problema, da bi razumel znake, objekte, situacije, dejanja, odnose in namere, ki so prisotni v 

besedilni nalogi (Chapman, 2006, str. 216).  

 

Kot pravi Bruner, sta si oba načina vednosti povsem različna, vendar se pomembno 

dopolnjujeta. Zato sta oba pomembna v ţivljenju in bi ju morali razvijati tudi v šoli (Pregelj, 

2000, str. 155). Kot smo omenili ţe na začetku, omenjena načina vednosti lahko predstavljata 

osnovo za razumevanje, kako učitelji obravnavajo kontekst pri poučevanju besedilnih nalog. Na 

ta načina vednosti se je v svoji raziskavi učiteljevega obravnavanja konteksta pri poučevanju, 

oprl tudi Chapman.  
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2.4.  PARADIGMATIČNI IN NARATIVNI PRISTOP PRI POUČEVANJU  

 

Chapman (2006) opisuje raziskavo učiteljeve obravnave konteksta v besedilnih nalogah pri 

poučevanju. Poudarek projekta je bil na proučevanju učiteljev matematike, njihovega mišljenja 

in poučevanja besedilnih nalog.  Chapman se je v svoji raziskavi osredotočil na 14 izkušenih 

učiteljev, ki so bili udeleţeni v tem projektu. Pridobljeni podatki temeljijo na pomembnih 

trditvah in dejanjih, ki odraţajo presoje, namere, pričakovanja in vrednosti učiteljev glede na 

besedilne naloge in so se zgodili večkrat v različnih kontekstih. Kot pravi, se mu je Brunerjeva 

delitev vednosti zdela smiseln način za nadaljnjo analizo dobljenih podatkov. Tako je podatke 

razvrstil v skupine glede na situacije, ki so usmerjene k paradigmatski vednosti in na situacije, 

ki so usmerjene k narativni vednosti. Tako je dobil vpogled v različne načine obravnavanja 

konteksta učiteljev pri poučevanju besedilnih nalog, in sicer učiteljev paradigmatično usmerjen 

in narativno usmerjen pristop pri poučevanju.  

 

2.4.1.  PARADIGMATIČNO OZ. LOGIČNO-ZNANSTVENO USMERJEN PRISTOP 

POUČEVANJA  

 

Za učitelje s paradigmatično oz. logično-znanstveno usmerjenim pristopom poučevanja je 

Chapman (2006, str. 219) ugotovil, da dojemajo problemski kontekst kot oviro pri reševanju 

problema, kot nekaj, kar učence zmede in odvrne od matematike, kot odvečne in nepomembne 

informacije, ki niso bistvene za reševanje problemov. Značilno je tudi izločanje tistih vidikov 

konteksta, ki niso povezani z matematičnim konceptom. Tako gre pri paradigmatično 

usmerjenem pristopu za dekontekstualizacijo besedilnih nalog. Učitelji poudarjajo pomembnost 

brezosebnih problemskih situacij, saj naj bi učenci tako laţje dojeli smisel matematike.  Za 

boljše razumevanje opisanih lastnosti si poglejmo primer, ki prikazuje mišljenje paradigmatično 

usmerjenega učitelja o problemskem kontekstu. 

 

Primer stališča učitelja: ʺOtroke je potrebno naučiti, kaj je popolnoma nepotrebno v stavkih 

besedilnih nalog. Kot recimo stavek: Gregorjev brat Bob gradi ograjo. Gregorjev brat Bob 

nima prav nobene zveze s problemom naloge in iskanjem rešitev. Učenci potrebujejo vajo, kako 

se znebiti nepomembnih podatkov in preiti k bistvu naloge.ʺ (Chapman, 2006, str. 219) 
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Za učitelje s paradigmatičnim pristopom je značilno dojemanje konteksta kot odvečen in moteč 

faktor v nalogah. Se pa znotraj samega paradigmatičnega pristopa pojavijo tudi razlike pri 

poučevanju glede na stopnjo učiteljevega neupoštevanja oz. prezrtja konteksta v besedilnih 

nalogah.  Znotraj paradigmatično usmerjenega pristopa poučevanja najmanj upošteva kontekst 

pristop, kjer  je učitelj osredotočen zgolj na dekontekstualiziranje, tako da vse besede, fraze in 

stavke iz besedilne naloge prevede v matematičen jezik. Torej gre za minimalizacijo konteksta. 

Učitelj učence preko zgleda nauči, kako podatke besedilnih nalog prevesti v matematične 

simbole in jih med vajo na to ves čas opominja. V primerih, ko je problemski kontekst v nalogi 

obseţen, učitelj učence usmerja k neupoštevanju odvečnih stavkov ter šele nato k iskanju 

rešitev s prevajanjem ostalega besedila v matematičen način. Več pozornosti pri obravnavi 

konteksta najdemo pri učiteljih, ki učencem sicer prikaţejo kontekst v besedilni nalogi, vendar 

jim istočasno pokaţejo tudi, kako so matematične strukture neodvisne od konteksta. To naredijo 

s primeri nalog, kjer so rešitve enake, kontekst pa je različen (npr. različna imena, objekti). 

Učencem tako pokaţejo, da so rešitve naloge neodvisne od imen, oseb, objektov, ki nastopajo v 

nalogi. Največ pozornosti kontekstu pri paradigmatičnem pristopu pa odraţa metoda 

poučevanja, kjer učenci preko konteksta pridejo do dekontekstualizacije, torej do 

matematičnega načina reševanja. Učitelji učencem pomagajo, da kontekst sami interpretirajo in 

vrednotijo njegovo ustreznost ter ga  poveţejo z matematičnimi modeli. Kljub temu, da učitelji 

usmerjajo učence k razmišljanju in upoštevanju konteksta, pa gre vendarle le za upoštevanje 

matematičnega konteksta, medtem ko je problemski kontekst še vedno moteč dejavnik pri 

reševanju nalog (Chapman, 2006, str. 221, 225).  

 

Če si pogledamo paradigmatično usmerjen način v besedilnih nalogah še z vidika konteksta in 

ne z vidika poučevanja, Chapman (2006, str. 226), omenja zanimive značilnosti. Pri postopku 

reševanja nalog je poudarek na matematičnih rešitvah, te rešitve so univerzalne in neodvisne od 

konteksta. Reševanje vsebuje postopke razlikovanja matematičnih struktur od pripadajočega 

konteksta, prepoznavanje in zdruţevanje problemov z vidika matematičnih struktur in ne z 

vidika konteksta.  Postopek reševanja vodi do teorij, do splošnih odkritij, ki jih sestavljajo 

matematični modeli.  

 

2.4.2.  NARATIVNO OZ. HUMANISTIČNO USMERJEN PRISTOP POUČEVANJA  

 

Za učitelje z narativno oz. humanistično usmerjenim pristopom poučevanja je Chapman 

(2006, str. 221) ugotovil, da dojemajo problemski kontekst kot pomemben, saj mu pripisujejo 
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pomembno vlogo pri učenju matematike. Brez njega bi bila lahko matematika nevzdrţna za 

mnoge učence. Ti učitelji menijo, da je za učence pomembno, da vidijo bistvo reševanja 

besedilnih nalog, saj le tako reševanje postane smiselno in ne le neko brezvsebinsko računanje.  

Po njihovem mnenju mora biti kontekst smiseln, zanimiv in ustrezen za učence, prav tako pa so 

pomembne tudi osebne izkušnje učencev.  Kontekst vidijo kot osnovo za povezovanje 

matematike z osebnimi izkušnjami in za ponazoritev problemske situacije  na realen način. 

Učitelji morajo narativni pristop pri poučevanju uporabljali premišljeno, odločitev, kdaj in kako 

dovoliti učencem razvijati kontekst pa naj temelji na izkušnjah učencev in trenutnih razmerah. 

Poglejmo si primer mišljenja narativno usmerjenega učitelja o poučevanju besedilnih nalog. 

 

Primer stališča učitelja: ʺUčenci morajo probleme povezati z zunanjim svetom, sicer samo 

visijo nekje v zraku. Če lahko povežejo besedilne naloge s svojimi fizičnimi ali preteklimi 

izkušnjami ali če lahko povežejo problem ˝tam˝, z nečem, kar je ˝tukaj˝, potem lahko ustvarijo 

varno okolje  za učenje.ʺ (Chapman, 2006, str. 222) 

 

Pri narativnem pristopu poučevanja je en cilj skupen vsem učiteljem tega pristopa. In sicer 

ustvariti razredno vzdušje, ki učence motivira za reševanje besedilnih nalog. Se pa tudi znotraj 

narativnega pristopa pojavijo razlike pri poučevanju, predvsem glede na stopnjo, do katere 

učitelji dovolijo učencem uporabljati kontekst pri reševanju nalog. Nekateri učitelji niso 

dovolili uporabe konteksta, spret drugi pa so dovolili uporabljati tudi kontekst, ki z reševanjem 

nalog ni imel nič skupnega. Najmanj upoštevanja konteksta pri narativnem pristopu je odraţal 

pristop poučevanja, kjer so učitelji uporabili kontekst zgolj za povezavo z razredom, za 

motivacijo, učenci pa so ga pri reševanju uporabili zgolj navidezno, bolj za zabavo in 

medsebojni pogovor o vsebini naloge. Učenci v teh primerih konteksta niso uporabljali pri 

reševanju nalog. Pri drugi stopnji so učitelji učencem dovolili obravnavati probleme na 

matematičen način, poleg tega pa so za sprejemljive vzeli tudi ne-matematične rešitve. Učitelji 

so upoštevali vsako smiselno razlago konteksta učencev, ne glede na to, ali je ta vodila do 

matematične ali do ne-matematične rešitve.  Za pristop poučevanja z največ pozornosti, torej 

največjo stopnjo upoštevanja konteksta, pa velja, da učitelji učencem dovolijo razpravljati o 

vidikih druţbenega konteksta v nalogah, ali se jim zdi smiseln, ustrezen in koristen pri iskanju 

rešitev. Učenci prav tako sami, preko razpravljanja o kontekstu, določijo svoje razumevanje in 

pomen problema. Za učence je pomembno, da v reševanje problemov vstopijo na način, ki je 

zanje smiseln. Zato učitelji učencem dovolijo, da si razlagajo kontekst na osnovi svojih realnih 

izkušenj, da sami preudarijo, katere informacije iz konteksta so pomembne za reševanje 
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problema, vendar pa se morajo tudi sami zavedati, da to morda ne bo pripeljalo do ustrezne 

matematične rešitve. Pri tem načinu je kontekst torej ključna komponenta za razumevanje in 

reševanje problemov (Chapman, 2006, str. 223, 225).  

 

Poglejmo še, kako se izraţa narativno usmerjen način v besedilnih nalogah. Chapman (2006, 

str. 227) navaja kar nekaj značilnosti. Pri reševanju nalog je poudarek na pomenu izkušenj in na 

pomenu problema. Rešitve problema so seveda odvisne od konteksta in niso točno določene. 

Pri postopku reševanja je prisotna kritika in razlaga teksta in problema. Postopek reševanja vodi 

do zanimivih, doţivetih zgodb, v katerih so prisotne izkušnje.  

 

Chapman (2006, str. 224) je v omenjeni raziskavi prišel do zaključka, da sta tako 

paradigmatičen kot tudi narativen način vednosti pomembna pri učiteljevih načinih 

obravnavanja konteksta v besedilnih nalogah. Ugotovil je, da je med učitelji prevladujoč 

paradigmatičen način vednosti, ki so ga na različne načine kombinirali z narativnem načinom. 

Pri primerjavi obeh pristopov učiteljev je Chapman (2006, str. 226) ugotovil, da učitelji v niţjih 

razredih osnovne povezujejo uporabo problemskega konteksta z razvojno stopnjo učencev.  V 

kasnejših razredih pa razvojni stopnji učencev pridruţijo še upoštevanje lastnosti matematike. 

Domneva, da na učiteljev način obravnave konteksta vpliva, kako vidi učence in kako vidi 

kontekst z matematičnega vidika. Glede pristopov pri poučevanju pa meni, da sta le oba 

pristopa skupaj predstavljata dobro izkušnjo za učence. Kot je pojasnil ţe Bruner, oba pristopa 

dopolnjujeta drug drugega, poleg tega pa uporaba enega na račun drugega ne zajame vseh 

načinov, s katerimi lahko učenci spoznajo in opišejo dogodke okoli njih (Chapman, 2006).  

Chapman (2006, str. 227) nadaljuje, da v besedilnih nalogah najdemo tako logično-znanstveno 

kot tudi humanistično komponento. Glede na to, da je humanistična komponenta učencem laţje 

dostopna zaradi podobnosti z njihovimi izkušnjami, se zdi pričakovano, da bodo v problem 

vstopili preko narativne vednosti.  

 

2.5.  UČINKOVITO POUČEVANJE Z UPOŠTEVANJEM KONTEKSTA 

 

V zadnjem razdelku teoretičnega dela diplomskega dela navajam nekaj nasvetov za učinkovito 

poučevanje s pomočjo konteksta, v katerih je upoštevana teorija, ki smo jo spoznali v prejšnjih 

razdelkih, pa tudi nekaj bolj inovativnih idej.  
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Da bi v poučevanje besedilnih nalog res vključili oba pristopa poučevanja, paradigmatičnega in 

narativnega, Chapman (2006, str. 228) učiteljem svetuje naslednje: Učencem je potrebno 

dovoliti, da povejo svoje mnenje, kaj vrednotijo pri kontekstu in kako ga dojemajo. Učenci 

lahko povejo svoje interpretacije problema, ki so lahko povezane ali nepovezane s kontekstom, 

vendar je od njih potrebno zahtevati utemeljitev, zakaj se jim zdijo matematično smiselne in 

zakaj so ustrezne za iskanje rešitev. Učenci lahko uporabljajo tako formalno, kot tudi 

neformalno znanje pri razumevanju smisla problema in rešitev, ta razumevanja pa naj delijo v 

razrednih razpravah. Cilj tega naj bi bil pomagati učencem  razumeti, kako, kdaj in zakaj jim 

kontekst pomaga ali ovira njihovo mišljenje in reševanje besedilnih nalog. Upoštevanje 

zgornjih nasvetov pri učencih spodbuja realno mišljenje, izboljšuje povezavo med 

matematičnimi strukturami in realnim svetom, spodbuja samozavest učencev, zmanjšuje strah 

pred besedilnimi nalogami in naredi matematiko bolj smiselno.  Southwell (1994, str. 13) pa 

predlaga več medpredmetnega povezovanja pri  poučevanju. Da bodo učenci dojeli uporabnost 

matematike, morajo videti povezave med predmeti, ki se jih učijo v šoli. Ko bodo videli 

povezavo med matematiko, zgodovino, geografijo, jeziki, bodo laţje dojeli smiselnost 

matematike in njeno uporabnost pri drugih predmetih in tudi izven šole.   

 

Do zanimive ideje, kako vključiti kontekst v pouk matematike, pa sta prišle Smythova in 

Waidova (2010, str. 114). Učiteljem, ki so naveličani vsakdanjega načina poučevanja in ţelijo 

poizkusiti kaj novega, svetujeta učenje matematike preko literature. Učenci naj bi prebrali 

knjigo, ki jim je zanimiva, učitelj pa nato iz vsebine knjige črpa ideje za naloge.  Naloge se 

seveda nanašajo na kontekst iz knjige in to se pri reševanju ves čas upošteva. Kot na primer 

zgodba Alica v čudeţni deţeli, ki je poznana tudi slovenskim otrokom. Alica se mora po 

potepanju po čudeţni deţeli pogosto zmanjšati oziroma povečati, kar lahko uporabimo pri 

učenju razmerij in sorazmerij.  Branje literature pri matematiki bi pomagalo učencem do 

boljšega razumevanja besedilnih nalog, izboljšalo matematično izraţanje in pripomoglo k  

kritičnemu mišljenju pri matematiki.  

 

Upoštevanje konteksta pri pouku matematike se  je izkazalo kot koristno in skorajda nujno 

potrebno, če ţelimo pri učencih zbuditi smiselno mišljenje in povezovanje matematike z 

realnim svetom. Vendar pa vsak učitelj najbolje ve, kakšen način dela mu odgovarja in na 

kakšen način bo uporabljal kontekst pri svojem poučevanju. Tudi uporaba konteksta mora biti 

premišljena. Namen uporabe konteksta je namreč pribliţati učencem matematiko in izboljšati 
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razumevanje matematike, zato moramo biti previdni, da neprimerna uporaba konteksta ne  oteţi 

učenja matematike še bolj. 
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3.  ANALIZA REŠENIH ZGLEDOV IZ UČBENIKOV 

 

V drugem delu diplomskega dela sem teorijo iz prvega dela uporabila pri analizi rešenih 

zgledov iz različnih učbenikov. V zvezi z zgledi iz različnih učbenikov me je zanimalo, 

kolikšna je stopnja upoštevanja konteksta pri reševanju zgledov. Ţelela sem izvedeti, kako je 

pri postopku reševanja upoštevan kontekst in kakšna je širina upoštevanega konteksta. Za 

analizo zgledov sem se odločila, ker ponavadi vsebujejo besedilno nalogo, ki se navezuje na 

vsakdanjo situacijo, torej naloga vsebuje kontekst, ki je učencem bolj ali manj poznan. Pri 

postopku reševanja pa se vidi, ali potek reševanja upošteva kontekst iz besedilne naloge ali ne 

in v kolikšni širini.  Analiza rešenih zgledov v tem delu nam sluţi kot ponazorilo za boljše 

razumevanje teoretičnega dela diplomskega dela.  

 

Za analizo rešenih zgledov sem izbrala tri matematične učbenika za isti razred predmetne 

stopnje. Izbrala sem dva novejša učbenika za šesti razred devetletne osnovne šole in starejši 

učbenik za peti razred osemletne osnovne šole. Analizirala sem rešene zglede iz sledečih 

učbenikov: 

 Skrivnosti števil in oblik 6  (Berk in ostali, 2008), 

 Kocka 6 (Dornik in ostali, 2007),  

 Računstvo in geometrija (Ţabjak, 1961). 

 

Pri izbiri učbenikov sem bila pozorna, da vsebujejo rešene zglede, ki se nanašajo na vsakdanje 

ţivljenje. Poleg tega sem upoštevala, da imajo učbeniki podoben pristop k uporabi zgledov.  S 

tem mislim na to, da so zgledi v vseh učbenikih uporabljeni na podoben način. Taka izbira 

učbenikov mi je omogočila laţjo primerjavo analiziranih zgledov iz vseh treh učbenikov.  

Izbrala sem učbenike za šesti razred devetletke, saj je bilo v primerjavi z učbeniki za višje 

razrede predmetne stopnje v teh učbenikih največ zgledov vzetih iz vsakdanjega ţivljenja, 

poleg tega pa so se tudi rešitve zgledov najbolj sklicevale na dejavnosti iz besedila nalog. Oba 

novejša  izbrana učbenika imata pri opisu sestave učbenika napisano, da je na začetku vsake 

snovi podan zgled, kjer je obravnavana snov predstavljena na primeru iz vsakdanjega ţivljenja. 

Torej naj bi se pri poteku reševanja sklicevali na uporabljen kontekst v zgledu. Tudi starejši 

učbenik Računstvo in geometrija vsebuje na začetku obravnave nove snovi rešene zglede, ki se 

navezujejo na vsakdanje situacije. Teh zgledov je nekoliko manj kot pri novejših učbenikih, 
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vendar pa sem lahko kljub temu naredila primerjavo učbenikov glede na upoštevanje konteksta 

pri postopkih reševanja zgledov.      

 

Moja naloga je bila, da preko podanih rešitev zgledov ugotovim, ali je pri reševanju upoštevan 

kontekst iz naloge ali ne in v kakšni širini.  Zato sem izdelala natančen kriterij za uvrstitev 

zgledov, ki je predstavljen v naslednjem razdelku. Pri tem sem se sklicevala na teorijo iz prvega 

dela diplomskega dela. Za zglede iz učbenikov me je zanimalo, kateri način vednosti izraţajo 

po Brunerju, torej  paradigmatičen način vednosti ali narativen način vednosti. To sem izvedela 

tako, da sem preko napisanega postopka reševanja naloge ugotovila, ali le-ta vsebuje lastnosti 

paradigmatičnega ali lastnosti narativnega načina vednosti. Nato pa me je pri rešitvah zgledov, 

ki vsebujejo lastnosti narativnega načina vednosti, torej upoštevajo kontekst, zanimalo še, 

kakšen je nivo upoštevanega konteksta, glede na van Oersovo teorijo o širini konteksta.  

 

Ker smo v prvem delu diplomskega dela ugotovili, da je za paradigmatičen način vednosti 

značilno zgolj upoštevanje matematičnih struktur, brez upoštevanja konteksta, me je pri 

zgledih, katerih potek reševanja je kazal lastnosti paradigmatičnega načina vednosti zanimalo 

le, kakšna je stopnja (ne)obravnavanja konteksta (po Chapmanu).  Zglede sem razdelila na tiste, 

katerih rešitve konteksta sploh ne upoštevajo (1. stopnja) in tiste, ki upoštevajo zgolj tiste 

komponente konteksta, ki so potrebne za rešitev naloge, da preko njih pridejo do ustreznih 

matematičnih algoritmov za reševanje naloge, sicer pa je kontekst neupoštevan in nepomemben 

pri poteku reševanja (2. stopnja). Ker gre pri obeh stopnjah paradigmatičnega načina vednosti 

za neupoštevanje konteksta, širina konteksta ne preseţe kognitivnega nivoja. Torej nadaljnje 

ugotavljanje o širini uporabljenega konteksta ni bilo potrebno. 

 

Pri nalogah, pri katerih je potek reševanja vseboval lastnosti narativnega načina vednosti, pa 

me je poleg stopnje, do katere je kontekst uporabljen (po Chapmanu), zanimala še širina tega 

konteksta, torej nivo konteksta po van Oersu. Narativno usmerjene zglede sem razvrstila v tri 

stopnje. Pod prvo stopnjo (1. stopnja) spadajo zgledi, kjer je kontekst uporabljen zgolj za 

motivacijo in pribliţanje problema učencem ter sluţi za pomoč pri reševanju, sicer pa ne vpliva 

na potek reševanja. Uporabljen je zgolj kognitivni nivo konteksta. Pod drugo stopnjo (2. 

stopnja) spadajo zgledi, kjer je pri reševanju upoštevana tudi situacija iz besedila naloge. Torej 

je rešitev odvisna od značilnosti situacije in od izkušenj, ki jih imamo s situacijo. Pri drugi 

stopnji širina konteksta doseţe situacijski nivo. To stopnjo sem še dodatno razdelila glede na 

širino uporabe konteksta. Prva podkategorija so zgledi, kjer so upoštevane značilnosti situacije, 
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vendar je situacija predstavljena kot točno določena, enopomenska (2. a stopnja). Druga 

podkategorija so zgledi, kjer so poleg značilnosti situacije upoštevane še različne interpretacije 

situacije, izkušnje s situacijo (2. b stopnja).  Pod tretjo stopnjo (3. stopnja) pa so uvrščeni 

zgledi, katerih potek reševanja upošteva tako značilnosti situacije kot tudi pravila, zakonitosti in 

dogovore o dejavnosti, iz katere izhaja situacija. Na tej stopnji je širina upoštevanega konteksta 

največja, torej gre za aktivnostni nivo.  

 

Glede na izdelan kriterij sem rešene zglede uvrstila v ustrezno skupino ter na koncu ugotovila, 

kakšen deleţ nalog prestavlja vsaka skupina. Za vsako od skupin, ki so predstavljene v kriteriju, 

sem navedla tudi primere iz vseh treh učbenikov. Zglede sem uvrstila v skupine glede na to, 

katere skupine v največji meri ustrezajo kriterijem.  

