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POVZETEK 

Diplomsko delo se nanaša na didaktično uporabo simulacijskega računalniškega programa pri 

pouku matematike. Predstaviti želim, kako lahko učenci z računalniško simulacijo, ki 

omogoča spoznavanje funkcionalnih povezav in opazovanje procesov ter kompleksnih 

pojavov, pridobijo temeljne izkušnje, proučujejo različne vplive na sistem in, kar je 

najpomembnejše, začnejo življenjske situacije povezovati z matematiko.  

Na začetku teoretičnega dela predstavim koncept simulacije, v katerega vključim načine 

reprezentacij matematičnih pojmov pri pouku matematike. V okviru koncepta nato  

nadaljujem z razlago modela in modeliranja, ter opišem njuno vlogo v procesu računalniške 

simulacije, kot tudi v procesu poučevanja. Nadaljevanje teoretičnega dela zajema opis procesa 

računalniške simulacije, njeno uporabnost pri pouku in opis računalniških programov, ki so se 

in se še vedno uporabljajo pri pouku matematike. Za zaključek teoretičnega dela predstavim 

simulacijska programa, namenjena poučevanju, Gizmo in SimCalc MathWorld ter opišem 

njuno uporabo tudi na primerih. 

V empiričnem delu diplomske naloge izvedem raziskavo o učinkovitosti uporabe 

računalniškega programa SimCalc MathWorld. Raziskovalna vprašanja se nanašajo na 

motiviranost učencev za delo s programom SimCalc MathWorld in na primernost njegove 

uporabe pri pouku matematike. V raziskavo sta vključena učenca 8. in 9. razreda osnovne 

šole, katerima s pomočjo simulacijskega programa predstavim snov premega sorazmerja. Po 

razlagi učenca rešita preizkus znanja, ki ga uporabim kot dodatni instrument, kot glavni 

instrument pa uporabim opazovanje z udeležbo. Pridobljene podatke obravnavam s 

kvalitativno metodo analize. Tako želim preizkusiti zmožnost in učinkovitost programa kot 

učnega pripomočka pri pouku matematike ter pridobiti čim več informacij o načinu 

poučevanja z uporabo simulacijskega programa SimCalc MathWorld. 

Ključne besede: model, modeliranje, računalniška simulacija, reprezentacija, simulacijski 

program 



ABSTRACT 

This thesis is based on a didactic use of simulation software in mathematics classes. The goal 

is to present the ways in which pupils can gain extensive experience, study different 

influences on systems and, most important connect real life situations with mathematics. 

What makes this possible is a computer simulation which enables them to recognize 

functional links and observe different processes as well as complex phenomena.  

 

At the beginning of the theoretical part the concept of simulation is presented. It includes 

representations of mathematical concepts in mathematics classes and an explanation of the 

concepts of model and modelling describing their role in both, computer simulation and 

teaching process. The theoretical part continues with an explanation of the computer 

simulation process, the use of simulation in class and the descriptions of software that were 

and still are used in teaching mathematics. The theoretical part is concluded by presenting 

simulation software intended for teaching, Gizmo and SimCalc MathWorld, as well as by 

describing their use on practical examples.  

 

The empirical part of the thesis comprises a research on the effectiveness of the use of the 

SimCalc MathWorld computer program. Research questions consider students’ motivation for 

work with the SimCalc MathWorld program and the adequacy of this program for classroom 

use. In the research two students from grades 8 and 9 studied the topic of direct proportion 

using the simulation program. After the explanation, the pupils were asked to take a test that 

was used as an additional instrument; the main research instrument, however, was participant 

observation. The gathered data was examined by qualitative data analysis in order find out the 

capabilities and effectiveness of the program as a teaching tool as well as to gain as much 

information as possible about teaching methods that use the SimCalc MathWorld simulation 

software. 

 

Key words: computer simulation, model, modelling, representation, simulation software  
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0. UVOD 

Učitelji in starši si želijo, da bi učenci povezovali šolsko znanje z izvenšolskimi izkušnjami. 

Izobraževalna tehnika, ki naj bi poudarjala ta vidik učenja in se že več let uspešno uporablja, 

je simulacija. Tehnika, učencem omogoča izkusiti realno življenjsko situacijo, kjer skozi 

igranje vlog prevzemajo vloge resničnega sveta. Učenci rešujejo probleme in sprejemajo 

odločitve in se hkrati na ta način aktivno vključujejo v učni proces.  