 

3.1.  KRITERIJ ZA ANALIZO REŠENIH ZGLEDOV 

 

Kriterij za analizo rešenih zgledov je razdeljen na več stopenj, ki ponazarjajo različno globino 

upoštevanja konteksta pri postopku reševanja zgledov. Pri vsaki stopnji je navedenih več točk, 

ki opisujejo značilnosti pri reševanju nalog, glede na upoštevanje konteksta, ki veljajo za 

posamezno stopnjo. Zglede sem uvrstila v tisto stopnjo,  katerim točkam najbolj ustrezajo. 

Torej v stopnjo, katere značilnosti so najbolj prisotne pri postopku reševanja.  

 

 PARADIGMATIČEN NAČIN VEDNOSTI 

 

1. STOPNJA – Kontekst ni upoštevan (kognitivni nivo) 

 Kontekst v nalogi ni pomemben. 

 Pri postopku reševanja, kontekst ni omenjen in ni upoštevan. 

 Kontekst v nalogi sluţi zgolj za posredovanje podatkov. 

 Potek reševanja ne vključuje konteksta. 

 Podatki iz besedila (besede, stavki, fraze…) so prevedeni v matematični jezik. 

 Potek reševanja se začne z izpisom podatkov v matematičnem zapisu. 

 Reševanje vsebuje zgolj matematične algoritme in splošne postopke. 

 Lahko je prisotna obrazloţitev reševanja, ki pa je matematična in ni povezana s 

kontekstom. 

 Rešitve so univerzalne.  
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 Izkušnje s situacijo in značilnosti situacije in dejavnosti niso upoštevane. 

 Upoštevan je le del besedila, ki je potreben za nadaljnje reševanje, ostali vidiki 

konteksta so izločeni. 

 Rešitve niso povezane s kontekstom naloge ali pa so podane le kot odgovor na 

vprašanje naloge. 

 

2. STOPNJA – Kontekst je upoštevan zgolj za izbiro matematičnih algoritmov, sicer 

nepomemben (kognitivni nivo)  

 Upoštevan je le del konteksta, ki je pomemben za reševanje naloge. 

  Kontekst sluţi za posredovanje podatkov. 

 Kontekst je uporabljen le za pomoč pri izbiri ustreznih računskih algoritmov.  

 Upoštevanje konteksta se kaţe v začetku reševanja, kjer je izbira algoritma 

obrazloţena glede na kontekst. Nadaljnje reševanja ne upošteva konteksta. 

 Potek reševanja in rešitve nalog so neodvisne od konteksta. 

 Potek reševanja se začne z izbiro ustreznih algoritmov za računanje, ki so pojasnjeni 

s pomočjo konteksta.  

 Nadaljnji potek reševanja ne upošteva konteksta in ni odvisen od njega. 

 Naloga se rešuje brez premisleka o dani situaciji. 

 Rešitev je neodvisna od konteksta.  

 

 NARATIVEN NAČIN VEDNOSTI 

 

1. STOPNJA – Kontekst uporabljen za motivacijo in pribliţanje problema učencem, 

sicer ne vpliva na reševanje (kognitivni nivo) 

 Kontekst v nalogi uporabljen za pomoč učencem pri razumevanju snovi. 

 Kontekst sluţi za pribliţanje situacije učencem. 

 Postopek reševanja se začne z izbiranjem ustreznih računskih algoritmov s pomočjo 

konteksta. 

 Med postopkom reševanja se sklicujemo na kontekst iz naloge, za pomoč in 

usmerjanje. 

 Kontekst ne vpliva na potek reševanja 

 Značilnosti situacije in izkušnje učencev s situacijo niso pomembne (zato kognitivni 

nivo). 

 Rešitev naloge ni odvisna od konteksta, se pa sklicuje na kontekst. 
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2. STOPNJA – Upoštevane so značilnosti situacije in izkušnje s situacijo (situacijski 

nivo) 

 2. a STOPNJA – Upoštevane so značilnosti situacije (situacijski nivo)                                 

 Pri reševanju so upoštevane značilnosti situacije.  

 Značilnosti situacije vplivajo na potek reševanja. 

 Rešitev je odvisna od značilnosti situacije.  

 Situacija je enopomensko določena. 

 Različne interpretacije situacije niso upoštevane.  

 Rešitev je samo ena, odvisna od enopomensko določene situacije. 

 Pri  reševanju naloge so upoštevane značilnosti situacije, ne pa izkušnje s 

situacijo.  

 

 2. b STOPNJA – Upoštevane so značilnosti situacije in izkušnje s situacijo 

(situacijski nivo) 

 Pri reševanju je upoštevanih več moţnih interpretacij situacije, ki so odvisne od 

izkušenj učencev s situacijo.  

 Značilnosti situacije vplivajo na potek reševanja. 

 Upoštevane so izkušnje učencev s situacijo. 

 Različne interpretacije in značilnosti situacije vplivajo na potek reševanja. 

 Predstavljenih je več moţnih rešitev, ki so odvisne od  interpretacije situacije. 

 

3. STOPNJA – Upoštevane so druţbeno-kulturne značilnosti dejavnosti (aktivnostni 

nivo) 

 Pri poteku reševanja so upoštevana pravila in dogovori, ki veljajo za dejavnost. 

 Pravila, dogovori in zakoni vplivajo na reševanje naloge in na rešitev. 

 Rešitev naloge je odvisna od druţbeno-kulturnih značilnosti dejavnosti. 

 Za reševanje naloge je potrebno poznati dogovore, pravila in zakone, ki veljajo za 

dejavnost. 
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3.2.  OPIS STOPENJ  UPOŠTEVANJA KONTEKSTA IN PRIMERI 

ZGLEDOV ZA POSAMEZNE STOPNJE 

 

V tem podpoglavju si bomo pogledali natančen opis kriterijev za vsako stopnjo, ki smo jo 

določili pri analizi zgledov. Za vsako stopnjo bomo podali primere zgledov in potek reševanja 

iz obravnavanih učbenikov ter obrazloţili njihovo uvrstitev v kategorije.  

 

3.2.1. PARADIGMATIČEN NAČIN VEDNOSTI – 1. STOPNJA  

 

Ker gre za paradigmatičen način vednosti,  kontekst ni upoštevan pri reševanju naloge. Pri tej 

stopnjo kontekst iz naloge ni pomemben. Podatki, ki so podani v besedilu v nekem kontekstu, 

so prevedeni v jezik matematike. Postopek reševanja se začne z izpisom podatkov in nadaljuje z 

ustreznimi računskimi algoritmi. Pri tem se ne ozira na kontekst, tako da kontekst ne vpliva na 

reševanje. Potek reševanja vsebuje zgolj matematične algoritme. Pri reševanju je lahko prisotna 

obrazloţitev poteka, ki pa je matematična in ni povezana s kontekstom. Rešitve so univerzalne, 

torej niso povezane s kontekstom naloge. Na kontekst naloge se sklicujejo zgolj kot odgovor na 

zastavljeno vprašanje, če je odgovor prisoten. Ker kontekst ni upoštevan, pri reševanju niso 

potrebne nobene izkušnje s situacijo in niso upoštevane značilnosti situacije. Reševanje je 

odvisno samo od kognitivnih struktur učencev, zato je širina konteksta kognitivni nivo, po van 

Oersu.    

 

Primeri nalog  

 Rok je popoldan za žepnino čistil okna. Očistil je že 5 oken. Zanimalo ga je, koliko 

jih še mora očistiti, če ima hiša 14 oken. 

Razmisli: Kako bi njegovo vprašanje zapisali v matematični obliki?  

Potek reševanja: 

Špela je zapisala izjavno obliko 

14_5  , 

nato pa je _ zamenjala z x.   

Zapis 145  x  imenujemo enačba, oznako x pa neznanka.  

Rešimo Rokov problem oziroma enačbo .145  x   

,9x  ker je 1495  . 

Rešitev enačbe je število 9, zato je mnoţica rešitev  9 . 

(Berk in ostali, 2008, str. 50) 
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Naloga je iz poglavja Enačbe in neenačbe. Iz poteka reševanja vidimo, da kontekst v navodilu 

naloge sluţi zgolj posredovanju podatkov. Reševanje se ne navezuje na kontekst in je 

pojasnjeno zgolj z matematičnega vidika (kaj je enačba, kaj je rešitev enačbe). Da Rok čisti 

okna za ţepnino, nima nobenega pomena pri reševanju. Očitno je, da so iz naloge upoštevani le 

podatki, ki so potrebni za reševanje naloge, ostalo besedilo naloge je pri reševanju izločeno. 

Podatki so iz besedila prevedeni v matematični jezik (v enačbi 145  x  ni zapisano, da gre za 

okna) in tudi nadaljnji potek reševanja vsebuje le matematične postopke. Rešitev naloge ni 

povezana s kontekstom. Kot vidimo, kontekst pri reševanju ni upoštevan, zato naloga spada pod 

1. stopnjo paradigmatičnega načina vednosti. Kontekst v besedilu naloge je sicer iz vsakdanjega 

ţivljenja in je učencem poznan, vendar je pri reševanju naloge upoštevan le kognitivni nivo 

konteksta.  

 

 Iz kraja A odide zadružnik v kraj C na občinski urad. Med potjo se ustavi v kraju B, 

kjer nakupi v trgovini nekaj živil. Koliko km poti je prehodil, če je razdalja med A in 

B 5 km, med B in C 4 km?  

Potek reševanja: 

Odgovor na vprašanje je novo število, ki ga bomo določili iz danih števil 5 km in 

4 km. Zaradi boljšega razumevanja napravimo rešitev naše naloge najprej na 

številskem poltraku.  

 

Enotam, ki predstavljajo razdaljo med A in B, priključimo enote razdalje med B 

in C in dobljeno število enot preštejemo. Iz danih dveh števil iščemo število, ki 

ima toliko enot kot dana števila skupaj. Ta računski način imenujemo seštevanje. 

Računski znak za seštevanje je »in« ali »plus« (+).  Na številskem poltraku 

nakazani račun zapišemo v naslednji obliki:  

945   

in ga preberemo: pet in (plus) štiri je devet.  

Sklep: Zadruţnik je prehodil 5 km in 4 km poti.  

Odgovor na vprašanje je: Zadruţnik je prehodil iz kraja A v kraj C 9 km poti.   

(Ţabjak, 1961, str. 20) 

Naloga je iz poglavja Naravna števila. Iz poteka reševanja vidimo, da kontekst iz naloge pri 

reševanju ni upoštevan. Kontekst iz naloge sluţi zgolj za posredovanje podatkov. Med potekom 
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reševanja se ne sklicujejo nanj, niti ni uporabljen za pomoč pri reševanju. Pri postopku 

reševanja je besedilo, ki je podano v kontekstu, prevedeno v matematični jezik. Prav tako 

reševanje vsebuje le matematične postopke in algoritme. Upoštevan je le del besedila naloge, ki 

vsebuje podatke, pomembne za reševanje. Ostali deli naloge niso upoštevani. Kot vidimo, 

nikjer pri reševanju ni omenjeno, da gre za zadruţnika. Prav tako je brez pomena, da se je 

zadruţnik v kraju B ustavil, da je v trgovini nakupil nekaj ţivil. Tudi številski trak, ki je 

prikazan za pomoč pri reševanju naloge, ni povezan s kontekstom. Rešitve so podane kot 

odgovor na vprašanje naloge in se sklicujejo na kontekst, niso pa odvisne od konteksta.  

 

3.2.2. PARADIGMATIČEN NAČIN VEDNOSTI – 2. STOPNJA  

 

Pri 2. stopnji paradigmatičnega načina vednosti je kontekst prav tako prikazan kot nepomemben 

pri reševanju naloge. Kontekst je upoštevan zgolj na začetku reševanja, da s pomočjo konteksta 

v nalogi izberemo ustrezen matematičen postopek za reševanje naloge. Pri zgledih v učbenikih 

se to prepozna kot uvoden stavek pri postopku reševanja, v katerem je s pomočjo konteksta 

obrazloţena izbira ustreznega računskega algoritma. Nadaljnje reševanje vsebuje zgolj 

matematične postopke in se pri tem ne sklicuje na kontekst. Postopek reševanja in tudi rešitve 

naloge niso odvisne od konteksta v nalogi. Pri reševanju so tudi tukaj upoštevane zgolj 

kognitivne strukture učencev, zato gre po van Oersu za kognitivni nivo uporabe konteksta.  

 

Primeri nalog 

 Soseda Meta je Špeli pripravila 8,4 l bezgove šabese. Špela ji je pripravila 

steklenice, v katere lahko nalijemo 0,7 l.  

Razmisli: Koliko steklenic je soseda napolnila Špeli?  

Potek reševanja:  

Soseda je 8,4 l šabese razdelila v steklenice po 0,7 l. Število steklenic dobimo 

tako, da 8,4 l delimo z 0,7 l.  

      7,0:4,8                       127:84
14

                      Preizkus: 4,87,012   

Pri deljenju decimalnih števil z decimalnim številom si pomagamo tako, da 

deljenec in delitelj pomnoţimo s takšno desetiško enoto, da delitelj postane 

naravno število (decimalno vejico premaknemo za toliko mest v desno, da 

delitelj postane naravno število). Nato pa delimo po pravilu deljenja decimalnega 

števila z naravnim številom.  
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Soseda Meta je Špeli napolnila 12 steklenic po 0,7 litra.  

(Berk in ostali, 2008, str. 99) 

Naloga je iz poglavja Decimalna števila. Kontekst iz naloge je upoštevan le na začetku 

reševanja, kjer je z njegovo pomočjo pojasnjena izbira matematičnega postopka za reševanje 

naloge. Nato sledi reševanje naloge z izbranim postopkom, pri čemer kontekst ni omenjen in ni 

upoštevan. Nalogo se v nadaljevanju rešuje brez sklicevanja na kontekst. Med reševanjem je 

prisotna matematična razlaga reševanja, ki pa ne vključuje konteksta. Na potek reševanja in 

rešitev kontekst ne vpliva. Rešitev je povezana s kontekstom iz naloge le kot odgovor na 

vprašanje naloge.  

 

 Na tekmovanju v športnih plesih sta Maja in Simon nastopila osma, pred njima je 

plesal francoski par, za njima pa angleški par.  

Razmislimo: Kaj lahko povemo o številih, ki določajo vrstni red treh tekmovalnih 

parov?  

Potek reševanja: 

Francoski par je na tekmovanju nastopil pred našim, torej sedmi, angleški par pa 

za njim, torej deveti. Števila 7, 8 in 9 so tri zaporedna naravna števila. Število 7 

je predhodnik, število 9 pa naslednik števila 8.  

(Dornik in ostali, 2007, str. 16) 

Naloga je iz poglavja Naravna števila. Kontekst je omenjen zgolj na začetku reševanja, kjer 

vidimo, da je upoštevano, da gre za tekmovanje in da sta nastopila francoski ter angleški par, ki 

sta nastopila pred oziroma za našim parom. Kontekst v začetku reševanja sluţi za pomoč pri 

izbiri ustreznega matematičnega algoritma, v tem primeru za ponazoritev predhodnika in 

naslednika. V nadaljevanju reševanja je prisotna le matematična obrazloţitev snovi, pri kateri 

kontekst ni omenjen in ni upoštevan.  Potek reševanja in rešitve so, kot vidimo,  neodvisne od 

konteksta, kontekst pa je upoštevan le na začetku reševanja, za obrazloţitev izbire ustreznih 

matematičnih algoritmov, kar je značilno za 2. stopnjo paradigmatičnega načina vednosti.  

 

 Za prevoz 7 izletnikov na vlaku smo plačali 168 din; koliko din je bila voznina za 

enega udeleženca? 

Potek reševanja:  

Sklepamo: Če je v znesku 168 din 7 enakih voznin, dobimo voznino za enega 

udeleţenca, če 168 din razdelimo na 7 enakih delov. 

Računski postopek zapišemo: 
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168 din : 7 = 24 din 

in preberemo 168 din deljeno s 7 je 24 din.  

(Ţabjak, 1961, str. 59) 

Naloga je iz poglavja Naravna števila. Podobno kot v prejšnjih primerih tudi tukaj lahko 

vidimo, da je kontekst upoštevan zgolj za izbiro in obrazloţitev pravilnega matematičnega 

postopka, ki je potreben za rešitev naloge. Kontekst je tako prisoten le na začetku reševanja, pri 

sklepanju, da je z njegovo pomočjo izbran pa tudi predstavljen algoritem za reševanje. V 

nadaljevanju reševanja (pri računanju) je sicer upoštevano, za katere denarne enote gre, vendar 

to nima posebnega vpliva na reševanje in reševanje kljub zapisanim enotam poteka brez 

premisleka o kontekstu. Sam kontekst, tako kot v prejšnjih primerih, ne vpliva na potek 

reševanja in na rešitev. Zato sem nalogo uvrstila pod 2. stopnjo paradigmatičnega načina 

vednosti. Odgovor na vprašanje naloge se v tem primeru ne sklicuje na kontekst, ampak je z 

njim utemeljen postopek reševanja.   

 

3.2.3. NARATIVEN NAČIN VEDNOSTI – 1. STOPNJA  

 

Za narativen način vednosti je značilno, da je kontekst pomemben in upoštevan pri reševanju 

naloge. Ker kontekst pri paradigmatičnem načinu vednosti ˝ni zaţelen˝ in ni upoštevan, velja, 

da širina uporabljenega konteksta po van Oersu, ne presega kognitivnega nivoja pri nobeni 

stopnji. Pri narativnem načinu vednosti je zaradi pomembnosti konteksta seveda drugače. Pri 

tem načinu vednosti tako poleg stopnje uporabe konteksta upoštevamo še širino konteksta. Za 

prvo stopnjo narativnega načina vednosti je značilno, da je kontekst pri reševanju uporabljen za 

pribliţanje naloge učencem in za laţje razumevanje postopka reševanja. Pri tej stopnji pri 

reševanju še niso upoštevane nikakršne značilnosti situacije ali dejavnosti iz naloge. Gre le za 

uporabo konteksta z namenom, da se z njegovo pomočjo učencem laţje pojasni matematični 

postopek reševanja.  Torej je širina konteksta še vedno kognitivni nivo, saj so za reševanje 

pomembne le kognitivne strukture učencev. Za to stopnjo je tako kot za 2. stopnjo 

paradigmatičnega načina vednosti značilno, da se reševanje začne z  izbiro ustreznih računskih 

algoritmov, pri čemer je za pomoč uporabljen kontekst iz naloge. Razlika pri tej stopnji pa je, 

da je kontekst upoštevan tudi pri nadaljnjem postopku reševanja naloge. Kontekst torej ni 

prikazan kot nepomemben, ampak kot koristen in je zato upoštevan. Kontekst ne vpliva na 

reševanje in na rešitve, je pa med celim postopkom reševanja  prisotno sklicevanje na  kontekst 

za laţje razumevanje in usmerjanje reševanja. Med celotnim postopkom reševanja imamo v 

mislih situacijo iz naloge.  
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Primeri nalog 

 Jože in Vera sta pripravila vsak svoj vrt za spomladansko sajenje zelenjave tako, da 

sta ju prekopala  in razdelila na enako velike grede.  

Razmislimo: Kolikšen del Jožetovega vrta je ena gredica? Na kolikšnem delu 

Verinega vrta že raste solata? 

 

Potek reševanja:  

Joţe je vrt razdelil na šest enakih delov, torej na šestine. Cel vrt (celota) je tako 

razdeljen na šest šestin, kar zapišemo 
6
6  vrta. V matematiki celoto zapišemo s 

številom 1, zato velja 1
6
6  . Gredica je ena šestina celote, kar zapišemo: 

6
1  vrta 

(celote).  

Vera je solato posadila na dveh gredicah. Ker je njen vrt razdeljen na devet 

enakih delov, bo solata rasla na dveh od devetih delov vrta, torej na dveh 

devetinah vrta. Krajše to zapišemo: 
9
2  vrta.  

(Dornik in ostali, 2007, str. 16) 

Naloga je iz poglavja Ulomki. Kot vidimo, je kontekst iz naloge upoštevan skozi celoten 

postopek reševanja. Ves čas reševanja imamo v mislih kontekst iz naloge, in sicer da gre za vrt, 

za ureditev vrtov na enako velike gredice. Kontekst je uporabljen za pribliţanje matematične 

snovi učencem. Za reševanje naloge nam ni potrebno poznati značilnosti situacije, v tem 

primeru značilnosti urejanja vrtov, prav tako pa ni potrebno poznati druţbeno-kulturnih 

značilnosti, saj pri reševanju niso upoštevanje. Zato gre za kognitivni nivo uporabe širine 

konteksta. Kontekst ne vpliva na reševanje in rešitev, je pa prisoten med celotnim postopkom 

reševanja. Kontekst je torej upoštevan, zato naloga spada pod narativen način vednosti. Ker pa 

ne vpliva na potek reševanja, spada pod prvo stopnjo.  

 

 Pri babici so se pogovarjali o telesni teži. Mama in teta Tinka nista hoteli izdati 

svoje teže, oče pa je trdil, da tehta 85 kg. Vsi (razen mame in tete Tinke) so se 

stehtali, Špela pa je meritve zapisovala: Babica tehta 78 kg. Oče tehta 87 kg. Sestra 
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Ana tehta 56 kg. Stric Tone tehta 82 kg. Bratranec Peter tehta 67 kg. Špela tehta 42 

kg. 

Razmisli: Kako bi poimenovali očetovo trditev in rezultate tehtanja? 

Potek reševanja:  

Trditve, ki povedo teţo posameznika, imenujemo izjave. Ker so se navzoči 

stehtali, so te izjave resnične. Oče je pred tehtanjem trdil: »Tehtam 85 kg.« Ta 

izjava se je izkazala kot neresnična. Ker mama in teta Tinka nista hoteli povedati 

svoje teţe, je Špela namesto merskega števila zapisala . Mama tehta  kg. Teta 

Tinka tehta  kg. Zadnji dve trditvi, ki vsebujeta prostor, v katerega bi morali 

vstaviti število, imenujemo izjavni obliki.  

(Berk in ostali, 2008, str. 48) 

Naloga je iz poglavja Enačbe in neenačbe. Vidimo lahko, da je kontekst iz naloge prisoten 

skozi celoten postopek reševanja. Kontekst ni uporabljen zgolj za posredovanje podatkov ali le 

na začetku reševanja, za pomoč pri izbiri ustreznega računskega postopka, ampak pripomore k 

pribliţanju snovi učencem in boljšemu razumevanju. Kontekst je pri reševanju upoštevan in 

prikazan kot pomemben, saj usmerja potek reševanja. Ves čas reševanja imamo v mislih 

tehtanje in zaradi poznavanja situacije iz vsakdanjega ţivljenja, je reševanje naloge laţje in 

razumljivejše. Zato naloga spada pod narativen način vednosti. Ker pa kontekst ne vpliva na 

potek reševanja in rešitev naloge, sem nalogo uvrstila pod 1. stopnjo. Pri reševanju naloge so 

pomembne zgolj kognitivne strukture učencev, saj pri reševanju niso upoštevane značilnosti 

situacije (tehtanje oseb) ali dejavnosti iz naloge in izkušnje s situacijo niso potrebne za 

reševanje. To pa je prav tako značilno za 1. stopnjo narativnega načina vednosti.  

 

 Koliko steklenic po 
10
3  l potrebuješ, da lahko pretočiš vanje 9 l alkohola?  

Potek reševanja: 

Sklep: 9 l alkohola lahko natočiš v toliko steklenic po 
10
3  l, kolikokrat so 

10
3  l v 9 

l. Zapisani račun ima obliko:  ll
10
3:9  

Če drţi steklenica po 3 l, potrebujemo toliko steklenic, kolikokrat je 3 l v 9 l, tj. 