Zaradi vse večje razširjenosti osebnih računalnikov se vse pogosteje uporablja računalniška 

simulacija. Na ravni iger jo uporabljajo že otroci v obliki različnih računalniških iger 

(simulatorji letenja, vožnje avtomobila itd.), vedno bolj pa se uveljavlja tudi v svetu vzgoje in 

izobraževanja.   

V teoretičnem delu diplomske naloge najprej predstavim koncept simulacij v katerega 

vključim naslednje pojme: reprezentacije, model in modeliranje. Nadaljujem s poglavjem o 

računalniških simulacijah in njihovo didaktično uporabo pri pouku. Za konec teoretičnega 

dela pa se osredotočim na opis in predstavitev uporabe simulacijskih programov, namenjena 

poučevanju, Gizmo in SimCalc MathWorld. 

V empiričnem delu program SimCalc MathWorld preizkusim tudi v praksi. Z učencema 

osnovne šole sem izvedla dvourno individualno raziskavo glede uporabe računalniškega 

programa pri pouku matematike. Tema ure je bila premo sorazmerna odvisnost količin, kot 

primer matematičnega modela, ki ga predstavim z računalniško simulacijo. Zanimalo me je 

predvsem, če je program primeren za uporabo v osnovni šoli in kakšen je odziv učencev na 

drugačen način poučevanja. Katere instrumente sem uporabila, kakšna je bila organizacija 

dela, dobljene rezultate in analizo pa podrobno predstavim ob koncu empiričnega dela.  
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1. KONCEPT SIMULACIJE 

Beseda simulacija izhaja iz latinske besede ''simulatio'', kar pomeni pretvarjanje, oponašanje 

in se v pogovornem jeziku uporablja v različnih pomenih. Simulacija kot način reševanja 

pomembnih in kompleksnih problemov predstavlja zelo staro raziskovalno disciplino, ki so jo 

v letih pred našim štetjem na vojaških vajah uporabljali vojskovodje in vladarji za uprizoritve 

različnih strategij nasprotnika. Simulacija je bila tako v času razvoja družbe stalni 

spremljevalec urjenja in pridobivanja novih znanj in izkušenj. Z razvojem računalniškega 

področja in s pojavom računalnika je postala simulacija znanstvena disciplina oz. del 

sistemskega pristopa (Kljajič, 1999, str. 5). Vse bolj pa postaja priljubljena tudi v procesu 

poučevanja.  

Debeljakova (2005, str. 90) pove, da je simulacija v tesni povezavi z igro vlog in da sta to 

osrednji metodi izkustvenega učenja, s katerima učitelj popestri razlago in pri katerih učenec 

razvija poleg vsebinskih tudi procesne cilje. V simulaciji učenec ohrani lastno identiteto in 

namišljeno situacijo odigra tako, kot da bi bila realna. Realna v simulaciji so čustva in 

vedenje, simulirane so le okoliščine. 

Opis, ki ga predlaga Debeljakova (2005, str. 90), ne zajema simulacije, ki jo učenci lahko 

izvajajo in opazujejo na računalniku. V procesu učenja matematike učenec pridobiva znanje o 

matematičnih pojmih, simbolih, uri svoje matematične veščine in preizkuša različne 

matematične strategije. Matematične ideje lahko reprezentiramo na različne načine z 

namenom, da tiste, ki so po naravi abstraktne, postanejo učencem predstavljive in dostopne. 

Ena izmed metod, ki postaja vse bolj priljubljena, je tudi računalniška simulacija. Da 

razumemo sam koncept simulacije, pa moramo najprej dobro poznati in razumeti naslednje 

pojme: reprezentacija, model in modeliranje, ki so hkrati tudi stalni spremljevalci pouka 

matematike.  

1.1. REPREZENTACIJE 

Reprezentacijo bomo opredelili kot nekaj, kar nadomešča nekaj drugega. Je neke vrste 

nadomestek stvari, ki jo (jih) reprezentira. Pri vsaki reprezentaciji moramo opredeliti: (1) 

reprezentirajoči objekt, (2) objekt, ki ga reprezentirajoči objekt reprezentira, (3) kateri vidiki 

objekta, ki ga reprezentira, so reprezentirani, (4) kateri vidiki reprezentirajočega objekta 
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reprezentirajo ter (5) povezavo med objektom, ki ga reprezentira, in reprezentirajočim 

objektom (Palmer, 1987, v: Hodnik Čadež, 2003, str. 4).  