3:9  ali 
3
9  steklenic; ker pa drţi vsaka steklenica le 

10
3  l, tj. 10-krat manj, 

potrebujemo 10-krat več steklenic: 
1
103

3
109

3
9 10    steklenic.  

Za 9 l alkohola potrebujemo 30 steklenic po 
10
3  l. 

(Ţabjak, 1961, str. 147) 
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Naloga je iz poglavja Ulomki. Reševanje naloge se začne z uporabo konteksta za pomoč pri 

izbiri ustreznega računskega algoritma in pojasnitev naloge. Kot pa lahko vidimo, je kontekst 

upoštevan tudi v nadaljevanju reševanja. Reševanje se skozi celoten postopek sklicuje na 

kontekst (ves čas imamo v mislih steklenice) in z njegovo pomočjo je postopek reševanja 

razumljivejši, saj je situacija učencem poznana. Kontekst je torej upoštevan in pomemben pri 

reševanju naloge. Podobno kot pri prejšnjih primerih pa tudi tukaj velja, da značilnosti situacije 

(pretakanje alkohola v steklenice) iz konteksta niso upoštevane in ne vplivajo na rešitev. Zato 

širina konteksta ne presega kognitivnega nivoja. Zaradi tega naloga spada pod 1. stopnjo 

narativnega načina vednosti.   

 

3.2.4. NARATIVEN NAČIN VEDNOSTI – 2. a STOPNJA  

 

Za narativen način vednosti 2. stopnje velja, da je kontekst iz naloge upoštevan pri postopku 

reševanja, poleg tega pa so upoštevane tudi značilnosti konteksta. Ne samo, da je uporaba 

konteksta prisotna pri reševanju, kot velja za 1. stopnjo. Pri 2. stopnji so poleg tega, da je 

kontekst prisoten skozi celoten postopek reševanja, pri reševanju upoštevane tudi značilnosti 

situacije, ki je podana v besedilu naloge. Glede na to, kako so te značilnosti situacije 

upoštevane, pa sem to stopnjo razdelila na dve podstopnji. Pod 2. a stopnjo spadajo naloge, kjer 

je pri reševanju situacija iz naloge enopomensko določena. To pomeni, da je situacija točno 

določena in da se pri reševanju  upoštevajo točno določene značilnosti situacije. Ta stopnja ne 

upošteva, da ima lahko ena situacija več različnih moţnosti za interpretacijo.  Različne 

interpretacije situacije in različne izkušnje s situacijo tukaj niso upoštevane. Zato za reševanje 

niso potrebne izkušnje s situacijo, dovolj je poznavanje značilnosti podane situacije. Zaradi 

enopomenskosti situacij je postopek reševanja samo en, prav tako pa je tudi rešitev samo ena. 

Ker je za reševanje pomembno tudi poznavanje situacije učencev in je rešitev odvisna od 

podane situacije v nalogi, širina konteksta doseţe situacijski nivo.  

 

Primeri nalog 

 Očka, mama in Lana se gugajo.  
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Razmislimo: Koliko kilogramov tehta Lana? Zakaj je gugalnica v ravnovesju?  

Potek reševanja: 

Ker ne vemo, koliko kilogramov tehta Lana, pravimo, da tehta x kg. Skupna 

masa na levi strani gugalnice je torej (x + 65) kg, masa na desni pa je 80 kg. 

Gugalnica je v ravnovesju, torej sta masi na obeh straneh gugalnice enaki. To 

trditev (izjavo) zapišemo z enačbo: 

8065 x  

Število x, ki ga iščemo, je neznanka te enačbe.  

 

 

Enačbo lahko rešimo na več načinov. Rešitev enačbe nam pove, koliko tehta 

Lana.  

Lana tehta 15 kg.  

(Dornik in ostali, 2007, str. 222) 

Naloga je iz poglavja Enačbe in neenačbe. Kontekst je upoštevan skozi celoten postopek 

reševanja, prav tako pa so upoštevane značilnosti situacije iz konteksta. Vidimo lahko, da so 

upoštevane lastnosti gugalnice prevesnice. Situacija je enopomensko določena. Upoštevano je, 

da za gugalnico velja, da je v ravnovesju, ko je na obeh straneh enako kilogramov. To lastnost 

morajo učenci poznati za uspešno reševanje naloge. Sicer pa za reševanje niso potrebne 

izkušnje s situacijo. Pri reševanju niso upoštevane različne moţnosti situacije, kot na primer, 

kje sedijo ljudje, kako dolga je gugalnica in podobno. Zato je tudi potek reševanja in rešitev 

samo ena, odvisna od točno določenih značilnosti idealizirane situacije, ki so upoštevane pri 

reševanju. Naloga torej zadostuje kriterijem za 2. a stopnjo. Ker situacija iz naloge vpliva na 

reševanje, je širina konteksta situacijski nivo.   

 

 Rok je opazoval obiskovalce mestnega parka in ugotovil, da si pot čez park, kjer je 

okrogla gredica, izbirajo na različne načine.  

Razmisli: Kako lahko obiskovalci prečkajo park z okroglo gredico?  

Potek reševanja: 

Nekateri obiskovalci gredo po poti, ki vodi mimo gredice in se gredice niti ne 

dotaknejo. Nekateri obiskovalci so si pot speljali tik ob gredici, tako da se je 

samo dotaknejo. Nekateri obiskovalci pa gredico prečkajo (sekajo) kar počez. 

Rob gredice dvakrat pohodijo.  
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1. Kroţnica in premica se ne dotikata. 

2. Kroţnica in premica se dotikata. 

3. Kroţnica in premica se sekata.  

(Berk in ostali, 2008, str. 171) 

Naloga je iz poglavja Kot in krog. Vidimo lahko, da je pri reševanju upoštevan kontekst iz 

naloge, torej je le-ta pomemben. Upoštevane pa so tudi značilnosti situacije, v tem primeru hoja 

čez okroglo gredico v parku. Vsi vemo, da lahko hodimo čez gredico, kljub temu, da to ni 

zaţeleno, in to je pri reševanju upoštevano. Prav tako je upoštevano tudi, da se lahko gredice 

samo ʺdotaknemoʺ, ali pa gremo mimo gredice. Vse to je značilno in se lahko zgodi pri hoji čez 

oz. ob gredici. Torej je za reševanje potrebno poznati značilnosti situacije iz naloge. Izkušnje s 

situacijo pa za reševanje niso potrebne. Reševanje naloge razumemo tudi, če še nismo bili 

udeleţeni v taki situaciji, dovolj je poznavanje situacije. Ker na reševanje vpliva situacija, je 

širina konteksta na situacijskem nivoju. Situacija pa je pri reševanju enopomensko določena. 

Upoštevane so točno določene značilnosti situacije, med drugim, da ljudje hodijo naravnost, da 

se čez gredico lahko hodi in ta ni ograjena. Druge moţnosti pri hoji čez park in gredico pri 

reševanju niso upoštevane. Zato naloga spada pod 2. a stopnjo.   

 

3.2.5. NARATIVEN NAČIN VEDNOSTI – 2. b STOPNJA  

 

Podobno kot za 2. a stopnjo tudi tukaj velja, da so pri reševanju upoštevane tudi značilnosti 

situacije iz konteksta v nalogi. Pri 2. b stopnji pa situacija ni enopomensko določena, ampak so 

pri reševanju upoštevane različne moţnosti interpretacije situacije. Tako za to stopnjo velja, da 

na potek reševanja vplivajo različne izkušnje s situacijo in posledično različne interpretacije 

situacije. Upoštevane so tako značilnosti situacije kot tudi izkušnje učencev s situacijo. Torej je 

določitev pomena odvisna od podane situacije in od izkušenj s situacijo, zato je širina konteksta 

na situacijskem nivoju. Pri nalogah, ki so uvrščene v to stopnjo, je predstavljenih več moţnih 

potekov reševanja in tudi več rešitev, ki so odvisne od interpretacije situacije.   

 

Primer naloge 

 Rokovo babico so obiskali Rok in še trije vnuki. Babica je za ta namen kupila 6 

pomaranč in 1,2 kg borovnic, saj je vedela, da imajo to vsi neznansko radi. Roku je 

naročila, da oboje pravično razdeli.  

Razmisli: Koliko dobi vsak? 
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Potek reševanja: 

Rok mora 6 pomaranč in 1,2 kg borovnic razdeliti na štiri enake dele. Ko 

naravno število delimo z naravnim številom, se deljenje lahko izide (12 : 3 = 4) 

ali pa dobimo ostanek (6 : 4 = 1 in 2 ostane). Podobno velja tudi pri decimalnih 

številih.  

Vsak otrok bi lahko dobil eno pomarančo, babici pa bi dve pomaranči ostali. A 

babica je ţelela razdeliti vse pomaranče, zato je Rok z deljenjem nadaljeval: 

5,14:6
20

     K ostanku pripišemo ničlo in hkrati v rezultatu zapišemo decimalno 

vejico. Pravilnost računa lahko preverimo s preizkusom:   
0,6

45,1 
 

Vsak vnuk bo torej dobil 1,5 pomaranče (eno pomarančo in pol). 

Podobno razdelimo tudi 1,2 kg borovnic.  

3,04:2,1
12

    Ker je kilogramov manj, kot je vnukov, bo vsak otrok dobil manj 

kot 1 kg borovnic. Zato zapišemo kot rezultat deljenja število 0 in takoj za njim 

postavimo decimalno vejico. Nato normalno delimo naprej. Pravilnost izračuna 

lahko preverimo s preizkusom:   
2,1

43,0 
    

Vsak vnuk bo dobil še 0,3 kg borovnic.  

(Berk in ostali, 2008, str. 97) 

Naloga je iz poglavja Decimalna števila. Med reševanjem so upoštevane značilnosti situacije in 

naloge, to je deljenje pomaranč in borovnic. V prvem delu reševanja (pri deljenju pomaranč) sta 

prikazana dva postopka reševanja, ki pripadata dvem različnim interpretacijam situacije iz 

naloge. Ena predstavljena moţnost je, da vsak dobi eno pomarančo in babici dve pomaranči 

ostaneta. Druga predstavljena moţnost pa je, da se razdelijo vse pomaranče, torej jih je potrebo 

dati na polovice. V skladu z interpretacijo situacije sta prikazani tudi dve  različni rešitvi 

naloge. Ravno zaradi tega prvega dela reševanja naloga spada pod 2. b stopnjo narativnega 

načina vednosti.  Zaradi vpliva situacije na potek reševanja, širina konteksta dosega situacijski 

nivo. Drugi del reševanja, kjer je prikazano računanje za delitev borovnic, pa bi sicer spadal 

pod 1. stopnjo narativnega načina vednosti, saj je kontekst uporabljen za posredovanje 

podatkov in pomoč pri reševanju, sicer pa pri reševanju niso upoštevane značilnosti situacije.  
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3.2.6. NARATIVEN  NAČIN VEDNOSTI – 3. STOPNJA  

 

Za 3. stopnjo narativnega načina vednosti velja, da so pri reševanju, poleg značilnosti situacije, 

upoštevane tudi druţbeno-kulturne značilnosti dejavnosti, v katero je situacija vključena. To 

pomeni, da so pri reševanju upoštevana splošna pravila, dogovori in zakoni, ki veljajo za 

dejavnost v vsakdanjem ţivljenju. Te dogovore in pravila je potrebno poznati za uspešno 

reševanje naloge. Na potek reševanja tako vpliva tudi druţbeno okolje, iz katerega izhaja 

učenec, saj pravila in dogovore za dejavnost, ki jih učenec pri reševanju upošteva,  pozna prav 

iz tega okolja. Zato širina konteksta pri 3. stopnji posega v aktivnostni nivo.   

 

Primer naloge  

 Špela je prebrala prvo kitico pesmi z naslovom Soldaška, ki jo je napisal France 

Prešeren. Rok je hitro ugotovil, da v tej kitici pesnik govori o svoji višini.  

Razmisli: Kakšna je bila pesnikova višina? 

 

 

 

 

 

 

 

Potek reševanja: 

Razdaljo izmerimo tako, da vzdolţ nje polagamo dolţinsko enoto.  

V davnih časih so za dolţinske enote uporabljali različne dogovorjene dolţine, 

med drugim tudi čevelj in palec. Omenjeni dolţini sta bili dogovorjeni tako: 

1 čevelj = 0,316 metra  in 1 palec = 2,6 cm. 

Danes pa je osnovna enota za merjenje dolţine meter.  

Pesnikovo višino dobimo tako, da seštejemo oba dela ter ju pretvorimo v 

današnje enote: 

.171131581358,16,25316,05 cmcmcmcmmcmm   

Pesnikova višina je bila 171 cm ali 1,71 m.  

(Berk in ostali, 2008, str. 126) 

Naloga je iz poglavja Obseg, ploščina in prostornina. Pri poteku reševanja vidimo, da avtor iz 

citirane poezije upošteva, da gre za  navajanje dolţinskih enot iz preteklih časov. Pri reševanju 
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so upoštevani druţbeno-kulturni dogovori, ki veljajo za dejavnost iz naloge v vsakdanjem 

ţivljenju. V tem primeru so to dogovori o dolţinah starejših merskih enot. Za uspešno reševanje 

naloge je potrebno te dogovore poznati, sicer reševanje naloge ni moţno. Zato lahko nalogo  

uvrstimo pod 3. stopnjo narativnega načina vednosti. Vendar pa avtor pri reševanju ne 

obravnava številnih drugih vidikov aktivnostnega nivoja, ki so prisotni v nalogi. Ker gre za 

poezijo, bi se pri reševanju avtor lahko vprašal, ali pesnik res govori o svoji višini, ali je opisana 

višina nekega moškega. Poleg tega tudi ni rečeno, da je ta moški res visok pet palcev in pet 

čevljev. Če bi upoštevali druţbeno-kulturne ʺdogovoreʺ v poeziji, bi pri reševanju morali 

upoštevati, da je pet število odličnosti in da zato v poeziji verjetno ponazarja neko samozavest, 

ne pa dejansko višino pesnika. Pesnik je verjetno ţelel povedati, da je visok in čeden. Poleg 

tega pri reševanju ni upoštevano, da gre za pesem, ki govori o odhodu k vojakom in imajo te 

mere mogoče tudi kakšno povezavo z dogovori o višini v vojaškem poklicu. Zgled zato lahko 

vzamemo tudi kot zanimiv primer, kako vidiki aktivnostnega nivoja konteksta niso upoštevani 

pri reševanju.  

 

3.3. REZULTATI ANALIZE ZGLEDOV IN UGOTOVITVE  

 

V tem podpoglavju so predstavljeni rezultati analize zgledov iz učbenikov. Rezultati so podani 

v tabelah. Iz tabele lahko razberemo, kateri stopnji upoštevanja konteksta ustrezajo zgledi 

(stolpci) in pa koliko je teh zgledov pri vsakem poglavju v učbenikih (vrstice). Prikazano je tudi 

skupno število zgledov za oba načina vednosti, paradigmatičnega in narativnega. Ker se 

razdelitev vseh treh učbenikov po poglavjih ne ujema povsem, sem za laţje primerjanje in 

nazornejši prikaz uporabila razdelitev na poglavja iz učbenika Skrivnosti števil in oblik 6. 

Poglavja in podpoglavja iz ostalih učbenikov sem ustrezno prilagodila tej razdelitvi. V tabelah 

1, 2 in 3 so prikazani rezultati za vsak učbenik posebej, tabela 4 pa  prikazuje primerjavo vseh 

treh učbenikov glede na število zgledov pri posameznih stopnjah. Za uvrstitev zgledov v 

posamezne stopnje sem upoštevala kriterij, opisan v podpoglavju 3.1.   
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a) Učbenik: Skrivnosti števil in oblik 6  (Berk in ostali, 2008). 

 

paradigmatičen 

način vednosti 

narativen način 

vednosti 
skupno 

število 

zgledov poglavje 1. st. 2. st. skupaj 1. st. 2. a st. 2. b st. 3. st. skupaj 

osnovni geom. 

pojmi 1 3 4 0 0 0 0 0 4 

naravna števila 3 5 8 4 0 0 0 4 12 

enačbe in 

neenačbe 1 1 2 1 0 0 0 1 3 

ulomki 0 1 1 3 0 0 0 3 4 

decimalna št. 3 3 6 1 1 1 0 3 9 

obseg, pl. in 

prostornina 2 2 4 1 0 0 1 2 6 

kot in krog 2 3 5 3 1 0 0 4 9 

obdelava 

podatkov 0 0 0 2 1 0 0 3 3 

št. zgledov za 

posamezno st. 12 18 30 15 3 1 1 20 50 

odstotni deleţ 24,00 36,00 60,00 30,00 6,00 2,00 2,00 40,00 100,00 
 
Tabela št.  1:  Število zgledov iz učbenika Skrivnosti števil in oblik 6, razvrščeni po stopnjah 

upoštevanja konteksta in vsebini.  

 

Učbenik Skrivnosti števil in oblik 6 ima na začetku vsake nove snovi zgled, v katerem je 

predstavljena uporaba snovi v vsakdanjem ţivljenju. Zgled večinoma vsebujejo situacije iz 

vsakdanjega ţivljenja, ki so učencem bolj ali manj dobro poznane. Zgledi so zanimivi, 

dopolnjujejo pa jih tudi slike, ki popestrijo nalogo.  Vsi zgledi v učbeniku so oblikovani na 

podoben način. Opisana je  problemska situacija iz realnega ţivljenja, nato je podano vprašanje 

za razmislek. Temu sledi prikazan postopek reševanja z različnimi stopnjami upoštevanja 

konteksta iz naloge. V postopek reševanja je pri večini zgledov vključena tudi razlaga nove 

snovi.  

 

Moj prvi vtis je bil, da so zgledi v večji meri narativno usmerjeni, saj je situacija v besedilu 

naloge vedno vstavljena v zanimiv kontekst. Pri analizi zgledov sem prišla do drugačnih 

zaključkov. Več zgledov namreč ustreza paradigmatičnemu načinu vednosti, in sicer 60 

odstotkov. Še več pove podatek, da kar 24 odstotkov zgledov ustreza 1. stopnji 

paradigmatičnega načina vednosti. To pomeni, da kar pri četrtini vseh podanih zgledov pri 

reševanju ni upoštevan kontekst iz naloge in ta sluţi le za posredovanje podatkov. Še nekaj več, 

36 odstotkov zgledov, pa ustreza 2. stopnji paradigmatičnega načina vednosti, torej je kontekst 

iz naloge upoštevan za posredovanje podatkov in za pomoč pri izbiri ustreznih računskih 

algoritmov, sicer pa je pri reševanju zopet prikazan kot nepomemben. Narativnemu načinu 
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vednosti ustreza 40 odstotkov vseh zgledov. Od tega kar 30 odstotkov vseh zgledov spada pod 

1. stopnjo narativnega načina vednosti, kar pomeni, da je pri teh zgledih pri reševanju kontekst 

sicer upoštevan, a le za pribliţanje snovi učencem in za pomoč pri reševanju. Širina konteksta 

pa je še vedno kognitivni nivo. Le nekaj zgledov pa ustreza višjim stopnjam narativnega načina 

vednosti, kjer je širina konteksta situacijski nivo (4 zgledi) ali aktivnostni nivo (1 zgled).    

 

b) Učbenik: Kocka 6 (Dornik in ostali, 2007) 

 

paradigmatičen način 

vednosti 

narativen način  

vednosti 
skupno 

število 

zgledov poglavje 1. st. 2. st. skupaj 1. st. 2. a st. 2. b st. 3. st. skupaj 

osnovni geom. 

pojmi 
1 1 2 1 3 0 0 4 6 

naravna števila 0 7 7 2 1 0 0 3 10 

enačbe in 

neenačbe 
0 0 0 0 2 0 0 2 2 

ulomki 0 1 1 3 1 0 0 4 5 

decimalna št. 0 5 5 3 1 0 0 4 9 

obseg, pl. in 

prostornina 
0 6 6 1 1 0 0 2 8 

kot in krog 0 4 4 5 2 0 0 7 11 

obdelava 

podatkov 
0 0 0 3 0 0 0 3 3 

št. zgledov za 

posamezno st. 
1 24 25 18 11 0 0 29 54 

odstotni deleţ 1,85 44,45 46,30 33,33 20,37 0,00 0,00 53,70 100,00 
 

Tabela št.  2: Število zgledov iz učbenika Kocka 6, razvrščeni po stopnjah upoštevanja 

konteksta in vsebini.  

 

Tudi učbenik Kocka 6 ima podobno kot prejšnji učbenik na začetku vsake nove snovi zgled, v 

katerem je predstavljena uporaba nove snovi v vsakdanjem ţivljenju. Zgledi vsebujejo situacije, 

ki so učencem poznane, dopolnjujejo pa jih tudi ustrezne slike. Tudi tukaj so zgledi vedno 

podani na enak način. Predstavljena je problemska situacija in podano vprašanje za razmislek. 

Nato je prikazan postopek reševanja. Pri postopku reševanja je pri nekaterih zgledih vključena 

tudi razlaga nove snovi. Predstavljena problemska situacije je največkrat iz realnega ţivljenja. 

Kar nekaj pa je tudi zgledov, kjer je prisoten le matematični kontekst, ki je navidezno vstavljen 

v realno situacijo.  

 

Ravno zaradi tega so mi na prvi pogled zgledi delovali bolj paradigmatično usmerjeni. Vendar 

kot lahko vidimo iz zgornje tabele, je več zgledov iz tega učbenika narativno  usmerjenih, 
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pribliţno 53 odstotkov. Še bolj pomemben je podatek, da  kar 20 odstotkov zgledov spada pod 

2. a stopnjo narativnega načina vednosti, to pomeni, da je pri reševanju kontekst pomemben in 

da so upoštevane tudi značilnosti situacije. Velik deleţ zgledov te stopnje je za učbenik 

pomemben, ker za te zglede velja, da niso sami sebi namen, ampak, da resnično poveţejo 

matematiko z vsakdanjim ţivljenjem in jo tako še bolj pribliţajo učencem. Pod 1. stopnjo 

narativnega načina vednosti pa spada pribliţno 33 odstotkov zgledov. Tudi ti zgledi upoštevajo 

kontekst, vendar zgolj za pribliţanje problema učencem in za pomoč pri reševanju. Učbenik 

nima zgledov, ki bi ustrezali višjim stopnjam upoštevanja konteksta, torej 2. b in 3. stopnji. 

Nekaj manj kot polovica vseh zgledov ustreza paradigmatičnemu načinu vednosti. Od tega le en 

zgled ne upošteva konteksta pri reševanju, medtem ko je pri 44 odstotkih zgledov kontekst 

upoštevan le za pomoč pri izbiri ustreznih računskih algoritmov, torej spadajo pod 2. stopnjo 

paradigmatičnega načina vednosti.  

 

c) Učbenik: Računstvo in geometrija (Ţabjak, 1961) 

 

paradigmatičen način 

vednosti 

narativen način  

vednosti 
skupno 

število 

zgledov poglavje 1. st. 2. st. skupaj 1. st. 2. a st. 2. b st. 3. st. skupaj 

osnovni geom. 

pojmi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

naravna števila 3 4 7 1 0 0 0 1 8 

enačbe in 

neenačbe 
/ / / / / / / / / 

ulomki 1 6 7 2 0 0 0 2 9 

decimalna št. 0 4 4 0 0 0 0 0 4 

obseg, pl. in 

prostornina 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kot in krog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

obdelava 

podatkov 
/ / / / / / / / / 

št. zgledov za 

posamezno st. 
4 14 18 3 0 0 0 3 21 

odstotni deleţ 19,05 66,67 85,72 14,28 0,00 0,00 0,00 14,28 100,00 
 
Tabela št.  3:  Število zgledov iz učbenika Računstvo in geometrija, razvrščeni po stopnjah 

upoštevanja konteksta in vsebini.     

  

Učbenik Računstvo in geometrija je nekoliko starejši, kar vpliva tudi na predstavitev in 

obravnavo rešenih zgledov. Zgledov je veliko manj kot pri prejšnjih učbenikih. Poleg tega 

zgledi niso prikazani pri vsaki novi snovi. Kot lahko vidimo iz zgornje tabele, poglavja Osnovni 

geometrijski pojmi, Obseg, ploščina in prostornina ter Kot in krog ne vsebujejo nobenega 

zgleda. Medtem ko poglavji Enačbe in neenačbe ter Obdelava podatkov, v učbeniku nista 
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obravnavani. Zgledi so predstavljeni na zelo enostaven način. Podano je besedilo naloge z 

vprašanjem. Nato sledi prikazan potek reševanja. Zgledom niso dodane slike, za popestritev 

naloge ali pomoč pri reševanju. Situacija v navodilu je pri večini zgledov predstavljena zelo 

enostavno, tako da so podani le podatki, potrebni za reševanje naloge.  Situacije se sicer 

navezujejo na  vsakdanje ţivljenje. Potek reševanja je precej enoličen. Najprej je podan sklep, 

kaj je potrebno izračunati in kako se izračuna, nato pa je napisan ustrezen izraz in potek 

reševanja izraza.  

 

Zato ne presenečajo podatki, ki jih vidimo v tabeli 3. Večina zgledov, kar 85 odstotkov, je 

paradigmatično usmerjenih. Kar 66 odstotkov vseh zgledov spada pod 2. stopnjo 

paradigmatičnega načina vednosti, torej je kontekst upoštevan za posredovanje podatkov in 

izbiro ustreznih računskih algoritmov. Iz postopkov reševanja se to lepo vidi. Pri 19 odstotkih 

zgledov pa kontekst sploh ni upoštevan. Narativno usmerjenih zgledov je 14 odstotkov. Od tega 

vsi zgledi spadajo pod 1. stopnjo narativnega načina vednosti, za katero velja, da je kontekst 

uporabljen za pribliţanje problema učencem in laţje reševanje. Noben zgled pa ne ustreza 

višjim stopnjam narativnega načina vednosti.  

  

d) Primerjava vseh treh učbenikov  

 

paradigmatičen način 

vednosti narativen način vednosti 
skupno 

število 

zgledov učbenik 1. st. 2. st. skupaj 1. st. 2. a st. 2. b st. 3. st. skupaj 

Skrivnosti 

števil in oblik 

6 24,00 36,00 60,00 30,00 6,00 2,00 2,00 40,00 50 

Kocka 6 1,85 44,45 46,30 33,33 20,37 0,00 0,00 53,70 54 

Računstvo in 

geometrija 
19,05 66,67 85,72 14,28 0,00 0,00 0,00 14,28 21 

 
Tabela št.  4:  Primerjava zgledov iz vseh treh učbenikov glede na odstotni delež zgledov pri 

posamezni stopnji upoštevanja konteksta.   

 

V prejšnjih tabelah smo si pobliţe ogledali rezultate analize za posamezne učbenike. V zgornji 

tabeli pa je prikazana primerjava deleţev zgledov za posamezne stopnje, za vse tri obravnavane 

učbenike.  Učbenik z največ narativno usmerjenimi zgledi, torej učbenik, kjer je kontekst 

najbolj upoštevan, je Kocka 6. Omenjeni učbenik izstopa tudi po številu zgledov 2. stopnje 

narativnega načina vednosti, kjer so pri reševanju upoštevane tudi značilnosti situacije iz 

naloge. Edino učbenik Skrivnosti števil in oblik 6 pa vsebuje tudi zgleda višjih stopenj 

narativnega načina vednosti. Učbenik Računstvo in geometrija ima veliko manj narativno 
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usmerjenih zgledov kot oba novejša učbenika. Razlog je verjetno to, da se v letih izdaje 

učbenika še niso toliko posvečali povezovanju matematike z vsakdanjim ţivljenjem in so 

zglede iz realnega sveta uporabljali le za pribliţanje snovi učencem oziroma zgolj za 

posredovanje podatkov.    

 

Učbenik Računstvo in geometrija ima glede na ostala učbenika največji deleţ paradigmatično 

usmerjenih zgledov. Zanimiv pa je podatek, da pri učbeniku Skrivnosti števil in oblik 6 malo 

manj kot polovica vseh paradigmatično usmerjenih zgledov spada pod 1. stopnjo, torej kontekst 

sploh ni upoštevan pri reševanju. Medtem ko pri učbeniku Računstvo in geometrija, večina 

paradigmatično usmerjenih zgledov spada pod 2. stopnjo, torej je kontekst upoštevan vsaj za 

pomoč pri izbiri ustreznih računskih algoritmov. Torej je stopnja upoštevanja konteksta pri 

paradigmatično usmerjenih zgledih višja pri starejšem učbeniku Računstvo in geometrija kot pri 

novejšem Skrivnosti števil in oblik 6, kljub navidezno veliko bolj h kontekstu usmerjenim 

zgledom v novejšem učbeniku. Učbenik Kocka 6 ima seveda najmanj paradigmatično 

usmerjenih zgledov izmed vseh obravnavanih učbenikov. Od tega le slaba dva odstotka zgledov 

spadata pod 1. stopnjo paradigmatičnega načina vednosti, torej kontekst ni upoštevan pri 

reševanju. Vsi ostali paradigmatično usmerjeni zgledi pa upoštevajo kontekst vsaj za pomoč pri 

izbiri ustreznih računskih postopkov.  

 

Ti podatki le še potrjujejo, da je učbenik Kocka 6 izmed vseh obravnavanih učbenikov najbolj 

narativno usmerjen. Učbenik Skrivnosti števil in oblik 6, ki se prav tako trenutno uporablja pri 

poučevanju matematike v slovenskih šolah, ima opazno niţjo stopnjo upoštevanja konteksta kot 

učbenik Kocka 6. Sicer pa imata oba novejša učbenika podoben način predstavitve zgledov in 

tudi vizualni izgled obeh učbenikov je zanimiv in privlačen. Tudi število zgledov je podobno, 

zgledi so popestreni s slikami in ilustracijami.  Medtem ko je starejši učbenik Računstvo in 

geometrija po izgledu precej bolj nezanimiv. Tudi zgledi so podani na precej enoličen način in 

jih je veliko manj kot pri novejših učbenikih. Temu ustrezno je ta učbenik pričakovano najbolj 

paradigmatično usmerjen.   

 

Iz rezultatov, ki smo jih dobili pri analizi zgledov iz različnih učbenikov, lahko vidimo, da se 

učbeniki med seboj razlikujejo glede stopnje upoštevanja konteksta. Glede na to, da se učitelji 

pri poučevanju pogosto posluţujejo kar zgledov in primerov iz učbenikov, ki jih uporabljajo, in 

tudi učenci si pri učenju pogosto pomagajo z rešenimi zgledi iz učbenikov, lahko sklepamo, da 

tudi zgledi v učbenik vplivajo na vpeljavo in upoštevanje konteksta pri pouku matematike. Zato 
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je dobro, da imajo učbeniki dovolj zgledov višje stopnje upoštevanja kontekstov, da učenci 

vidijo, da je tudi tak način reševanja primeren in celo koristen. Kot pa smo ugotovili iz analize 

učbenikov, so zgledi višjih stopenj le redko prisotni.  Pomembna ugotovitev je, da so med 

novejšima učbenikoma, ki se trenutno uporabljata pri pouku matematike, kar precejšnje razlike 

pri številu zgledov, ki upoštevajo značilnosti situacije pri reševanju, torej so bolj narativno 

usmerjeni. Učenci so torej tako ţe z učbenikom, ki ga uporabljajo, deleţni boljše ali slabše 

ponazoritve upoštevanja konteksta pri pouku. Je pa spodbudno, da je upoštevanje konteksta v 

novejših učbenikih višje kot pa v starejšem učbeniku. Kontekst torej vseeno dobiva večjo vlogo 

pri poučevanju matematike, kot jo je imel včasih.  
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4. EMPIRIČNI DEL  

 

4.1. NAMEN EMPIRIČNEGA DELA  

 

Pri poučevanju matematike se vsak učitelj sreča z vprašanji učencev, kot so ʺKaj nam bo to 

koristilo?ʺ, ʺKje bomo to potrebovali?ʺ, ʺZakaj se moramo to sploh učiti?ʺ. Učencem je 

matematika pogosto sama sebi namen, kot taka pa seveda nezanimiva za učenje. Zato se mi kot 

bodoči profesorici matematike velikokrat poraja vprašanje, kaj lahko naredijo učitelji, da bi 

matematiko bolj pribliţali učencem in jo predstavili kot smiselno in uporabno. S tem namenom 

sem se lotila pisanja diplomskega dela z izbranim naslovom. To velja tudi za empirični del, v 

katerem sem ţelela na dejanskih primerih poučevanja učiteljic preučiti različne načine 

upoštevanja konteksta.  

 

V teoretičnem delu diplomskega dela smo ugotovili, kako je za učence pomembno, da pri 

pouku matematike matematične strukture poveţejo z realnim svetom, torej da jih vstavijo v nek 

kontekst, ki jim je poznan in s katerim imajo izkušnje. To naj bi pomagalo učencem k boljšemu 

razumevanju snovi, k večji motiviranosti za učenje matematike in kar je najpomembneje, k 

zmoţnosti uporabe matematike v vsakdanjem ţivljenju. Pri tem pa ima pomembno vlogo tudi 

učitelj in njegovo dojemanje konteksta pri poučevanju matematike. Učitelj je namreč tisti, ki 

učence usmeri v upoštevanje konteksta pri reševanju nalog ali pa jih od tega odvrne. Kot smo 

ugotovili v prvem delu, učitelji različno sprejemajo in upoštevajo kontekst pri poučevanju 

matematike. Paradigmatično usmerjeni  učitelji so do konteksta bolj zadrţani. Uporabo 

konteksta namreč vidijo kot motečo za učence in za učenje. Narativni učitelji pa kontekst 

dojemajo kot koristen in ga pri poučevanju zato tudi upoštevajo.  

 

V empiričnem delu me je tako zanimalo, kako se ta teorija odraţa v praksi. Ţelela sem raziskati, 

kako se razlike med obema pristopoma, paradigmatičnim in narativnim, dejansko kaţejo pri 

poučevanju matematike in kako se te razlike odraţajo pri delu v razredu in pri odnosu učencev 

do matematike. Zato sem si za raziskovanje izbrala dve učiteljici z različnima pristopoma 

poučevanja, paradigmatičnim in narativnim. Pri vsaki učiteljici sem opazovala nekaj ur pouka, 

kjer me je zanimala predvsem uporaba konteksta pri različnih fazah reševanja besedilnih nalog. 

Da pa bi ugotovila, kako se upoštevanje konteksta odraţa pri odnosu učencev do matematike, 

sem opravila intervju z nekaterimi učenci vsake učiteljice. Poleg tega pa sem učencem obeh 
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učiteljic razdelila tudi vprašalnike z besedilnimi nalogami z različnimi rešitvami, iz katerih sem 

potem sklepala na širino uporabljenega konteksta učencev pri reševanju besedilnih nalog pri 

pouku matematike.  

 

Raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila in na katere sem poiskala odgovore, so:  

 

1. Kako se pri delu v razredu odraţa različna naravnanost učiteljev (narativna, paradigmatična 

naravnanost)? 

 

2. Kako učenci interpretirajo uporabljeno stopnjo narativnosti oziroma paradigmatičnosti pri 

reševanju besedilnih nalog? 

 

3. V kolikšni meri učenci povezujejo pravilnost rešitve besedilne naloge in upoštevanje 

konteksta pri reševanju? 

 

4.2. METODOLOGIJA 

 

Diplomsko delo govori o dveh različnih pristopih k poučevanju matematike, narativnem in 

paradigmatičnem, zato so tudi zastavljena raziskovalna vprašanja usmerjena k preučevanju 

razlik med obema pristopoma. Celoten empirični del temelji na študiji primera oz. na 

primerjalni študiji dveh primerov. Za študijo primera sem vzela dve učiteljici matematike z 

različnima pristopoma  poučevanja glede na upoštevanje konteksta ter njune učence. In sicer 

učiteljico s paradigmatično usmerjenim pristopom poučevanja in učiteljico z narativno 

usmerjenim pristopom poučevanja. Za ugotavljanje odgovorov na zastavljena raziskovalna 

vprašanja sem uporabila tri različne inštrumente. Kako se pri delu v razredu odraţa različna 

naravnanost učiteljev, sem ugotovila z opazovanjem obeh učiteljic pri pouku matematike. Za 

pomoč pri opazovanju sem oblikovala točke za opazovanje (Priloga I). Za ugotavljanje, kako 

učenci interpretirajo uporabljeno stopnjo narativnosti oz. paradigmatičnosti pri reševanju 

besedilnih nalog, sem opravila intervjuje z nekaterimi učenci obeh učiteljic (Priloga III). V 

kolikšni meri učenci povezujejo pravilnost rešitve besedilne naloge z upoštevanjem konteksta 

med reševanjem, pa sem ugotovila s pomočjo vprašalnika, ki sem ga razdelila učencem obeh 

učiteljic. Vprašalnik je v Prilogi II. V nadaljevanja (4.2.2.) so podrobneje opisani vsi 

instrumenti, ki sem jih uporabila pri raziskovanju.  
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4.2.1.  VZOREC 

 

Za primerjalno študijo sem izbrala dve učiteljici matematike z različnima pristopoma k 

poučevanju in njune učence. Izbrala sem učiteljici, za katere sem predhodno vedela, da se 

razlikujeta v načinu poučevanja, glede na upoštevanje konteksta.  In sicer učiteljico s 

paradigmatično usmerjenim pristopom poučevanja, ki jo bom v nadaljevanju imenovala 

paradigmatična učiteljica, in učiteljico  z narativno usmerjenim pristopom poučevanja, ki jo 

bom v nadaljevanju imenovala narativna učiteljica. Verjetno bi teţko našla učiteljici, ki 

upoštevata zgolj narativne ali zgolj paradigmatične značilnosti pristopov, zato sem se pri 

iskanju ustreznih učiteljic osredotočila, da v čim večji meri ustrezata enemu ali drugemu 

pristopu. Pri iskanju ustreznih učiteljic sem upoštevala izkušnje s poučevanem učiteljic, ki sem 

jih dobila pri hospitacijah, svetoval pa mi je tudi mentor. Upoštevala sem, da sta učiteljici 

pribliţno enake starosti, torej imata pribliţno enako delovno dobo in izkušnje pri poučevanju. 

Tako sem se izognila moţnosti, da bi izkušnje učiteljic vplivale na dobljene podatke in 

ugotovitve.  

 

Šola, na kateri poučuje paradigmatična učiteljica, se nahaja na vasi, torej gre za vaško šolo. 

Šola, na kateri poučuje narativna učiteljica, se nahaja v mestu, torej gre za mestno šolo. Obe 

šoli imata sicer podobno velikost in število učencev. Število učencev v razredih je bilo pri 

narativni učiteljici nekoliko večje, kot pri paradigmatični učiteljici. Ker me je pri primerjavi 

učiteljic zanimalo predvsem upoštevanje konteksta pri poučevanju, lega šole ni vplivala na 

raziskovanje.  

 

Opazovanje obeh učiteljic pri poučevanju matematike sem opravila v mesecu aprilu in maju. Pri 

vsaki učiteljici sem opazovala štiri ure pouka. Pri obeh učiteljicah sem pouk opazovala pri 

učencih šestega in sedmega razreda. Ker pride upoštevanje konteksta najbolj do izraza pri 

reševanju besedilnih nalog, sem opazovala pouk pri urah, ko so reševali besedilne naloge. 

Upoštevala sem tudi, da sta pri urah opazovanja učiteljici obravnavali enako učno snov. Obe 

učiteljici sta tako med opazovanjem utrjevali snov. V šestem razredu so utrjevali ulomke in 

kvader, v sedmem razredu pa ulomke in kote.  

 

Intervjuje sem opravila z učenci, pri katerih sem opazovala pouk. Torej z učenci šestega in 

sedmega razreda devetletke. Pri posamezni učiteljici, narativni in paradigmatični, sem opravila 

intervju s štirimi različnimi učenci. Torej sem skupno opravila intervju z osmimi učenci. 
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Pogovor sem opravila ločeno z vsakim učencem, da odgovori ne bi vplivali na druge učence. 

Intervjuje sem opravila po urah opazovanja, da so se učenci spomnili besedilnih nalog, ki so jih 

reševali pri pouku. Nekatere besedilne naloge sem namreč uporabila pri intervjujih. Za 

pogovore sem izbrala učence, ki so zgovorni, ki se znajo razgovoriti brez dodatnih vprašanj.  

Pri izbiri ustreznih učencev sta mi pomagali učiteljici, ki učence bolje poznata.  Vse intervjuje 

sem snemala, nato pa sem jih prenesla še v pisno obliko.  

 

Vprašalnik sem razdelila učencem šestega in sedmega razreda obeh učiteljic, pri katerih sem 

opazovala pouk. Pri narativni učiteljici je bilo vseh učencev skupaj 29, pri paradigmatični 

učiteljici pa 24. To sem pri analizi podatkov ustrezno upoštevala. Učencem sem vprašalnik 

razdelila na začetku ure matematike, po dogovoru z učiteljicama.  

 

4.2.2. OPIS INSTRUMENTOV  

 

OPAZOVANJE UČITELJIC 

 

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje, kako se pri delu v razredu odraţa različna 

naravnanost učiteljev, sem ugotovila z opazovanjem obeh učiteljic. Pri opazovanju učiteljic sem 

bila pozorna predvsem na upoštevanje konteksta učiteljic pri poučevanju, kot je razvidno ţe iz 

raziskovalnega vprašanja. Ker je kontekst pri poučevanju matematike najlaţje upoštevati pri 

reševanju besedilnih nalog, sem tudi sama opazovala pouk pri urah, pri katerih so reševali 

besedilne naloge. Tako sem dobila najustreznejše podatke za primerjanje poučevanja obeh 

učiteljic. Pri opazovanju me je tako zanimalo le reševanje besedilnih nalog. Pred opazovanjem 

sem oblikovala seznam točk, na katere sem bila posebej pozorna. Točke za opazovanje 

reševanja besedilnih nalog so v Prilogi I. Poleg splošnih podatkov o razredu in navodila naloge, 

me je zanimalo naslednje: 

 kako se začne reševanje naloge, 

 kako je upoštevan kontekst iz naloge na začetku reševanja in med reševanjem, 

 kako se rešitve naloge navezujejo na kontekst, 

 kako in kdo ugotovi in utemelji pravilnost rešitve, 

 kako učitelj ugotovi izkušnje učencev s situacijo v nalogi in na kakšen način 

upošteva izkušnje učencev pri reševanju, 

 kako med reševanjem naloge sodelujejo učenci, 
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 kakšni so odzivi učencev na kontekst v nalogi in kako se odzivajo na vprašanja 

učiteljice glede upoštevanja konteksta, 

 kako se učitelj odziva na vprašanja, pobude, pripombe učencev v povezavi s 

kontekstom, 

 kako so pri reševanju upoštevane značilnosti situacije iz naloge,  

 kako so pri reševanju upoštevane druţbeno-kulturne značilnosti dejavnosti iz naloge. 

 

 

INTERVJU Z UČENCI 

 

Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje, kako učenci interpretirajo uporabljeno stopnjo 

narativnosti oziroma paradigmatičnosti pri reševanju besedilnih nalog,  sem izvedela s pomočjo 

polstrukturiranega intervjuja z učenci. To pomeni, da vrstni red vprašanj ni bil točno določen in 

da sem imela pripravljena le okvirna vprašanja, ki sem jih nato dopolnjevala z dodatnimi 

podvprašanji, da sem prišla do ustreznih odgovorov učencev.  Za tak pristop sem se odločila, da 

bi učenci čim bolj samostojno izrazili svoje mnenje in da na to ne bi vplivala vprašanja. Od 

učencev sem ţelela izvedeti predvsem tri stvari. In sicer, kateri način reševanja besedilnih nalog 

glede uporabljene stopnje narativnosti oz. paradigmatičnosti pri reševanju se jim zdi laţji in 

razumljivejši, kateri rešitev se jim zdi pravilnejša in pa zakaj bi po njihovem mnenju, kdo 

uporabil drugačen način reševanja od njihovega.  

 

Intervjuji so potekali na podoben način. Na začetku sem učence spomnila na besedilno nalogo, 

ki so jo pred kratkim reševali pri pouku matematike in na način reševanja naloge 

(paradigmatičen ali narativen). Nato sem učencem predstavila še drugačen način reševanja 

naloge, ki se od njihovega razlikuje (paradigmatičen ali narativen). Pri tem sem omenila, da so 

drug način reševanja uporabili na ʺneki drugi šoliʺ, da se je učencem primerjava zdela smiselna. 

Tako sem učencem narativne učiteljice, za nalogo, ki so jo oni reševali z upoštevanjem in 

pogovorom o kontekstu, opisala način reševanja na drugačen način,  paradigmatičen način, torej 

brez upoštevanja konteksta. Obratno pa sem učencem paradigmatične učiteljice, za nalogo, ki 

so jo sami reševali brez upoštevanja konteksta, opisala način reševanja z upoštevanjem 

konteksta, torej narativen način. Za laţje razumevanje opisanega si poglejmo primer, kjer sem 

učencu narativne učiteljice, poleg njihovega načina reševanja,  predstavila način reševanja 

naloge še na paradigmatičen način.   

Včeraj ste reševali nalogo, kjer ste imeli bazen, vprašanje pa je bilo, koliko ploščic 

potrebujete za bazen, morali ste izračunat površino bazena.  Nalogo ste začeli reševati 
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tako, da ste se najprej pogovarjali, kakšen sploh je bazen, potem vam je učiteljica 

pokazala škatlo, in vprašala, ali je bazen  podoben škatli brez pokrova. In ste ugotovili, 

da je škatla brez pokrova kot bazen, da je to kvader in da morate izračunati površino 

kvadra. Ta škatla vam je pri reševanju pomagala. Na drugi šoli, kjer sem opazovala 

pouk, pa so to isto nalogo reševali tako, da niso nič upoštevali, da gre za bazen. Oni so 

na začetku reševanja  samo narisali skico kvadra (narišem na list), zapisali so formulo 

za površino kvadra, odšteli eno stransko ploskev  in izračunali rezultat.  

 

Ko so bili učenci seznanjeni z obema načinoma reševanja, sem od njih ţelela izvedeti 

predvsem, ali se jim zdi katera rešitev bolj pravilna, ali se jim zdi kateri način reševanja laţji, in 

zakaj menijo, da so ʺna drugi šoliʺ reševali nalogo na opisani način. Pri vseh vprašanjih sem 

potem zastavila še podvprašanja, da sem izvedela, zakaj učenci tako mislijo. Pri postavljenih 

vprašanjih sem bila pozorna, da ne bi z njimi učence usmerila na kakšen odgovor. Tako sem 

dobila odgovore, kjer je bilo izraţeno lastno mnenje učencev. Intervjuje sem snemala in jih nato 

prenesla še v pisno obliko. Intervjuji z učenci so v Prilogi III.  

 

 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje, v kolikšni meri učenci povezujejo pravilnost rešitve 

besedilne naloge z upoštevanjem konteksta med reševanjem, sem izvedela s pomočjo 

vprašalnika, ki sem ga razdelila učencem obeh učiteljic. Vprašalnik je v Prilogi II.  

 

Vprašalnik je sestavljen iz treh besedilnih nalog, v katerih so opisane situacije, ki so učencem 

poznane iz vsakdanjega ţivljenja, in so se z njimi ţe srečali.  Pri vsaki besedilni nalogi so 

podani trije ali štirje moţni postopki reševanja z rešitvami in pripadajoči odgovori na vprašanje 

besedilne naloge. Pri vsakem podanem postopku reševanja je upoštevana določena širina 

konteksta, to je  kognitivni nivo, situacijski nivo ali nivo aktivnosti, po van Oersu. Širina 

upoštevanega konteksta je razvidna iz postopka reševanja oziroma iz odgovora na vprašanje 

naloge. Za vsako nalogo je moral učenec napisati, kateri postopek reševanja bi izbral, če bi 

nalogo reševal pri pouku matematike pred tablo, in pojasniti, zakaj bi izbral ta postopek 

reševanja.  Iz odgovorov učencev, zakaj bi izbrali določen postopek reševanja, sem potem 

sklepala, kakšna je širina konteksta, ki so ga upoštevali pri reševanju.  
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Prva naloga na vprašalniku se nanaša na prevoz z avtobusom, kar je učencem dobro poznana 

situacija. Besedilo naloge se glasi: Na podružnični šoli Loka je 132 učencev. Učitelji 

organizirajo izlet za učence. Koliko avtobusov potrebujejo za prevoz učencev, če ima vsak 

avtobus 40 sedežev?  Rešitev naloge je pri vseh podanih odgovorih enaka: 3,340:132  . 

Razlikujejo pa se odgovori na vprašanje. Prvi odgovor je, da potrebujejo 3,3 avtobusa. Širina 

konteksta pri tem odgovoru je kognitivni nivo, saj ni upoštevana značilnost situacije, da se 

avtobus ne da razdeliti na dele. Drugi odgovor je, da potrebujejo 4 avtobuse. Širina konteksta je 

tukaj situacijski nivo, saj je upoštevano, da imamo lahko samo cele avtobuse. Če so v pojasnilu 

učencev, zakaj so izbrali ta odgovor upoštevane tudi druţbene značilnosti dejavnosti (npr. 

prometni predpisi), potem je širina konteksta lahko tudi aktivnostni nivo.   Tretji odgovor pa je, 

da potrebujejo 3 avtobuse. V kolikor so učenci pojasnili, da so odgovor izbrali zaradi 

zaokroţevanja decimalnih števil navzdol, potem je širina konteksta kognitivni nivo, sicer pa 

situacijski nivo.  

 

Druga naloga primerja trajanje navadne ure in šolske ure. Tudi ta situacija je učencem poznana. 

Besedilo naloge je: Kaj traja dlje časa: 5 ur (po 60 minut)  ali 6 šolskih ur (po 45 minut)?  Prva 

dva postopka reševanja vsebujeta običajen izračun in odgovor, kaj traja dlje. Širina konteksta je 

kognitivni nivo. Tretji postopek reševanja upošteva, da so med šolskimi urami še petminutni 

odmori, ki so prišteti k trajanju šolskih ur. Širina konteksta je situacijski nivo, saj so upoštevane 

značilnosti situacije. Četrti postopek reševanja pa poleg petminutnih odmorov med šolskimi 

urami upošteva še en daljši odmor, ki je namenjen malici. Širina konteksta je pri tem odgovoru 

aktivnostni nivo, saj so upoštevane še druţbene značilnosti dejavnosti.  

 

Tretja naloga pa se nanaša na naročanje revije. Besedilo naloge se glasi: Maja zelo rada bere 

revijo PIL. V šoli se lahko na začetku šolskega leta učenci naročijo na to revijo. Maja je poleti 

zbirala žepnino, da se bo naročila na revijo. Zbrala je 15 EUR. Ali se Maja lahko naroči na 

revijo, če letno izide 10 številk revije PIL, v redni prodaji pa stane revija 1,70 EUR? Vsi podani 

postopki reševanja in rešitve so enaki: EUREUR 177,110  . Različna širina konteksta pa je 

upoštevana pri odgovorih na vprašanje naloge. Prvi odgovor je, da se Maja ne more naročiti na 

revijo, ker ima premalo denarja. Širina konteksta je kognitivni nivo, saj je upoštevan samo 

matematični kontekst iz naloge. Drugi odgovor je, da se lahko naroči na revijo, če zbere še 2 

evra. Odgovor upošteva značilnosti situacije, da denar lahko še kje dobi, zato je širina konteksta 

situacijski nivo. Tretji odgovor pa je, da se lahko naroči na revijo, saj je letna naročnina 
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praviloma cenejša kot nakup vseh posameznih številk. Ker so pri odgovoru upoštevani druţbeni 

dogovori za dejavnost, je širina konteksta aktivnostni nivo.  

 

4.3.  REZULTATI  Z ANALIZO IN INTERPRETACIJO 

 

Vse potrebne podatke za izdelavo empiričnega dela diplomskega dela sem dobila z opisanimi 

pristopi in inštrumenti pri dveh učiteljicah in učencih, ki jih poučujeta, na različnih osnovnih 

šolah. Na začetku raziskav sem najprej izbrala ustrezni učiteljici, ki imata različna pristopa 

poučevanja, glede upoštevanja konteksta. In sicer, učiteljico z narativnim pristopom in 

učiteljico s paradigmatičnim pristopom poučevanja. Po izbiri učiteljic in dogovoru o 

sodelovanju je sledil dogovor o opazovanju in usklajevanje učnih snovi obeh učiteljic. Pri učnih 

urah opazovanja sem namreč upoštevala, da opazujem isti razred in da je obravnavana ista učna 

snov pri obeh učiteljicah. Zaradi laţjega usklajevanja sem se z učiteljicama dogovorila za 

opazovanje pouka pri urah utrjevanja. Intervjuje sem opravila z učenci, pri katerih sem 

opazovala pouk. Torej z učenci šestega in sedmega razreda. Intervjuji so potekali pred ali po 

urah opazovanja. Intervjuje sem snemala s snemalnikom. Po dogovoru z učiteljicama, 

dovoljena staršev za pogovor z učenci nisem potrebovala, saj je šlo za pogovor o matematiki, 

poleg tega pa so bili intervjuji anonimni. Vprašalnik o besedilnih nalogah sem razdelila vsem 

učencem obeh razredov, pri katerih sem opazovala pouk. Torej vsem učencem šestega in 

sedmega razreda obeh učiteljic. Po dogovoru z učiteljicama sem vprašalnik razdelila učencem 

na začetku učne ure matematike. Pri pridobivanju podatkov ni bilo nobenih teţav ali 

posebnosti. 

 

4.3.1.  OPAZOVANJE UČITELJIC   

 

Iz opazovanja učiteljic sem ţelela izvedeti, kako se pri delu v razredu odraţa različna 

naravnanost učiteljev. In sicer paradigmatična naravnanost učiteljev, kjer se pri reševanju nalog 

kontekst ne upošteva, in narativna naravnanost učiteljev, kjer je reševanje nalog dopolnjeno tudi 

s pogovorom in upoštevanjem konteksta iz nalog. Pri opazovanju učiteljic sem opaţanja 

beleţila glede na elemente, tj. točke za opazovanje, reševanja besedilnih nalog, ki sem jih 

predhodno napisala. Točke za opazovanje so v Prilogi I.  S pomočjo točk za opazovanje sem 

rezultate opazovanja tudi analizirala. Pri opazovanju sem bila pozorna le na reševanje 
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besedilnih nalog, zato se tudi analiza podatkov in rezultati navezujejo le na poučevanje 

besedilnih nalog. Enota analize je torej posamezna besedilna naloga, ki so jo reševali pri pouku.  

 

Rezultate opazovanja obeh učiteljic sem analizirala na dva načina. Najprej sem vse besedilne 

naloge, ki sta jih učiteljici obravnavali  med opazovanjem, kategorizirala po posameznih 

elementih reševanja. Nato pa sem iz podatkov povzela, kolikokrat sta učiteljici ravnali na 

določene načine pri reševanju besedilnih nalog. Analizo sem opravila za vsako učiteljico 

posebej. Rezultate analize sem predstavila v obliki tabele za vsako točko opazovanja posebej. 

Pri vsaki točki sem podala kratko primerjavo učiteljic (glede na število uporabljenih moţnosti) 

in nekaj konkretnih primerov iz opazovanja pouka, ki ponazarjajo pristop učiteljice. Konkretni 

primeri so podani v narekovajih in napisani leţeče. V tabelah od 5 do 14 so predstavljene 

moţnosti reševanja nalog pri posameznih točkah in pa v koliko primerih (pri koliko nalogah) je 

vsaka od učiteljic (paradigmatična in narativna) uporabila določeno moţnost reševanja. Poleg 

tega pa sem pri isti besedilni nalogi, ki sta jo reševali obe učiteljici, primerjala način reševanja 

nalog obeh učiteljic  po točkah za opazovanje, ki sem jih upoštevala  pri opazovanju. 

Primerjavo sem prikazala v tabeli 15, kjer sem navedla bistvene razlike med poučevanjem obeh 

učiteljic.   

 

a) Značilnosti reševanja besedilnih nalog.  

 

  

število besedilnih nalog 

paradigmatična 

učiteljica 

narativna 

učiteljica 

Učenec rešuje nalogo samostojno pred tablo, ostali učenci v 

zvezek.  12 0 

Učenci rešujejo nalogo v zvezek, učiteljica jih pri tem 

usmerja, nejasne in pomembne postopke zapiše na tablo in 

obrazloţi.   1 4 

Učenci rešujejo nalogo samostojno v zvezek. 1 0 

Učiteljica začetek reševanja naloge napiše na tablo, učenci 

nato samostojno nadaljujejo reševanje naloge v zvezek.  0 1 

Učiteljica rešuje nalogo pred tablo, učenci pomagajo pri 

reševanju in  pišejo v zvezek.  0 4 
 
Tabela št.  5:  Oblika dela pri reševanju nalog.  

 

Pri paradigmatični učiteljici so naloge najpogosteje reševali učenci pred tablo. Pri narativni 

učiteljici pa reševanje ni nikoli potekalo tako. Najpogosteje so naloge reševali učenci in 

učiteljica skupaj ali pa učiteljica pred tablo.  
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število besedilnih nalog 

paradigmatična 

učiteljica 

narativna 

učiteljica 

Učenci  preberejo besedilo naloge. V zvezek ali na tablo 

izpišejo podatke in zapis izraza za reševanje. 8 0 

Učenci preberejo besedilo naloge. Učiteljica vpraša učence, 

na kakšen način bodo rešili nalogo.    3 2 

Učenci preberejo besedilo naloge. Učiteljica vpraša učence, 

kaj je potrebno izračunati, kaj zahteva naloga.   2 0 

Učenci preberejo besedilo naloge. Učiteljica z učenci 

ponovi snov, ki je potrebna za reševanje naloge in vpraša, 

kaj je potrebno izračunati.  1 1 

Učenci preberejo besedilo naloge. Učiteljica začne pogovor 

o kontekstu iz naloge in nato o načinu reševanja naloge.  0 6 
 
Tabela št.  6:  Postopki ob začetku reševanja naloge.  

 

Paradigmatična učiteljica je kontekst upoštevala na različne načine pri različnih nalogah. 

Največkrat je upoštevala kontekst le za posredovanje podatkov in pa pri rešitvah naloge, kaj 

predstavljajo rešitve glede na kontekst. »Kaj rezultat predstavlja (število listov)?«. Pogosto pa 

je kontekst uporabila tudi samo za posredovanje podatkov ali pa za posredovanje podatkov in 

za pomoč učencem pri izbiri algoritma za računanje. Narativna učiteljica pa je bila bolj pozorna 

na upoštevanje konteksta. Največkrat je upoštevala kontekst skozi celoten postopek reševanja, 

za pomoč in pribliţanje snovi učencem. »Ali je 2/5  Tadejeve zbirke več ali manj od Oliverjeve 

zbirke … Ali se kamni lahko kar izgubijo?« Nekajkrat pa je pri tem uporabila tudi pripomočke 

za ponazoritev konteksta. »Ali je bazen podoben škatli (pokaže škatlo)?« 

 

Začetek reševanja naloge obeh učiteljic odraţa značilen odnos do konteksta obeh načinov 

poučevanja. Kot smo ugotovili v teoretičnem delu, se  paradigmatični pristop poučevanja 

odmika od uporabe konteksta. To je razvidno tudi iz opazovanja, saj so pri paradigmatični 

učiteljici pri reševanju najpogosteje takoj prešli na iskanje algoritmov in računanje brez 

upoštevanja konteksta. Medtem ko za narativni pristop velja, da dojemajo kontekst kot 

pomemben za ponazoritev smiselnosti računanja. Tudi narativna učiteljica je reševanje začela 

tako, da je kontekst uporabila za pribliţanje situacije učencem.  

 

 

 

 

 

 



  

 55 

 

število besedilnih nalog 

paradigmatična 

učiteljica 

narativna 

učiteljica 

Kontekst je upoštevan le za posredovanje podatkov, na 

začetku reševanja naloge.  3 1 

Kontekst je upoštevan za posredovanje podatkov na 

začetku reševanja naloge in pri sklicevanju rešitev na 

besedilo naloge. 4 1 

Kontekst je upoštevan za posredovanje podatkov na 

začetku reševanja naloge in med reševanjem naloge, za 

pomoč pri reševanju.  2 0 

Kontekst je upoštevan za posredovanje podatkov in za 

pomoč pri izbiri ustreznega računskega algoritma, na 

začetku reševanja naloge.  3 0 

Kontekst je upoštevan skozi celoten postopek reševanja, 

za pomoč in pribliţanje snovi učencem. 2 5 

Kontekst je upoštevan skozi celoten postopek reševanja in 

vpliva na postopek reševanja. Učiteljica uporabi 

pripomočke za ponazoritev konteksta (škarje, škatla).  0 2 
 
Tabela št.  7:  Upoštevanje konteksta na začetku reševanja in med reševanjem naloge.   

 

Paradigmatična učiteljica je kontekst upoštevala na različne načine pri različnih nalogah. 

Največkrat je upoštevala kontekst le za posredovanje podatkov in pa pri rešitvah naloge, kaj 

predstavljajo rešitve glede na kontekst. »Kaj rezultat predstavlja (število listov)?«. Pogosto pa 

je kontekst uporabila tudi samo za posredovanje podatkov ali pa za posredovanje podatkov in 

za pomoč učencem pri izbiri algoritma za računanje. Narativna učiteljica pa je bila bolj pozorna 

na upoštevanje konteksta. Največkrat je upoštevala kontekst skozi celoten postopek reševanja, 

za pomoč in pribliţanje snovi učencem. »Ali je 2/5  Tadejeve zbirke več ali manj od Oliverjeve 

zbirke … Ali se kamni lahko kar izgubijo?« Nekajkrat pa je pri tem uporabila tudi pripomočke 

za ponazoritev konteksta. »Ali je bazen podoben škatli (pokaže škatlo)?« 

 

Za paradigmatični pristop je med drugim značilno tudi izločanje vidikov konteksta, ki niso 

pomembni za reševanje, ostalo besedilo pa se le prevede v matematičen zapis. Tudi pri 

opazovanju je paradigmatična učiteljica največkrat uporabila le del besedila s podatki in ga 

prevedla v simbole (zapis podatkov). Med reševanjem kontekst ni bil v ospredju. Narativna 

učiteljica pa je, kot je značilno za narativni pristop, upoštevala kontekst pri celotnem reševanju. 

Vendar pa je šlo v največ primerih za uporabo najniţje stopnje upoštevanja konteksta za pomoč 

in pribliţanje snovi učencem. Vendar pa, kot smo ugotovili, je za učence najpomembneje, da 

vstopijo v problem na način, ki jim je smiseln. Učiteljica je to dosegla.     
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število besedilnih nalog 

paradigmatična 

učiteljica 

narativna 

učiteljica 

Rešitev naloge se navezuje na kontekst, le kot odgovor 

učencev na vprašanje naloge. 7 5 

Učiteljica vpraša učence, kaj predstavlja dobljeni rezultat. 

Pogovor o rešitvah naloge in oblikovanje odgovora na 

vprašanje.  5 0 

Rešitve naloge se ne navezujejo na kontekst.  1 0 

Učiteljica vpraša učence, ali so rešitve smiselne. Pogovor o 

smiselnosti rešitev glede na kontekst iz naloge.  1 0 

Učiteljica v pogovoru z učenci naveţe rešitve naloge na 

kontekst in na značilnosti situacije v realnem ţivljenju.  0 3 

Naloga ni rešena do konca, zato o navezovanju rešitve s 

kontekstom ne moremo sklepati.  0 1 
 
Tabela št.  8:  Navezava rešitve naloge s kontekstom iz naloge.   

 

Tako paradigmatična kot tudi narativna učiteljica sta rešitve naloge največkrat navezali na 

kontekst le kot odgovor na vprašanje. »Kakšen je odgovor?« Paradigmatična učiteljica je 

učence pogosto vprašala tudi, kaj predstavlja dobljeni rezultat. »25, česa si dobil (listov)?« 

Tako so učenci ugotovili, kaj so sploh izračunali. Narativna učiteljica pa je nekajkrat rešitve 

navezala tudi na kontekst in na značilnosti situacije. »Ali je čips res na sredini, če ga postavimo 

v to točko? Je od vseh otrok enako oddaljen?«  

 

Pri paradigmatičnem pristopu so rešitve seveda neodvisne od konteksta, zato tudi ni smiselno 

pričakovati, da jih bo učitelj  navezoval na kontekst. Zato je razumljivo, zakaj pri 

paradigmatični učiteljici navezovanja na kontekst pri rešitvah največkrat ni bilo. Učiteljica pa je 

vselej opozorila učence na pisanje odgovora. Na nek način je tudi to značilnost 

paradigmatičnega pristopa, saj pisanje odgovora spada k ˝pravilom˝ za reševanje besedilnih 

nalog v šoli. Tudi narativna učiteljica je pogosto izrazila paradigmatičnost pri navezovanju 

rešitev, saj jih je pogosto navedla le kot odgovor. V teoretičnem delu smo ugotovili, da imajo 

slovenski učencih pogosto teţave pri izbiranju smiselnih rešitev. Glede na to, da sta obe 

učiteljici namenili zelo malo pozornosti ugotavljanju smiselnosti rešitev in da je tako verjetno 

tudi pri ostalih učiteljih, so te ugotovitve razumljive. Z večjim navezovanjem rešitev na 

kontekst bi lahko učitelji pomagali učencem k boljšemu ugotavljanju smiselnosti rešitev. 
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število besedilnih nalog 

paradigmatična 

učiteljica 

narativna 

učiteljica 

Učiteljica spremlja potek reševanja učenca pred tablo in 

sproti preverja pravilnost reševanja.  9 0 

Učiteljica na začetku reševanja usmerja učence k izbiri 

ustreznega algoritma. V nadaljevanju spremlja potek 

reševanja.  3 0 

Učenci povedo rešitev. Učiteljica potrdi pravilnost rešitve 

in jo utemelji z matematičnimi pravili. 1 3 

Učenec utemelji rešitev z matematičnimi pravili. Učiteljica 

potrdi učenčevo utemeljitev in rešitev. 1 1 

Učenci povedo rešitev. Učiteljica izračuna rezultate na 

tablo in tako ugotovi pravilnost rešitve. 0 2 

Učiteljica rešuje nalogo na tablo. Rešitev naloge pojasni z 

matematičnimi pravili.  0 2 

Naloga ni rešena do konca, zato ne moremo sklepati o 

utemeljitvi rešitve.  0 1 
 
Tabela št.  9:  Utemeljitev pravilnosti rešitve besedilne naloge.  

 

Ker so pri paradigmatični učiteljici naloge najpogosteje reševali učenci pred tablo, je učiteljica 

največkrat ugotovila pravilnost rešitve tako, da je spremljala potek reševanja učenca pred tablo 

in sproti preverjala pravilnost reševanja. Pri narativni učiteljici pa so najpogosteje učenci 

povedali rešitve, učiteljica pa je rešitve utemeljila z matematičnimi pravili. Ali pa je učiteljica 

na tablo izračunala rezultate in tako ugotovila pravilnost rešitve učencev.  

 

Pri paradigmatičnem pristopu je pravilnost rešitev bistvenega pomena. Paradigmatična 

učiteljica je verjetno zato pozorno spremljala pravilnost reševanja učenca pred tablo. Pri 

narativni učiteljici pa so rešitev največkrat utemeljili z matematičnimi pravili. To lahko 

pojasnimo z dejstvom, da se en in drug pristop dopolnjujeta. Učiteljica je bila pri reševanju bolj 

narativno usmerjena, pri rešitvah pa je vključila še paradigmatičen način. Rugljeva je zapisala, 

da učitelji dajejo večji poudarek pravilnim postopkom kot pa končni rešitvi. Tudi to je verjetno 

razlog, da sta obe učiteljici rešitve večkrat utemeljile z matematičnimi postopki.  

 

Kot vidimo v tabeli 10, paradigmatična učiteljica najpogosteje ni ugotavljala, kakšne izkušnje 

imajo učenci s situacijo iz naloge. Zato jih tudi ni upoštevala. Narativna učiteljica pa je izkušnje 

učencev največkrat ugotovila tako, da je začela pogovor o situaciji in o izkušnjah s situacijo. 

»Ali ste že videli bazen? Kakšen je? ... Ali je podoben škatli?« Izkušnje učencev je nato 

upoštevala za pomoč pri reševanju naloge. Pogosto pa je učiteljica ugotavljala le izkušnje z 

matematično snovjo v nalogi. »Kaj pomeni dvakrat večje število?« 
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število besedilnih nalog 

paradigmatična 

učiteljica 

narativna 

učiteljica 

Učiteljica pri reševanju naloge ne ugotavlja in ne upošteva 

izkušenj učencev s situacijo iz naloge.  12 0 

Učiteljica pri reševanju naloge ugotavlja in upošteva le 

izkušnje učencev z matematičnim kontekstom iz naloge. 1 3 

Učiteljica začne pogovor z učenci o njihovih izkušnjah s 

situacijo.  Izkušnje učencev upošteva za pomoč pri 

reševanju naloge in pri ponazoritvi situacije iz naloge.  1 5 

Učiteljica začne pogovor z učenci o njihovih izkušnjah s 

situacijo in tem, kako bi nalogo rešili v resničnem ţivljenju.  0 1 
 
Tabela št.  10: Ugotavljanje in upoštevanje izkušenj učencev s situacijo iz naloge pri reševanju 

naloge.   

 

Zopet se kaţejo tipične značilnosti obeh pristopov. Narativni pristop sprejema izkušnje učencev 

kot pomembne in vidi kontekst kot osnovo za povezovanje matematike z izkušnjami učencev. 

Tudi pri opazovanju je narativna učiteljica v največ primerih preko pogovora ugotavljala 

izkušnje učencev s situacijo. Izkušnje je potem tudi upoštevala. Medtem ko paradigmatična 

učiteljica ni namenjala pozornosti izkušnjam. Iz teorije vemo, da paradigmatični pristop 

poudarja pomembnost brezosebnih problemskih situacij, zato ne upošteva  izkušenj učencev, 

ker bi jim te le oteţile dojemanje smisla matematike.  

 

 

število besedilnih nalog 

paradigmatična 

učiteljica 

narativna 

učiteljica 

Učenci se ne odzivajo na kontekst iz naloge.  10 2 

Učenci upoštevajo kontekst iz naloge, ko jih na to opomni 

učiteljica.  3 0 

Učenci upoštevajo kontekst iz naloge le za pomoč pri 

postavljanju vprašanj glede reševanja naloge in rešitev.  0 1 

Pri pogovoru z učiteljico o kontekstu iz naloge, učenci 

navajajo svoje ideje, predloge, izkušnje s kontekstom.  1 6 
 
Tabela št.  11: Odzivi učencev na kontekst iz naloge.  
 

Pri paradigmatični učiteljici se učenci najpogosteje niso odzivali na kontekst v nalogi. Verjetno 

zato, ker učiteljica pri reševanju ni omenjala konteksta. Učenci narativne učiteljice pa so 

največkrat pri pogovoru o kontekstu navajali svoje izkušnje, ideje glede konteksta. »Kaj če bi 

kamne, ki jih je Oliver izgubil, ukradel Tadej?« 

Odzivi učencev na kontekst so verjetno posledica učiteljevega načina poučevanja, saj je učitelj 

tisti, ki določa, kakšno stopnjo konteksta bodo upoštevali pri reševanju nalog. Kot je zapisal 

van Oers, se dejanja učencev izoblikujejo v razrednem pogovoru. Učitelj pa je tisti, ki te 
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pogovore vodi, usmerja. Tudi rezultati opazovanja so pokazali, da so se učenci pri narativni 

učiteljici veliko bolj odzivali na kontekst v nalogi kot učenci pri paradigmatični učiteljici.  

 

 

število besedilnih nalog 

paradigmatična 

učiteljica 

narativna 

učiteljica 

Učenci ne navajajo pripomb in vprašanj glede konteksta.  13 0 

Učiteljica odgovori na vprašanja in pripombe učencev 

glede konteksta, če se le-te navezujejo na reševanje naloge. 

Sicer ne.  1 4 

Učiteljica odgovori na vprašanja in pripombe učencev 

glede konteksta, če se le-te navezujejo na nalogo. Sicer jih 

sama naveţe na reševanje naloge.  0 5 
 
Tabela št.  12:  Odzivi učiteljice na pripombe učencev o kontekstu iz naloge.   

 

Učenci paradigmatične učiteljice med poukom niso navajali vprašanj, pripomb glede konteksta. 

Narativna učiteljica pa je na vprašanja učencev glede konteksta odgovorila, če so se navezovala 

na nalogo. Sicer pa je vprašanja usmerila k nalogi in nato odgovorila. Ali pa sploh ni odgovorila 

na vprašanja, če se ta niso navezovala na nalogo.  

 

Tudi odziv učiteljev na vprašanja učencev glede konteksta je povezan s pristopom poučevanja. 

Narativni učitelji taka vprašanja seveda sprejemajo kot dobrodošla in jih vključijo v reševanje 

naloge. Paradigmatični učitelji pa skladno s prepričanjem o kontekstu na taka vprašanja 

odgovorilo ali pa ne,  saj se jim ne zdijo pomembna, zato jim ne namenjajo pozornosti. Tudi iz 

opazovanja je razvidno, da je narativna učiteljica vprašanja vedno ţelela vključiti v reševanje 

naloge. Pri paradigmatični učiteljici pa vprašanj učencev glede konteksta ni bilo, kar je verjetno 

povezano z neupoštevanjem konteksta skozi celoten čas reševanja. Zato ne moremo sklepati o 

odzivu učiteljice na taka vprašanja. 

 

 

število besedilnih nalog 

paradigmatična 

učiteljica 

narativna 

učiteljica 

Značilnosti situacije iz naloge pri reševanju niso 

upoštevane.  14 3 

Učiteljica upošteva značilnosti situacije iz naloge pri 

reševanju. Z vprašanji spodbudi učence, da upoštevajo 

značilnosti situacije in izkušnje, ki jih imajo, za pomoč pri 

reševanju naloge.  0 6 
 
Tabela št.  13:  Upoštevanje značilnosti situacije iz naloge pri reševanju besedilnih nalog.  
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Paradigmatična učiteljica pri reševanju ni nikoli upoštevala značilnosti situacije iz besedila 

naloge. Narativna učiteljica pa je značilnosti situacije pogosto upoštevala pri reševanju. Učence 

je spodbudila, da so si pri reševanju pomagali s svojimi izkušnjami in pri tem upoštevali 

značilnosti situacije. »Ali ste že videli zbirko kamnov? Ali imamo lahko nalepke namesto 

kamnov? Ali so že kdaj izgubili svoje nalepke in kako?« (Učiteljica je nadaljevanje naloge 

reševala tako, da je namesto kamnov uporabljala nalepke.) 

 

 

Za višje stopnje upoštevanja konteksta je značilno, da so reševanje in rešitve odvisne tudi od 

značilnosti situacije iz naloge. Narativna učiteljica je značilnosti situacije upoštevala, vendar 

bolj za pomoč, kot pa da bi te vplivale na reševanje. Kljub upoštevanju konteksta ves čas 

reševanja je bil ta uporabljen do te mere, da ni vplival na rešitve. Učiteljica je v narativni 

pristop torej vnesla nekaj značilnosti paradigmatičnega pristopa, kot pa so ugotovili različni 

avtorji, je zdruţevanje obeh pristopov zelo pomembno. Paradigmatična učiteljica značilnosti ni 

upoštevala, kar je skladno z lastnostmi paradigmatičnega pristopa poučevanja.  

 

 

število besedilnih nalog 

paradigmatična 

učiteljica 

narativna 

učiteljica 

Druţbeno-kulturni vidiki konteksta pri reševanju naloge 

niso upoštevani. 14 7 

Druţbeno-kulturni vidiki konteksta so pri reševanju 

upoštevani za popestritev naloge. Sicer ne vplivajo na potek 

reševanja.  0 2 
 
Tabela št.  14:  Upoštevanje družbeno-kulturnih vidikov konteksta pri reševanju besedilnih 

nalog.  

 

Obe učiteljici pri reševanju nista nikoli upoštevali druţbeno-kulturnih značilnosti dejavnosti iz 

naloge. Narativna učiteljica jih je sicer nekajkrat upoštevala, a le za popestritev naloge. »Ali je 

to za vas veliko denarja. Ali je to veliko denarja tudi za Billa Gatesa?« 

 

Po pričakovanjih paradigmatična učiteljica pri reševanju ni upoštevala upoštevanja druţbeno-

kulturnih značilnosti dejavnosti iz naloge. Glede na to, da veliko avtorjev poudarja, da je 

uporaba konteksta pri poučevanju še vedno na zelo nizki ravni, ni presenetljivo, da jih tudi 

narativna učiteljica ni upoštevala. Da bodo pri reševanju nalog pomembne tudi značilnosti 

situacije in dejavnosti in da bodo le-te vplivale na reševanje in na obravnavanje snovi, bo 

verjetno potrebna  temeljita sprememba učnega sistema, ki ne bo dajal poudarka znanju 

proceduralnih postopkov, ampak smiselnemu mišljenju in razumevanju matematike. Veliko 
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avtorjev (Bruner, van Oers) je prišlo do zaključka, da je za boljše razumevanje matematike 

potrebno spremeniti ukoreninjene načine in cilje poučevanja, ki poudarjajo pomembnost 

mehanskega računanja, in snov vključiti v širši kontekst, ki ima za učence smisel.  

 

b) Primerjava reševanja iste besedilne naloge. 

 

Naloga: Imamo 21780 €. Delimo jih med tri osebe. Oseba A dobi 1/3, oseba B dobi 2/5, 

oseba C pa ostanek. Koliko € dobi vsak?  

 

Primerjava reševanja iste besedilne naloge je prikazana v tabeli 15. Iz primerjave reševanja 

lahko vidimo, da se učiteljici razlikujeta v načinu reševanja naloge, kar pa nas še bolj zanima je, 

da se učiteljici precej razlikujeta tudi v upoštevanju konteksta pri reševanju. Medtem ko 

paradigmatična učiteljica daje prednost izbiri ustreznih postopkov reševanja, se narativna 

učiteljica trudi nalogo bolj pribliţati učencem in jo narediti razumljivo. Paradigmatična 

učiteljica upošteva kontekst za posredovanje podatkov in iskanje izrazov, narativna učiteljica pa 

se nanj sklicuje ves čas reševanja. Tudi matematični postopek se razlikuje. Pri obeh učiteljicah 

se naloga seveda rešuje z ulomki, le da so pri paradigmatični učiteljici napisali le izraz z 

ulomki, medtem ko so ga pri narativni učiteljici najprej ponazorili s pravokotniki in barvanjem 

delov, nato pa še zapisali. Sicer pa so pri reševanju naloge enako sodelovali učenci obeh 

učiteljic, navajali so ideje za reševanje, se odzivali na vprašanja učiteljic. Pri obeh učiteljicah so 

učenci navajali tudi vprašanja glede konteksta. Paradigmatična učiteljica je na vprašanja 

odgovorila, narativna pa jih je navezala na reševanje naloge in nato odgovorila. Glede na 

upoštevanje konteksta sta se učiteljici razlikovali tudi pri upoštevanju značilnosti situacije in 

dejavnosti pri reševanju. Paradigmatična učiteljica značilnosti ni upoštevala pri reševanju, 

narativna pa je značilnosti situacije upoštevala, tako da jih je uporabila za pribliţanje naloge 

učencem in za popestritev reševanja.  
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točke pri 

opazovanju paradigmatična učiteljica narativna učiteljica 

Način reševanja 

naloge. 

Učenec rešuje nalogo 

samostojno pred tablo. 

Učiteljica rešuje nalogo pred tablo, 

učenci v zvezek. 

Začetek reševanja 

naloge. 

Učenci ugotovijo, da je najprej 

potrebno izpisati podatke in jih 

izpišejo. Za vsako osebo 

napišejo ustrezen izraz.  

Pogovor o besedilu. Učiteljica 

sprašuje učence, kako si razdelijo 

denar, ali na enake dele, … Nato 

izpis podatkov in reševanje.  

Upoštevanje 

konteksta na 

začetku / med 

reševanjem naloge. 

Na začetku upoštevan za 

posredovanje podatkov in izbiro 

ustreznega izraza. Med 

reševanjem ni upoštevan.  

Na začetku pogovor o delitvi 

denarja. Delitev učiteljica  ponazori 

s pravokotniki. Kontekst med 

reševanjem ves čas upoštevan za 

pomoč.  

Navezava rešitev 

naloge na kontekst. 

Rešitev je podana kot odgovor 

na vprašanje.  

Rešitev je podana kot odgovor na 

vprašanje. 

Ugotovitev / 

utemeljitev 

pravilnosti rešitve 

naloge.  

Učiteljica spremlja potek 

reševanja učenca pred tablo in 

sproti popravlja napake. Pri 

napačnem rezultatu vpraša 

učenca, ali je ta smiseln.  

Učiteljica sama rešuje nalogo na 

tablo. Ţe med reševanjem izraze 

utemelji s pravokotniki. Učenci 

izračunajo rezultat, učiteljica 

preveri z računanjem na tablo.  

Ugotavljanje 

izkušenj učencev s 

situacijo in 

upoštevanje 

izkušenj.  

Učiteljica ne ugotavlja izkušenj 

učencev in jih tudi ne upošteva.  

Učiteljica vpraša učence, ali se 

denar vedno deli na enake dele in 

ali poznajo kakšen primer, kjer se 

ne deli na enake dele. Za primer 

navede dediščino.  

Sodelovanje 

učencev, odziv 

učencev na 

kontekst iz naloge.  

Učenci sodelujejo, navajajo 

svoje ideje za reševanje, 

ugotavljajo, ali učenec pred 

tablo rešuje prav. Učenka 

vpraša, zakaj bi kdo imel toliko 

denarja. Učiteljica navede nekaj 

idej: loto, dediščina. 

Učenci sodelujejo, navajajo ideje 

glede reševanja in konteksta. Med 

reševanjem učenec ni prepričan, ali 

je 21780 deljivo s tri, zato misli, da 

se naloga ne da rešiti. Učiteljica 

vpraša, ali poznajo še kakšna druga 

števila (decimalna).  

Učiteljev odziv na 

vprašanja učencev 

glede konteksta.  

Učiteljica odgovori na 

vprašanja učencev, vendar pa 

jih ne upošteva pri reševanju.  

Učiteljica upošteva vprašanja, če so 

smiselna za reševanje. Sicer jih s 

podvprašanji naveţe na nalogo.  

Upoštevanje 

značilnosti 

situacije iz naloge 

pri reševanju.  

Učiteljica ne upošteva 

značilnosti situacije iz naloge 

pri reševanju.  

Učiteljica poudari, da gre za 

neenakomerno delitev denarja, 

navede vsakdanje situacije delitve.  

Upoštevanje 

druţbeno-kulturnih 

značilnosti 

dejavnosti. 

Učiteljica ne upošteva 

druţbeno-kulturnih značilnosti 

dejavnosti pri reševanju.  

Učiteljica vpraša učence, ali se jim 

zdi to veliko denarja, ali je to 

veliko denarja tudi za Billa Gatesa. 
 
Tabela št.  15: Primerjava dejanj učiteljic pri reševanju besedilne naloge. 

 

Primerjava učiteljic je lepo prikazala razlike med paradigmatičnim in narativnim pristopom 

poučevanja v realni situaciji.  Razlike med pristopoma, ki smo jih prej prikazali za vsako točko 

posebej, so prisotne tudi tukaj. Zato na tem mestu ne bom še enkrat povzemala značilnosti obeh 
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pristopov. Iz primerjave je razvidno, da ima učiteljev pristop velik vpliv na potek pouka. Kot 

smo ugotovili pri teoretičnem delu, je učitelj tisti, ki učencem posreduje nek model reševanja 

nalog in jih usmerja k (ne)upoštevanju konteksta. To lahko potrdimo pri primerjavi učiteljic. Pri 

paradigmatični učiteljici so učenci veliko manj upoštevali kontekst pri reševanju, manj so se 

sklicevali nanj, niso navajali idej glede konteksta. Pri narativni učiteljici pa je bilo popolnoma 

drugače. Upoštevanje konteksta je bilo tako pri učiteljici kot pri učencih, med reševanjem ves 

čas prisotno.  Pri obeh učiteljicah pa niso bile ves čas prisotne le značilnosti enega ali drugega 

pristopa. Narativna učiteljica je pogosto uporabila tudi paradigmatične značilnosti in tudi 

obratno, le da v nekoliko manjši meri. Kot je ugotovil van Oers, le oba pristopa skupaj 

predstavljata dobro izkušnjo za učence.  

 

Iz opazovanja učiteljic z različnima pristopoma bi teţko sklepala, ali je kateri boljši na račun 

drugega. Pri obeh učiteljicah je bilo sodelovanje učencev na podobni ravni. Učenci so navajali 

svoje ideje, sodelovali pri iskanju ustreznih algoritmov in pri reševanju nalog. Res je, da so 

učenci narativne učiteljice navajali več idej, ki so se navezovale na kontekst in naloge, toda te 

ideje so bile večkrat podane kot odgovor na vprašanja učiteljice glede konteksta kot pa 

samostojno zastavljene.  

 

4.3.2. INTERVJUJI  Z UČENCI  

 

Pri pogovorih sem ţelela pridobiti mnenje učencev o uporabljeni stopnji narativnosti oz. 

paradigmatičnosti pri reševanju besedilnih nalog. Zanimale so me predvsem tri stvari, in  sicer, 

katera rešitev (paradigmatična ali narativna) se zdi učencem pravilnejša, kateri postopek 

reševanja se jim zdi laţji in pa zakaj menijo, da so ʺna drugi šoliʺ reševali nalogo na drugačen 

način od njihovega.  

 

Pri analizi intervjujev z učenci sem najprej ugotovila, ali je kakšna razlika med odgovori 

učencev obeh učiteljic na vprašanja, katera rešitev se jim zdi pravilnejša in kateri postopek 

reševanja se jim zdi laţji oz. razumljivejši. To sem ugotovila tako, da sem iz pogovora z učenci 

razbrala, katera rešitev se jim zdi pravilnejša in kateri postopek se jim zdi laţji. Glede na število 

učencev, ki so izbrali določen odgovor, sem nato primerjala odgovore učencev obeh učiteljic. 

Rezultati so prikazani v tabelah 16 in 17.  Zanimalo me ne tudi, kako si učenci razlagajo 

uporabljen pristop učiteljev k poučevanju. Zato sem jih med intervjuji vprašala, zakaj menijo, 

da so ʺna drugi šoliʺ reševali nalogo na drugačen način od njihovega. Ker so odgovori različni, 
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so  prikazani po točkah v tabeli 18. Pri primerjanju odgovorov učencev obeh učiteljic, ki so 

prikazani v tabelah, niso prikazane obrazloţitve učencev, zakaj so se odločili za tak odgovor. 

Zato sem tipične ideje učencev, ki so jih predstavili v intervjujih, opisala v povzetku. Napisala 

sem povzetka intervjujev z učenci obeh učiteljic. V povzetkih sem navedla tudi izseke iz 

intervjujev, iz katerih lahko razberemo te ideje. Intervjuji z učenci so v Prilogi III.  

 

a) Mnenje učencev o vplivu upoštevanja konteksta na pravilnost postopka reševanja. 

 

učiteljica 

odgovori učencev 

paradigmatična narativna obe enako 

paradigmatična 3 0 1 

narativna 0 1 3 
 
Tabela št.  16: Frekvence odgovorov učencev na vprašanje, katera rešitev se jim zdi 

pravilnejša.  

 

Odgovori učencev paradigmatične in narativne učiteljice na vprašanje, katera rešitev se jim zdi 

pravilnejša, se zelo razlikujejo. Večina intervjuvanih učencev paradigmatične učiteljice je za 

pravilnejšo izbrala rešitev s paradigmatičnim načinom reševanja. Torej rešitev pri načinu 

reševanja, ki so ga sami uporabljali pri pouku. Enemu učencu paradigmatične učiteljice pa se 

zdita rešitvi enako pravilni. Večini intervjuvanih učencev narativne učiteljice pa se zdita obe 

rešitvi enako pravilni. Samo en učenec narativne učiteljice je za pravilnejšo izbral narativno 

rešitev, torej rešitev pri postopku, ki so ga uporabljali pri pouku. Zanimivo je, da noben učenec 

paradigmatične učiteljice ni za pravilnejšo rešitev izbral tisto pri narativnem postopku 

reševanja, in noben učenec narativne učiteljice ni za pravilnejšo rešitev izbral tisto pri 

paradigmatičnem postopku reševanja.  

 

Iz podatkov vidimo, da se učencem paradigmatične učiteljice zdijo rešitve pri narativnem 

načinu reševanja, kjer je pri reševanju upoštevan kontekst, napačnejše. Torej lahko sklepamo, 

da se jim uporaba konteksta pri pouku matematike ne zdi pravilna. Sama vidim razlog v tem, da 

se ti učenci pri pouku matematike ne srečujejo z uporabo konteksta in zato niso vajeni 

upoštevati kontekst pri reševanju nalog. Ker jim je to neznano, so do uporabe konteksta pri 

matematiki bolj zadrţani. Zato se raje zanašajo na poznan način reševanja, brez upoštevanja 

konteksta,  ki jim je bliţe in za katerega ţe vedo, da je pravilen, saj ga uporabljajo pri pouku. 

To lahko utemeljimo tudi z ugotovitvami Davidova, da na izbiro dejanj učencev močno vpliva 

nek teoretični model, ki ga učencem posreduje učitelj. V tem primeru učitelj poučuje brez 

upoštevanja konteksta, zato se učencem uporaba tega ne zdi pravilna.  Medtem pa učenci 
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narativne učiteljice, ki jim je uporaba konteksta pri pouku blizu, laţje pridejo do zaključkov, da 

so rešitve pri obeh postopkih reševanja z upoštevanjem ali brez upoštevanja konteksta, enako 

pravilne. Verjetno zato, ker z uporabo konteksta pri reševanju do rešitve pridejo preko 

razumskega mišljenja. Pomen rešitev zato bolj razumejo in laţje sklepajo, da so rešitve enake 

pri obeh načinih poučevanja.  

 

b) Mnenje učencev o vplivu upoštevanja konteksta na zahtevnost postopka reševanja. 

  

učiteljica 

odgovori učencev 

paradigmatičen narativen oba enako 

paradigmatična 2 2 0 

narativna 1 3 0 
 
Tabela št.  17: Frekvence odgovorov učencev na vprašanje, kateri potek reševanja se jim zdi 

lažji.  

 

Učenci paradigmatične učiteljice si niso enotni, kateri postopek reševanja se jim zdi laţji in 

razumljivejši. Polovici intervjuvanih učencev paradigmatične učiteljice je laţji paradigmatičen 

postopek, torej postopek, ki ga uporabljajo pri pouku. Drugi polovici pa se zdi laţji narativen 

postopek reševanja, torej z upoštevanjem konteksta. Uporabo konteksta so dojeli kot pomoč pri 

reševanju nalog.  Večini učencev narativne učiteljice pa se zdi laţji in razumljivejši njihov 

postopek reševanja. To je pričakovano, saj pri reševanju upoštevajo kontekst, katerega namen je 

laţje in razumljivejše reševanje matematičnih nalog. Le enemu učencu narativne učiteljice se 

zdi laţji paradigmatičen postopek reševanja, torej brez upoštevanja konteksta.  

 

Kljub temu, da paradigmatični učenci niso vajeni uporabe konteksta pri reševanju, se je 

polovici učencev zdelo, da bi bilo reševanje z upoštevanjem konteksta laţje in razumljivejše. S 

tem lahko potrdimo ugotovitve v teoretičnem delu, da se zdi učencem učenje preko vsakdanjih 

situacij, ki so jim poznane, laţje. Tudi večina narativnih učencev je mnenja, da je njihov 

postopek laţji in razumljivejši. Uporaba konteksta torej, po mnenju učencev, res pripomore k 

laţjemu razumevanju in reševanju matematičnih nalog, kar je tudi glavni cilj vključevanja 

konteksta v poučevanje matematike.  
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c) Mnenje učencev o razlogih za upoštevanje konteksta pri postopku reševanja. 

 

Odgovori učencev paradigmatične 

učiteljice. Odgovori učencev narativne učiteljice. 

P1: Ne vem, zakaj bi se sploh 

pogovarjali, iz česa je ograja, pa kakšna 

je ograja, to mi še vedno ni jasno, ha.   N1: / 

P2: / 

N2: Ne vem, mogoče je hotel učitelj malo 

drugače pokazati (prikaz s premicami), ne 

glih tako (s škarjami), pa še laţje se pokaţe. 

P3: Ne vem. Ker so imeli tako učiteljico. N3: Ker se učitelju ni dalo.  

P4: Očitno imajo tak sistem, učiteljica.  

N4: Mogoče, ker se bolj zanimajo za to in bi 

radi brez tega (prikaz škatle kot bazena) 

ugotovili, katera je rešitev. 
 
Tabela št.  18: Odgovori učencev obeh učiteljic na vprašanje, zakaj so na drugi šoli reševali 

nalogo na drugačen način.  

 

Odgovori učencev, zakaj so na drugi šoli reševali nalogo na drugačen način od njihovega so 

zelo raznoliki, zato jih teţko povzamemo v neko celoto. Polovica učencev obeh učiteljic (P3, 

P4, N2 in N3) vidi razlog v učitelju in njegovem načinu poučevanja. Torej so povezali način 

reševanja matematičnih nalog z učiteljevim pristopom k poučevanju. En učenec narativne 

učiteljice (N4) vidi razlog v učencih, v njihovi ţelji po zanimivejšem reševanju, brez pomoči 

konteksta.  En učenec paradigmatične učiteljice (P1) pa ne vidi razloga za reševanje nalog z 

upoštevanjem konteksta. Torej mu je reševanje nalog z upoštevanjem konteksta tuje in 

neprimerno za pouk matematike. Pri dveh učencih (P2 in N1) pa nisem zastavila ustreznega 

vprašanja, da bi dobila iskan odgovor.    

 

Iz odgovorov učencev vidimo, da večina učencev povezuje način poučevanja z učiteljem. Kar 

je tudi res, saj je učitelj tisti, ki s svojim pristopom usmerja poučevanje. Učenci torej vedo, da je 

učitelj tisti, od katerega je odvisno, kako bodo reševali nalogo in da se učitelji razlikujejo. Kljub 

temu pa učenci sprejmejo način poučevanja svojega učitelja kot pravilen in od njega ne 

odstopajo.  

 

d) Povzetka intervjujev z učenci.  

 Povzetek intervjujev z učenci paradigmatične učiteljice (odgovori učencev iz 

intervjujev so napisani z leţečo pisavo). 

Glede pravilnosti rešitev pri obeh postopkih reševanja naloge, paradigmatičnem in narativnem, 

je večina učencev paradigmatične učiteljice odgovorila, da se jim zdi pravilnejša rešitev tista, ki 
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jo dobimo pri paradigmatičnem načinu reševanja naloge. Torej pri načinu reševanja, ki ga sami 

uporabljajo pri pouku, kjer kontekst pri reševanju ni upoštevan. Njihova rešitev se jim zdi 

pravilnejša, ker se jim ne zdi smiselno, da bi se pri reševanju naloge sploh pogovarjati o 

situaciji iz besedila naloge.   

»Ne vem, zakaj bi se sploh pogovarjali, iz česa je ograja, pa kakšna je ograja, to mi še 

vedno ni jasno, ha. Ni mi smiselno, niti ni bistveno, zakaj bi se pogovarjali, iz katerega 

materiala je pa to, pač ograja. Ne pripomore k reševanju to.« (P1) 

»Pri matematiki to ni tako smiselno, pomembno…, ker te noben ne bo pol to spraševal.« 

(P4) 

 

Poleg tega pa menijo, da si pri reševanju nalog ne moreš vedno pomagati s pogovorom o 

situaciji in z razmišljanjem o situaciji iz naloge, zato se jim zdi pravilneje, če tega pri reševanju 

ne upoštevajo.  

»Je pa boljše s skico. Na primer, v kontrolni ne moreš met škatle, skico narišeš.« (P3) 

»…, če nimamo škatle pri sebi, da vemo, kako. Si narišemo pa si tako predstavljamo.« 

(P4) 

 

Situacija v besedilni nalogi po njihovem mnenju sluţi le za prikaz podatkov.  

»Ker tam ni pomembno, da je ograja. Bolj pomembno je …, ograja je pač samo nekaj, 

da prikažemo, da ni tako jasna rešitev.« (P2) 

 

Pri izbiri, kateri postopek reševanja se jim zdi laţji in razumljivejši, so odgovori bolj raznoliki. 

Nekateri so mnenja, da je laţji paradigmatičen način reševanja, ker iz konkretne situacije teţje 

preideš na matematični način reševanja.  

»Pač končna rešitev je zmeraj ista. Ampak meni se zdi ta naš potek lažji. Bolj razumljiv. 

Ker če si ti predstavljaš ograjo, prav ograjo, potem težje preklopiš na to, da je …, da 

tam vidiš premice pa to.« (P2) 

 

Drugi pa menijo ravno obratno, da je laţji narativen način reševanja ravno zato, ker si 

predstavljaš konkretno situacijo.  

»S škatlo, ker si lahko lažje predstavljaš.« (P3) 

»… Ampak drugače lažje je pa s škatlo.« (P4) 
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Učenci vidijo razlog, zakaj so na drugi šoli nalogo reševali na drugačen način večinoma v 

učitelju in njegovem načinu poučevanja.   

»Očitno imajo tak sistem, učiteljica.« (P4) 

»Ker so imeli tako učiteljico.« (P3) 

 

 Povzetek intervjujev z učenci narativne učiteljice (odgovori učencev iz intervjujev so 

napisani z leţečo pisavo). 

Večina učencev narativne učiteljice meni, da sta končni rešitvi pri obeh načinih reševanja, 

narativnem in paradigmatičnem, enaki. Učenci menijo, da se postopki reševanja sicer 

razlikujejo, vendar pa to ne vpliva na rešitve, ki so enake.  

»Po mojem sta isti (rešitvi). Na koncu sicer pridemo do istega rezultata, samo eni pač 

lažje razumejo tako, eni pa pač lažje razumejo s pravimi škarjami.« (N2) 

»Tukaj so tanjše črte, pri nas so bile debelejše črte, drugače je enako. Saj škarje sta dve 

premici, samo drugače oblikovani.« (N1) 

 

Zanimivo je, da večina učencev ni bila preveč prepričana v svoje odgovore.  

»Pri nas so po mojem bolj (pravilne rešitve). Ne vem. Sploh ne vem, kako so oni to 

izračunal. (Po pojasnilu, da so  kvadru odšteli eno stranico ploskev.) Aja. Po mojem je 

oboje prišlo prav.« (N3) 

 

Kljub temu, da so učenci večinoma odgovarjali, da sta rešitvi pri obeh postopkih reševanja 

enako pravilni, pa so bili odgovori na podvprašanje, kateri način reševanja se jim zdi 

pravilnejši, povsem drugačni. Učenca, katerima sem zastavila to podvprašanje, sta odgovorila, 

da je paradigmatičen oz. narativen način reševanja pravilnejši, kljub temu, da sta pred tem 

odgovorila, da sta obe rešitvi enaki.  

»Meni je ta, kakor smo mi reševali (pravilnejši način), ker na vsak način si lahko 

predstavljaš, kako je. Na ta način, ker smo si mi ful lažje predstavljali pa vse. Sploh se 

mi ne zdi, kako so lahko to s formulami, ker mi tud nismo jemali kaj preveč formul. … 

ker je vse bolj razloženo tukaj, pa če bomo večkrat to reševali, si bomo bolj zapomnili 

pa take stvari.« (N3) 

»Verjetno je pravilnejši ta (s premicami), samo lažje se pa razume tistega s pravimi 

škarjami. Boljše je samo s premicami narisati, kot pa da bi šel risat škarje.« (N2) 
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Pri odgovoru, kateri način reševanja se jim zdi laţji in razumljivejši, so si učenci večinoma 

enotni, da je njihov način reševanja laţji, ker je reševanje laţje, če si predstavljaš situacijo v 

resnici kot pa zgolj matematično.  

»Naš (je lažji način). Zaradi tega, ker tukaj (samo skica) se po mojem ful velikokrat 

zmotiš, pa na primer kaj takega. Pri nam pa si v bistvu že vse predstavljamo, imamo 

izdelan, v bistvu ti bolj pride v glavo. Ne pa, na primer, samo da si narišeš, narediš 

sliko, potem pa računaš. Pa tudi bolj zanimivo je in bolj zabavno.« (N3) 

»S pravimi škarjami (je lažje). Ker si je to (s premicami) verjetno težje predstavljati, kot 

pa s škarjami v resnici.« (N2) 

 

Pri odgovorih, zakaj so na drugi šoli reševali nalogo na drugačen način, sta dva učenca videla 

razlog v učiteljevem načinu poučevanja. En učenec pa je videl razlog v učencih in njihovi ţelji 

po teţjem reševanju. 

»… mogoče je hotel učitelj malo drugače pokazati, ne glih tako (s škarjami), pa še lažje 

se pokaže.« (N2) 

»Ker se učitelju ni dalo.« (N3) 

»Mogoče, ker se zdi njim bolj …, ker se bolj zanimajo za to bi radi brez tega ugotovili, 

katera je rešitev.« (N4) 

 

Za konec pa še zanimivo razmišljanje učenca, zakaj so sami reševali nalogo na narativen način.   

»Pri nas ni glih takih velik, ki vse razumejo, potem pač, mi imamo tudi te pač, posebne, 

ali kako se reče. Po mojem je učiteljica tudi tako, da tudi ti razumejo. Mi, ki smo  tako, 

malo bolj nadarjeni, bi itak že vse razumeli ….«  (N3) 

 

Iz analiz odgovorov učencev in iz povzetkov intervjujev z učenci lahko ugotovimo, da 

uporabljen pristop učiteljev pri poučevanju vpliva na interpretacijo uporabe konteksta pri 

reševanju besedilnih nalog. Torej lahko sklepamo, da ima učitelj s svojim pristopom velik vpliv 

na učence, glede uporabe konteksta pri matematiki. To so ugotovili ţe številni avtorji v svojih 

člankih, ko so ugotavljali, kaj so vzroki za teţave učencev pri reševanju besedilnih nalog. 

Ugotovili so namreč, da na reševanje nalog učencev v veliki meri vpliva prav učiteljev način 

poučevanja matematike in pa razredna kultura. Tudi učenci so v intervjujih za pravilnejše in 

laţje načine reševanja nalog pogosto izbrali način, ki ga uporabljajo pri pouku. Torej način, ki 

ga pri poučevanju uporablja njihov učitelj. Zato je še toliko bolj pomembno, da je učiteljevo 

poučevanje usmerjeno v učenje preko vsakdanjih situacij, v upoštevanje izkušenj učencev, da se 
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učenci čim bolj seznanijo z uporabnostjo matematike.  Učenci bodo znali bolje uporabljati 

matematiko kot orodje v vsakdanjih situacijah, če se bodo s tem srečali pri pouku.  

 

4.3.3. VPRAŠALNIK ZA UČENCE  

 

S pomočjo vprašalnikov sem ţelela izvedeti, kako učenci povezujejo pravilnost rešitve 

besedilnih nalog z upoštevanjem konteksta med reševanjem in ali so med učenci 

paradigmatične in narativne učiteljice kakšne razlike pri povezovanju pravilnosti rešitev 

besedilnih nalog z upoštevanjem konteksta med reševanjem.   

 

Podatke, dobljene z vprašalniki, sem analizirala tako, da sem analizirala odgovore učencev na 

vprašalniku. Iz analize odgovorov učencev in njihovih pojasnil sem ugotovila, kakšna je širina 

upoštevanega konteksta pri rešitvah nalog, ki so jih izbrali za pravilne. Ali je to kognitivni nivo, 

kjer je upoštevan le pomen besed, situacijski nivo, kjer so upoštevane tudi značilnosti situacije 

ali aktivnostni nivo, kjer so upoštevane tudi druţbeno-kulturne značilnosti dejavnosti, v katero 

je vključena situacija. Rezultate sem zapisala v tabelo, iz katere sem nato za vsako nalogo na 

vprašalniku  ugotovila število učencev, ki so  pri reševanju izbrali kognitivni nivo, število 

učencev, ki so  pri reševanju izbrali situacijski nivo in število učencev, ki so  pri reševanju 

izbrali aktivnostni nivo.  Nato pa sem ugotovila še skupni deleţ izbranih odgovorov učencev, za 

vsak nivo širine konteksta, za vse naloge na vprašalniku skupaj. To sem naredila tako, da sem 

seštela število odgovorov za  vsak posamezni nivo pri vsaki nalogi. Število odgovorov pri 

vsakem nivoju sem zaradi primerjanja preračunala v odstotne deleţe. Enak postopek analize 

rezultatov sem naredila za učence obeh učiteljic. Rezultati so predstavljeni v tabeli 19, iz katere 

se vidi skupni deleţ izbranih odgovorov učencev za vsak nivo, glede na učiteljico in tudi 

primerjava deleţev izbranih odgovorov učencev pri posameznem nivoju, glede na učiteljico.   

 

učiteljica 

deleţ izbranih odgovorov učencev za posamezni nivo (numerus) 

kognitivni nivo situacijski nivo aktivnostni nivo skupaj 

paradigmatična  

učiteljica 

41,67 

(N=30) 

45,83 

(N=33) 

12,5 

(N=9) 

100,00 

(N=72) 

narativna učiteljica 

40,23 

(N=35) 

41,38 

(N=36) 

18,39 

(N=16) 

100,00 

(N=87) 
 
Tabela št.  19:  Odstotni delež izbranih odgovorov učencev obeh učiteljic glede na nivo 

upoštevanja konteksta.  

 



  

 71 

Učenci paradigmatične učiteljice so za pravilne rešitve največkrat izbrali tiste, ki so pri 

reševanju upoštevale značilnosti situacije, torej situacijski nivo. Nato pa sledijo rešitve, ki so 

upoštevale kognitivni nivo. Vendar je razlika med deleţema obeh odgovorov tako majhna, da 

teţko trdimo, ali učenci za bolj pravilne rešitve razumejo tiste z neupoštevanjem konteksta 

(kognitivni nivo), ali tiste, kjer so upoštevane značilnosti situacije (situacijski nivo). Deleţ 

odgovorov pri aktivnostnem nivoju pa je precej manjši, kot pri ostalih dveh. Očitno je torej, da 

učenci rešitve, kjer so pri reševanju upoštevani tudi druţbeno-kulturni dogovori in značilnosti 

dejavnosti, ne razumejo kot pravilne.  

 

Pri odgovorih učencev narativne učiteljice je še manjša razlika med deleţem rešitev, ki 

upoštevajo kognitivni nivo in deleţem rešitev, ki upoštevajo situacijski nivo konteksta. Glede 

na odgovore ne moremo sklepati, katere rešitve učenci narativne učiteljice razumejo kot 

pravilnejše. Očitno razumejo za pravilne rešitve tako tiste, ki ne upoštevajo konteksta, kot tudi 

tiste, ki pri reševanju upoštevajo značilnosti situacije, torej upoštevajo kontekst. Tudi pri 

učencih narativne učiteljice je deleţ izbranih rešitev, kjer je širina upoštevanega konteksta 

aktivnostni nivo, precej manjši kot pri ostalih nivojih. Učenci torej rešitev, kjer so pri reševanju 

upoštevane tudi druţbene značilnosti dejavnosti, ne razumejo kot pravilnih.  

 

Pri primerjavi odgovorov učencev obeh učiteljic ni opaziti kakšnih večjih razlik med deleţi 

izbranih rešitev pri posameznih nivojih širine konteksta. Opaznejša razlika je le pri deleţu nalog 

pri aktivnostnem nivoju. Pri kognitivnem in situacijskem nivoju pa so deleţi izbranih rešitev 

pribliţno enakomerno porazdeljeni med oba nivoja, tako pri učencih paradigmatične učiteljice 

kot tudi pri učencih narativne učiteljice. Iz rezultatov lahko torej sklepamo, da med učenci 

paradigmatične in narativne učiteljice ni bistvenih razlik pri povezovanju pravilnosti rešitve 

besedilnih z upoštevanjem konteksta med reševanjem.  

 

Povezovanje pravilnosti rešitev besedilnih nalog z upoštevanjem konteksta med reševanjem pri 

učencih torej ni odvisno od pristopa učitelja k poučevanju. Učiteljev pristop torej, kot kaţe, ne 

vpliva na učence, da bi pri samostojnem reševanju upoštevali višji oz. niţji nivo širine 

konteksta. Upoštevanje konteksta pri reševanju je torej odvisno od učenca samega in od 

njegovega dojemanja konteksta kot pomembnega ali nepomembnega za upoštevanje pri 

reševanju. To lahko utemeljimo z Gilliganovo teorijo ločene in povezane vednosti. Vsak učenec 

naj bi se namreč nagibal k eni ali k drugi obliki vednosti. Kot pa trdi Buerk (Chapman, 2006), 

učenčeva oblika vednosti vpliva na njegovo razumevanje in obravnavo problemskega 
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konteksta, ne glede na poučevanje učitelja. Učenci z ločeno vednostjo tako raje izberejo rešitve, 

ki so neodvisne od konteksta. Učenci s povezano vednostjo pa pri odgovorih upoštevajo 

kontekst. Kot smo ugotovili, učenci vpletanje konteksta pri reševanju nalog razumejo kot 

pomoč pri razmišljanju, ne pa kot dejavnik, ki vpliva na potek reševanja in rešitve nalog.   

 

4.4. POVZETEK UGOTOVITEV   

 

Pri raziskovanju smo z različnimi pristopi in inštrumenti prišli do ugotovitev o načinu 

upoštevanja konteksta pri poučevanju matematike.  Pri opazovanju učiteljic smo ugotovili, da 

se učitelji razlikujejo glede na pristop poučevanja, torej obstajajo tako narativno usmerjeni kot 

tudi paradigmatično usmerjeni učitelji. Različen pristop učitelja pri poučevanju pa vpliva tudi 

na delo v razredu. To je opazno predvsem pri reševanju besedilnih nalog, kjer je uporaba 

konteksta najbolj očitna. Opazovani učiteljici sta pri poučevanju v veliki meri odraţali 

značilnosti enega in drugega pristopa, ki smo jih ugotovili v teoretičnem delu, tako da sta bili 

zelo ustrezni za primerjanje različnih pristopov. Narativna učiteljica je pri reševanju ves čas 

upoštevala kontekst, učence je usmerjala h kontekstu, ugotavljala je njihove izkušnje s 

kontekstom in jih upoštevala pri reševanju. Paradigmatična učiteljica pa je  dajala večji 

poudarek računskim algoritmom, postopku reševanja, pri tem pa kontekst ni bil pomemben. 

Učenci narativne učiteljice so zato bolj upoštevali kontekst pri reševanju, navajali so več idej in 

svoje izkušnje glede konteksta. Pri učencih paradigmatične učiteljice pa tega ni bilo.  

 

Iz intervjujev z učenci smo ugotovili, da so od pristopa učitelja v veliki meri odvisne tudi 

interpretacije učencev glede konteksta. Na vprašanja, kateri način reševanja se jim zdi laţji in 

katere rešitve pravilnejše, je večina učencev paradigmatične učiteljice izbrala svoj način. Torej 

paradigmatičen način. Učenci torej pristop poučevanja svojega učitelja dojamejo kot bolj 

pravilen. Učenci narativne učiteljice pa so bolje sklepali, da so rešitve pri obeh načinih 

reševanja enake. Uporaba konteksta pri poučevanju, torej bolje vpliva na razumevanje učencev. 

Sklepamo lahko, da učitelj s svojim pristopom vpliva na učence in na njihovo razumevanje 

uporabe konteksta pri pouku matematike.   

 

Pri vprašalnikih pa smo ugotovili, da se učenci obeh učiteljic ne razlikujejo bistveno pri 

povezovanju pravilnosti rešitev besedilnih nalog z upoštevanjem konteksta med reševanjem. 

Učenci so v pribliţno enakem odstotku izbrali rešitve pri različnih nivojih upoštevanja 

konteksta. Učiteljev pristop torej ne vpliva na širino konteksta, ki so jo učenci upoštevali pri 
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reševanju.  Kot smo ugotovili, je to verjetno odvisno od posameznega učenca in od oblike 

vednosti, h kateri se bolj nagiba, torej ločena ali povezana vednost.    
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5. SKLEP 

 

Glede poučevanja matematike je bilo napisanega ţe veliko. Številni avtorji so v svojih člankih 

iskali odgovore, kako narediti matematiko laţjo in razumljivejšo za učence, kako jo bolj 

pribliţati učencem in pokazati njeno uporabnost tudi izven šolskih klopi. Matematika ne sme 

biti sama sebi namen, ampak morajo učenci sprevideti njeno uporabnost pri ţivljenjskih 

situacijah, s katerimi se srečujejo. Eno od moţnosti, da to doseţemo, je poučevanje s pomočjo 

konteksta.  Glede na upoštevanje konteksta ločimo dva pristopa  poučevanja. Paradigmatičen 

pristop, pri katerem je kontekst obravnavan kot nepomemben, in pa narativni pristop, kjer je 

uporaba konteksta pomembna in prisotna.  

 

Uporaba konteksta pri pouku matematike ima veliko prednosti. Učencem predstavi 

matematično snov preko realne situacije, ki je učencem poznana in s katero imajo izkušnje. 

Učenje tako temelji na izkušnjah učencev, na njihovem dojemanju situacije in ne na 

mehanskem računanju, brez razmišljanja. Učenci so zato bolj motivirani za delo, bolje 

razumejo matematiko in jo znajo povezati tudi z vsakdanjimi situacijami.  

 

Različen pristop učiteljev vpliva tako na delo v razredu kot tudi na razumevanje uporabe 

konteksta pri učencih. Učitelj je tisti, ki s svojim načinom reševanja nalog vpeljuje kontekst v 

pouk in določa, v kolikšni meri je kontekst smiselno uporabljati. Učiteljev pristop do konteksta 

pa vpliva tudi na učence in njihove interpretacije glede upoštevanja konteksta pri matematiki. 

Učenci namreč privzamejo učiteljev način upoštevanja konteksta za bolj pravilen. Tako je od 

učitelja odvisno, ali bodo učenci sprejeli kontekst kot smiseln za upoštevanje pri pouku 

matematike in tako laţje razumeli povezavo med matematiko in vsakdanjim svetom.  

 

Če se na koncu naveţemo na uvodno poved diplomskega dela. Matematika je teţka. Ampak le 

za tiste, ki ne vidijo njene uporabnosti in je ne znajo vključiti v vsakdanje situacije, s katerimi 

se srečujejo. Naloga učiteljev tako ni samo posredovati snov učencem in jih naučiti uporabljati 

pravilne algoritme, ampak poskrbeti, da bodo pridobljeno matematično znanje znali povezati s 

svojimi izkušnjami in ga uporabiti tudi v vsakdanjem ţivljenju. Učenci matematike tako ne 

bodo dojemali kot teţke in nepomembne, ampak kot koristno in uporabno.  
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Priloga I:  Točke za opazovanje reševanja besedilnih nalog 

 

 

TOČKE ZA OPAZOVANJE REŠEVANJA BESEDILNIH NALOG V RAZREDU 

 

 

1. Splošni podatki o razredu (razred, št. učencev, učna tema, učna snov, učna enota) 

 

 

2. Navodilo naloge in način reševanja naloge (demonstracija učiteljice, učenec pred 

tablo, učenci v zvezek) 

 

 

3. Kako se začne reševanje naloge? (pogovor o besedilu naloge, pogovor o kontekstu v 

nalogi, samo izpis podatkov in reševanje, samo pogovor o računskem algoritmu za 

reševanje) 

 

 

4. Kako je upoštevan kontekst iz naloge na začetku reševanja / med reševanjem? 

(stopnja upoštevanja konteksta, navezovanje poteka  reševanja na kontekst za začetku, 

med reševanjem)  

 

 

5. Način, kako se rešitve naloge navezujejo na kontekst? (ali je pogovor o navezovanju 

rešitve na kontekst, ali se upošteva smiselnost rešitve, rešitev podana samo kot odgovor 

na vprašanje) 

 

 

6. Kdo in kako ugotovi / utemelji pravilnost rešitve? (učiteljica, učenci, skupaj, 

učiteljica vpraša učence) 

 

 

7. Kako učiteljica ugotovi izkušnje učencev s situacijo v nalogi in na kakšen način jih 

pri reševanju upošteva? (jih ne upošteva, izkušnje se ne navezujejo na nalogo,  

izkušnje so upoštevane za pomoč pri reševanju) 
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8. Kako učiteljica ugotovi interpretacije konteksta učencev v nalogi in kako upošteva 

različne interpretacije konteksta pri reševanju? (jih ne upošteva, so upoštevane, a ne 

vplivajo na reševanje, različne interpretacije vplivajo na različne rešitve)  

 

 

9. Kako med reševanjem naloge sodelujejo učenci? Kakšni so odzivi učencev na 

kontekst v nalogi? Kako se odzivajo na vprašanja in pobude učiteljice glede 

upoštevanja konteksta? (upoštevajo kontekst pri reševanju, vprašanja se navezujejo na 

kontekst, ga ne upoštevajo) 

 

 

10. Kako se učitelj odziva na vprašanja, pobude, pripombe učencev v povezavi s 

kontekstom? (jih upošteva, ignorira, predstavi kot nepomembne) 

 

 

11. Kako so pri reševanju upoštevane značilnosti situacije iz naloge? (učiteljica opozori 

na njih, učenci opozorijo na njih) 

 

 

12. Kako so pri reševanju upoštevane druţbeno-kulturne značilnosti dejavnosti iz 

naloge? (učiteljica opozori na njih, učenci opozorijo na njih) 
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Priloga II:  Vprašalnik o besedilnih nalogah za učence 

 

VPRAŠALNIK O BESEDILNIH NALOGAH  

 

NAVODILO:  

Pri spodnjih besedilnih nalogah je podanih več rešitev nalog. Katero od podanih rešitev bi 

uporabil, če bi pri uri matematike nalogo reševal pred tablo? Ni pomembno, katera rešitev je 

bolj pravilna, temveč katero rešitev bi pri uri matematike izbral, če bi bil poklican pred 

tablo. 

 

1. NALOGA 

Na podruţnični šoli Loka je 132 učencev. Učitelji organizirajo izlet za učence. Koliko avtobusov potrebujejo za 

prevoz učencev, če ima vsak avtobus 40 sedeţev?  

 

a) Račun:   3,340:132   

Odgovor: Potrebujejo 3,3 avtobusa.  

 

b) Račun:   3,340:132   

Odgovor: Potrebujejo 4 avtobuse.  

 

c) Račun:   3,340:132   

Odgovor: Potrebujejo 3 avtobuse.  

 

Izbral bi rešitev: _______   

Zakaj bi izbral to rešitev? ____________________________________________________ 

 

2. NALOGA  

Kaj traja dlje časa: 5 ur (po 60 minut)  ali 6 šolskih ur (po 45 minut)?  

 

a) Račun: 56   

Odgovor: Dlje traja 6 šolskih ur (po 45 minut).  

 

b) Račun: min300min605       in     min270min456   

Odgovor: Dlje traja 5 ur (po 60 minut). 

 

c) Račun:  min300min605       in     min270min456   

Med 6 šolskimi urami je 5 odmorov: min25min55   in min295min25min270   

Odgovor: Dlje traja 5 ur (po 60 minut). 
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d) Račun:  min300min605       in     min270min456   

Med 6 šolskimi urami so 4 odmori in 1 daljši odmor za malico: min20min54     in   

min305min15min20min270   

Odgovor: Dlje traja 6 šolskih ur (po 45 minut). 

 

Izbral bi rešitev: _______   

Zakaj bi izbral to rešitev? ____________________________________________________ 

 

3. NALOGA 

Maja zelo rada bere revijo PIL. V šoli se lahko na začetku šolskega leta učenci naročijo na to revijo. Maja je poleti 

zbirala ţepnino, da se bo naročila na revijo. Zbrala je 15 EUR. Ali se Maja lahko naroči na revijo, če letno izide 10 

številk revije PIL, v redni prodaji pa stane revija 1,70 EUR?   

 

a) Račun:  EUREUR 177,110   

Odgovor: Maja ima premalo denarja, zato se ne more naročiti na revijo PIL.   

 

b) Račun:  EUREUR 177,110   

Odgovor: Maja se lahko naroči na revijo PIL, vendar mora zbrati še 2 EUR.  

 

c) Račun:  EUREUR 177,110   

Odgovor: Maja ima dovolj denarja in se lahko naroči na revijo PIL, saj je za naročnike revija gotovo cenejša 

kot v prosti prodaji. 

 

Izbral bi rešitev: _______   

Zakaj bi izbral to rešitev? ____________________________________________________ 

 



  

 V 

Priloga III: Intervjuji z učenci 

 

 POGOVOR Z UČENCEM PARADIGMATIČNE UČITELJICE 1 – P1  

 

JAZ: Se spomniš naloge, kjer ste imeli ograjo? Imeli ste narisano sliko ograje in ste morali 

ugotoviti, kateri koti so označeni in kako se imenujejo. Vi ste to nalogo rešili tako, da ste si 

predstavljali dve premici. Nič niste upoštevali, da gre za ograjo, samo upoštevali ste, kako je ta 

ograja narejena. In ste ugotovili, da so to koti z vzporednimi kraki, ugotovili ste, kako se 

imenujejo, kateri so enaki, kateri različni, kateri sovršni, sokoti. Na drugi šoli pa so to nalogo 

reševali tako, da so se najprej pogovarjali o ograji, kakšna je ta ograja, kako je narejena, iz 

katerega materiala je. Se pravi, oni so vseskozi imeli v mislih sliko ograje in vseskozi so vedeli, 

da gre za ograjo. Niso nič rekli, da gre za kote z vzporednimi kraki. Zanima me, katera rešitev 

je tebi bolj pravilna? Vaša rešitev, kjer ste točno vedeli, da ograja pomeni dve premici, ali je 

bolj pravilna ta njihova, da so imeli v mislih ograjo in so res upoštevali, da gre za ograjo?  

UČENKA: Naša.  

JAZ: Vaša? Zakaj pa?  

UČENKA: Ne vem, zakaj bi se sploh pogovarjali iz česa je ograja, pa kakšna je ograja, to mi še 

vedno ni jasno, ha.  

JAZ: Se pravi, da je vaša bolj pravilna. Kaj pa misliš, kateri način je laţji za reševat? Misliš, da 

so oni kaj laţje reševali nalogo, ker so se pogovarjal? Ali ste vi laţje reševali?  

UČENKA: Meni se zdi, da oni niso nič laţje reševali. Meni se zdi, da enako.  

JAZ: Katera pa je bolj pravilna, se ti zdi da tudi vaša, si rekla? 

UČENKA: Ja, naša se mi zdi bolj pravilna. 

JAZ: Zato, ker ti tam ni smiselno, zakaj se sploh o ograji pogovarjajo? 

UČENKA: Ja. Ni mi smiselno, niti ni bistveno, zakaj bi se pogovarjali iz katerega materiala je 

in to, pač ograja. Ne pripomore k reševanju to.  

 

 POGOVOR Z UČENCEM PARADIGMATIČNE UČITELJICE 2 – P2   

 

JAZ: Se spomniš naloge, kjer ste imeli ograjo? Imeli ste narisano sliko ograje in ste morali 

ugotoviti, kateri koti so in kako se imenujejo. Vi ste to nalogo rešili tako, da ste si predstavljali 

dve premici. Nič niste upoštevali, da gre za ograjo, samo upoštevali ste, kako je ta ograja 

narejena. In ste ugotovili, da so to koti z vzporednimi kraki, ugotovili ste, kako se imenujejo, 

kateri so enaki, kateri različni, kateri sovršni, sokoti. Na drugi šoli pa so to nalogo reševali tako, 
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da so se najprej pogovarjali o ograji, kakšna je ta ograja, kako je narejena, iz katerega materiala 

je. Se pravi, oni so vseskozi imeli v mislih sliko ograje in vseskozi so vedeli, da gre za ograjo. 

Niso nič rekli, da gre za kote z vzporednimi kraki. Zanima me, katera rešitev je tebi bolj 

smiselna? 

UČENKA: Naša. Ker tam ni pomembno, da je ograja. Bolj pomembno je …, ograja je pač 

samo nekaj, da prikaţemo, da ni tako jasna rešitev.   

JAZ: Kaj pa, katera rešitev se ti zdi bolj pravilna? 

UČENKA: Tale. Pač končna rešitev je zmeraj ista. Ampak meni se zdi ta naš potek je laţji. Bolj 

razumljiv.  

JAZ: Vaš je laţji? Zakaj se ti zdi vaš laţji, ne pa tam, kjer so si točno predstavljali ograjo? 

UČENKA: Ker če si ti predstavljaš ograjo, prav ograjo, potem teţje preklopiš na to, da je…, da 

tam vidiš premice pa to.   

JAZ: A bolj matematična se ti zdi vaša? Bolj primerna za pouk matematike? 

UČENKA: Ja.  

JAZ: Kaj pa, če bi to nalogo reševala nekje drugje, recimo, da bi te doma, na stopnicah vprašali 

kakšni so ti koti, ali pa, da bi morala za mizarja nekaj povedat. Kaj bi bilo pa potem bolj 

smiselno? 

UČENKA: Pa tudi ne bi v bistvu  imelo toliko smisla posvečati se temu, iz kakšnega materiala 

je ta ograja, ... pač.  

 

 POGOVOR Z UČENCEM PARADIGMATIČNE UČITELJICE 3 – P3  

 

JAZ: Se spomniš naloge, ki ste jo reševali danes, kjer je bil Anţe, ki je kupil darilo za prijatelja. 

To darilo je potem dal v škatlo, v obliki kvadra. Morali ste izračunat površino kvadra, da ste 

ugotovili, koliko papirja potrebuje. Vi ste to reševali tako, da ste naredili skico kvadra, potem 

ste se spomnili še površino tega kvadra, napisali ste formulo, videli ste podatke, jih vstavili v 

formulo in ste tako dobili rezultat. Na drugi šoli so pa to isto nalogo rešili tako, da je na začetku 

učiteljica pokazala učencem škatlo od čevljev, pokazala je, kako je Anţe dal darilo v to škatlo, 

kako ta škatla zgleda, katere so stranice, kaj je dolţina, kaj širina, kaj višina. Vse to so ugotovili 

na škatli, ki jo je pokazala učiteljica. In potem so ugotavljali, koliko papirja potrebuje. 

Pogovarjali so se, kako se zavija darila, kako se papir uporablja in podobno. Preko vsega tega 

so oni izračunali rešitev. Na koncu so sicer prišli do te formule kot vi, ampak so pri tem 

upoštevali, da gre za škatlo in stranice. Zanima me, katera rešitev se ti zdi bolj smiselna? 

UČENKA: Tista s škatlo, ker si lahko laţje predstavljaš. 
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JAZ: Aha, zaradi tega. Kaj pa bolj pravilna? Bolj matematično pravilna? 

UČENKA: Je pa boljše s skico.  

JAZ: Ta vaša rešitev? 

UČENKA: Ja. 

JAZ: Kaj pa, katera se ti zdi laţja? Na kateri način bi laţje reševali to nalogo? 

UČENKA: S škatlo. 

JAZ: Aha, da bi imeli škatlo pred sabo. Zakaj pa? 

UČENKA: Laţje si predstavljaš.  

JAZ: Da vidiš škatlo? 

UČENKA: Ja.  

JAZ: Kaj pa misliš, katera je bolj pravilnejša?   

UČENKA: Je pa boljše s skico. Na primer, v kontrolni ne moreš imet škatle, skico narišeš.  

JAZ: Je ta pravilnejša? 

UČENKA: Ja.  

JAZ: Kaj pa misliš, kakšni so rezultati pri obeh postopkih reševanja? 

UČENKA: Isti. 

JAZ: Isti? Kaj misliš, je potem kakšna pravilnejša rešitev?  

UČENKA: Ne isti sta, ker je ista formula.   

JAZ: Zakaj pa misliš, da so na drugi šoli na tak način reševali nalogo, vi pa na tak način? 

UČENKA: Ne vem. Ker so imeli tako učiteljico.  

 

 POGOVOR Z UČENCEM PARADIGMATIČNE UČITELJICE 4 – P4  

 

JAZ: Se spomniš naloge, ki ste jo reševali danes, kjer je bil Anţe, ki je kupil darilo za prijatelja. 

To darilo je potem dal v škatlo, v obliki kvadra. Morali ste izračunat površino kvadra, da ste 

ugotovili, koliko papirja potrebuje. Vi ste to reševali tako, da ste naredili skico kvadra, potem 

ste se spomnili še površino tega kvadra, napisali ste formulo, videli ste podatke, jih vstavili v 

formulo in ste tako dobili rezultat. Na drugi šoli so pa to isto nalogo rešili tako, da je na začetku 

učiteljica pokazala učencem škatlo od čevljev, pokazala je, kako je Anţe dal darilo v to škatlo, 

kako ta škatla zgleda, katere so stranice, kaj je dolţina, kaj širina, kaj višina. Vse to so ugotovili 

na škatli, ki jo je pokazala učiteljica. In potem so ugotavljali, koliko papirja potrebuje. 

Pogovarjali so se, kako se zavija darila, kako se papir uporablja in podobno. Preko vsega tega 

so oni izračunali rešitev. Na koncu so sicer prišli do te formule kot vi, ampak so pri tem 

upoštevali, da gre za škatlo in stranice. Katera se ti zdi bolj smiselna rešitev?  
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UČENKA: Naša. Ampak drugače laţje je pa s škatlo.  

JAZ: Laţje je s škatlo? Bolj razumljivejše je s škatlo?  

UČENKA: Ja.  

JAZ: Kaj pa bolj pravilno? 

UČENKA: Pa naša.  

JAZ: Vaša s skico. Zakaj pa?  

UČENKA:  Ne moremo imeti škatle pri kontrolni, in si potem laţje tako …, če nimamo škatle 

pri sebi, da vemo kako. Si narišemo pa si tako predstavljamo.  

JAZ: Zakaj pa misliš, da so tam tako reševali?  

UČENKA: Očitno imajo tak sistem, učiteljica.  

JAZ: Kaj pa misliš o tem, da se pri tekstnih nalogah pri matematiki pogovarjaš, kot so se oni 

pogovarjali. O darilu, kako se darilo zavija, v kakšen papir, kako se da v škatlo darilo, … ker 

tam so se to vse pogovarjal?  Kaj misliš o tem? 

UČENKA: Ne vem. 

JAZ: ALI se ti zdi to za matematiko smiselno?  

UČENKA: Pri matematiki to ni tako smiselno, pomembno …, ker te noben ne bo potem to 

spraševal.   

 

 POGOVOR Z UČENCEM NARATIVNE UČITELJICE 1 – N1  

 

JAZ: Vi ste nalogo o škarjah reševali s pomočjo pravih škarij. Pogledali ste si na pravih škarjah, 

kje so koti in kako se spreminjajo. Na drugi šoli pa so to nalogo rešili tako, da so narisali le 

premice, in ugotovili rešitve s pomočjo premic (slika spodaj). Kaj meniš o vaši in njihovi 

rešitvi? Katera je bolj pravilna? 

 

UČENEC: Enako je.  

JAZ: Zakaj? 

UČENEC: Tukaj so tanjše črte, pri nas so bile debelejše črte, drugače je enako. Saj škarje so 

dve premici, samo drugače oblikovane.  
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JAZ: Kaj pa se ti zdi laţje, kje laţje ugotovimo rešitve? 

UČENEC:  To je laţje (dve premici). Če so prave škarje nam oteţi kje bi narisali te premice, 

kje so kakšni koti. Pri škarjah jih teţko najdemo, tukaj se pa točno vidijo. Gre za sovršne kote, 

rešitev je ista.  

 

 POGOVOR Z UČENCEM NARATIVNE UČITELJICE 2 – N2  

 

JAZ: Se spomniš naloge o škarjah, kjer ste iskali kote, sovršne kote in sokote. Učiteljica vam je 

pokazala prave škarje, pogovarjali ste se, kakšne škarje poznamo, ali so daljše ali krajše, vi pa 

ste s pomočjo teh škarij določili kote. Na drugi šoli so imeli isto nalogo, imeli pa so tako 

rešitev. Narisali so dve premici, kot škarje (slika spodaj). Na tej sliki so potem označili, kateri 

koti so enaki. Kateri način se tebi zdi laţji, vaš ali njihov? 

 

UČENKA: S pravimi škarjami.  

JAZ: Aha. S pravimi škarjami. Zakaj pa? 

UČENKA: Ker si je to verjetno teţje predstavljati, kot pa s škarjami v resnici.  

JAZ: Katera pa je po tvojem mnenju bolj pravilna rešitev? 

UČENKA: Po mojem sta isti. Na koncu sicer pridemo do istega rezultata, samo eni pač laţje 

razumejo tako, eni pa pač laţje razumejo s pravimi škarjami.  

JAZ: Kako pa bi ti, če bi vi obravnavali tako nalogo in bi jo morala rešit pred tablo, kako bi 

začela reševat?  

UČENKA: Potem bi verjetno tako narisala (premice), samo včasih je pa laţje s škarjami. 

JAZ: Aha. Pa da vi laţje razumete? 

UČENKA: Ja. 

JAZ: Pa misliš, da je za ostale sošolce tudi laţje razumet s škarjami? 

UČENKA: Verjetno ja.  

JAZ: Kaj pa za sam postopek, kateri misliš, da je bolj pravilen za matematiko?  

UČENKA: Verjetno je pravilnejši ta (s premicami), samo laţje se pa razume tistega s pravimi 

škarjami. 

JAZ: Zakaj pa se ti zdi ta (premice) bolj pravilnejši? 
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UČENKA: Ja ne vem, boljše je samo s premicami narisati, kot pa da bi šel risat škarje.  

JAZ: Zakaj pa misliš, da so na drugi šoli samo premice narisali? 

UČENKA: Ne vem, mogoče je hotel učitelj malo drugače pokazati, ne glih tako, pa še laţje se 

pokaţe.  

JAZ: Tam sploh niso upoštevali, da gre za škarje, ampak so vzeli nalogo kot nalogo.  

 

 POGOVOR Z UČENCEM NARATIVNE UČITELJICE 3 – N3  

 

JAZ: Včeraj ste reševali nalogo, kjer ste imeli bazen, pa je bilo vprašanje, koliko ploščic 

potrebujete, morali ste izračunat površino. In nalogo ste začeli tako, da vam je učiteljica 

pokazala škatlo, pogovarjali ste se kakšen sploh je bazen, če je podoben škatli brez pokrova. In 

ste ugotovili, da je škatla brez pokrova kot bazen, da je to kvader in da morate izračunati 

površino kvadra. Ta škatla vam je malo pomagala. Na drugi šoli, kjer sem opazovala pouk, pa 

so to isto nalogo reševali tako, da niso nič upoštevali, da gre za bazen. Oni so si samo narisali 

skico kvadra (narišem na list), in so potem po formulah, ki so jih zapisali za kvader, izračunali  

kaj je potrebno, tisto kot vi.  Zanima me,  kateri način se ti zdi pravilnejši?  

UČENKA: Meni je ta, kakor smo mi reševali, ker na vsak način si lahko predstavljaš, kako je. 

Na ta način, ker smo si mi ful laţje predstavljali pa vse. Sploh se mi ne zdi, kako so lahko to s 

formulami, ker mi tud nismo jemali kaj preveč formul.  

JAZ: Torej se ti zdi ta pravilnejši, vaš? 

UČENKA: Ja, ker je vse bolj razloţeno tukaj, pa če bomo večkrat to reševali, si bomo bolj 

zapomnili pa take stvari.  

JAZ: Kaj se ti pa laţje? Kateri način? Njihov ali vaš?  

UČENKA: Naš. 

JAZ: Zakaj pa? 

UČENKA: Zaradi tega, ker tukaj (samo skica) se po mojem ful velikokrat zmotiš, pa na primer 

kaj takega. Pri nam pa si v bistvu ţe vse predstavljamo, imamo izdelan, v bistvu ti bolj pride v 

glavo. Ne pa, na primer, samo da si narišeš, narediš sliko, potem pa računaš. Pa tudi bolj 

zanimivo je in bolj zabavno.  

JAZ: Kaj pa misliš, kateri način je bolj pravilnejši? 

UČENKA: Oba dva isto.  

JAZ: Oba isto. Kje so misliš, bolj pravilne rešitve? 

UČENKA: Po mojem pri nas.(premislek) Pri nas so po mojem bolj.   

JAZ: Bolj pravilne rešitve da dobiš? 
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UČENKA: Ne vem. Sploh ne vem, kako so oni to izračunal. 

JAZ: Saj poznaš formule za kvader? Formula za površino kvadra. To so uporabili. Potem pa so 

eno stranico odšteli. Na tak način. Nič so niso mreţe predstavljali, ali pa kaj drugega.   

UČENKA: Aja. Po mojem je oboje prišlo prav.  

JAZ: Oboje je prišlo prav. Kaj pa misliš, da je kakšna bolj pravilnejša rešitev? Ali pa, katera je 

bolj matematična rešitev? 

UČENKA: Po mojem njihova.  

JAZ: Je bolj matematična. Je bolj matematično pravilna, se ti zdi? 

UČENKA: To pa ne glih.  

JAZ: To pa ne? 

UČENKA: Ne. 

JAZ: Zakaj pa misliš, da so na drugi šoli oz. zakaj misliš, da vi rešujete naloge na tak način?   

UČENKA: Pri nas ni glih takih velik, ki vse razumejo, potem pač, mi imamo tudi te pač, 

posebne, ali kako se reče. Po mojem je učiteljica tudi tako, da tudi ti razumejo. Mi, ki smo  

tako, malo bolj nadarjeni, bi itak ţe vse razumeli…   

JAZ: Ti bi razumela tudi na tak način (skica kvadra)? 

UČENKA: Ja, bi ja. Samo, na primer ti, ki so malo bolj drugačni, pa po mojem, ne bi glih kaj 

preveč. Pa bi prišlo malo več različnih rešitev. Ţe za našo je prišlo ful velik rešitev. Bi jih bilo 

še več.  

JAZ: Zakaj pa misliš, da so oni kar tako reševali? Da je njihov učitelj samo narisal?  

UČENKA: Ker se učitelju ni dalo.  

 

 POGOVOR Z UČENCEM NARATIVNE UČITELJICE 4 – N4   

 

JAZ: Se spomniš, ko ste prejšnjo uro reševali nalogo z bazenom?  

UČENEC: Ja. 

JAZ: Pa vam je učiteljica pokazala škatlo,  povedali ste, da je to kot bazen, da škatla predstavlja 

bazen, potem ste narisali mreţo in tako prišli do rešitve.   

UČENEC: Ja. 

JAZ: Se spomniš? 

UČENEC: Ja.  

JAZ: No, na drugi šoli pa so isto nalogo reševali tako, da učitelj ni učencem pokazal nobene 

škatle, nič si niso predstavljali, oni so samo narisali kvader. Vi ste tudi s pomočjo škatle narisali 

kvader in ste potem računali površino. Na drugi šoli pa so nalogo reševali tako, da so samo 
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narisali kvader, potem so napisali formule za površino kvadra in izračunali to nalogo. Nič si 

niso predstavljali škatle, ali pa kakšnega bazena. Vi ste si predstavljali bazen, kako zgleda, da 

nima oken. Katera rešitev se tebi zdi pravilnejša? 

UČENEC: Ta s kvadratom, ki nam jo je učiteljica pokazala.  

JAZ: Ta vaša rešitev? 

UČENEC: Ja.  

JAZ: Kaj pa misliš, katera rešitev je bolj matematično pravilna? 

UČENEC: Ta na drugi šoli. 

JAZ: Kaj pa misliš, kateri način reševanja je laţji? 

UČENEC: Naš. 

JAZ: Vaš način je laţji? Zakaj pa? 

UČENEC: Ja zato, ker smo si predstavljali kakšen je, pa kako se računa.  

JAZ: Zakaj pa misliš, da je ta (na drugi šoli) bolj matematično pravilen? 

UČENEC: Ja. Matematično, ker nič si ne bi s slikami, predstavljamo si v moţganih, ne tako, da 

ko vidimo, in rešitve določimo.  

JAZ: Aha, ker se računa več? 

UČENEC: Ja.  

JAZ: Kaj se ti zdi, zakaj ste vi tako reševali to nalogo, oni pa na tak način? Zakaj misliš, da so 

oni samo kvader narisali?  

UČENEC: Mogoče, ker se zdi njim bolj …, ker se bolj zanimajo za to in bi radi brez tega 

ugotovili, katera je rešitev.  

JAZ: Aha. Zakaj pa misliš, da ste vi tako reševali, da vam je učiteljica to pokazala? 

UČENEC: Mogoče, ker mi nismo rekli, da bi radi brez tega.  

JAZ: Aja, da bi morali povedati, da bi radi brez tega, da bi samo narisali pa reševali? 

UČENEC: Ja. 

JAZ: Pa bi ti tudi, če bi samo takole reševali,  takoj vedel rešitev? Ali je bil laţji ta vaš način?  

UČENEC: Ja tole, ko nam je učiteljica pokazala, je bilo laţje.  

JAZ: Ampak, če ne bi prej učiteljica pokazala škatle, bi znal? 

UČENEC: Ja.  

 

 

 

 

 