Pri pouku matematike Hodnik Čadeževa (2003, str. 4) razlikuje med notranjimi 

reprezentacijami (miselne predstave) in zunanjimi reprezentacijami (okolje). 

1.1.1. NOTRANJE REPREZENTACIJE 

Notranje reprezentacije poznamo tudi pod izrazom kognitivne reprezentacije (Palmer, 1978, 

v: Hodnik Čadež, 2003, str. 4). Opredelimo jih lahko kot miselne predstave, ki ustrezajo 

našim notranjim formulacijam 'realnosti', naš notranji svet izkušenj. Učenci si v procesu 

učenja in s pridobivanjem znanj ter izkušenj s pomočjo reprezentacij ustvarjajo nek miselni 

model, ki ga poskušajo usklajevati z realnostjo (Zupančič, 1997, str. 321).  

Notranje reprezentacije so torej lahko posledica pasivnih izkušenj, ki jih učenec dobi, ko 

deluje okolje nanj. Ti vplivi okolja pa puščajo sledi in vtise na telesu, ki so za druge ljudi 

neopazni in vplivajo na razvoj čustev in stališč. Hkrati pa so notranje reprezentacije tudi 

posledica dejavnih izkušenj, ki jih učenec dobi, ko vpliva na okolje, ko se igra, eksperimentira 

in dela.  

Pri notranjih reprezentacijah torej govorimo o oblikovanju miselnih oz. mentalnih modelov, ki 

si jih učenci ustvarijo. Poleg notranjih bomo kot najpogostejše pri pouku matematike 

izpostavili zunanje reprezentacije. 

1.1.2. ZUNANJE REPREZENTACIJE  

Zunanje reprezentacije sestavljajo strukturirani simbolni elementi, katerih vloga je 'zunanja' 

predstavitev matematične 'realnosti'. Z izrazom 'simbolni elementi' označujemo elemente, ki 

jih izberemo za reprezentacijo nečesa drugega. Objekt, ki reprezentira drug objekt, razumemo 

kot simbolni element. Simbolni element pa ni nič drugega kot nek objekt, ki nadomešča nek 

drug objekt, je nadomestilo (Slika 1). 
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Slika 1: Reprezentacijski sistem 

Pri pouku matematike ločimo tri vrste simbolnih elementov oziroma tri vrste matematičnih 

reprezentacij: konkretni material, grafične ponazoritve in matematične simbole. Njihova 

uporaba pa mora biti povezana, saj pomen posamezne reprezentacije pri pouku lahko 

razložimo in osmislimo le s pomočjo drugih reprezentacij. Pomembno vlogo pri tem ima 

jezik, s pomočjo katerega posamezne reprezentacije razložimo in je hkrati tudi 

reprezentacijski sistem (Hodnik Čadež, 2003, str. 5). 

Poglejmo si značilnosti posameznega reprezentacijskega sistema: 

1.1.2.1. Konkretne reprezentacije 

Med konkretne reprezentacije štejemo uporabo konkretnega materiala oz. vse reči, ki jih 

učenec uporablja kot pripomoček za učenje. Primer konkretne reprezentacije so Dienesove 

kocke, katerih namen je pomagati učencem pri razumevanju desetiškega sistema in računskih 

algoritmov. Tak material imenujemo strukturiran material in se uporablja izključno pri 

poučevanju in učenju matematike, izven šolskega sistema pa nima posebnega pomena. Sem 

štejemo tudi link kocke, številsko os ipd. Primeri nestrukturiranega materiala za pomoč pri 

računanju so npr. kamenčki, jabolka, žetoni. Pomen konkretnega materiala poudarimo v 

začetni fazi učenja o določenem matematičnem pojmu. Pomembno vlogo pri osmišljanju 

konkretnega materiala pa ima učitelj, saj sam konkretni material ne zagotavlja izkušenj kot 

tudi ne vsebuje matematike, ampak ga osmislimo lahko šele s svojimi mislimi, ki pa jih, kot 

že rečeno, pomaga usmerjati tudi učitelj (Hodnik Čadež, 2003, str. 6).  
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Slika 2: Primeri strukturiranega konkretnega materiala1 

1.1.2.2. Grafične reprezentacije 

Grafične reprezentacije so najbolj zastopane pri ponazarjanju matematičnih idej, predvsem na 

razredni stopnji. Matematični učbeniki, delovni zvezki ter drugo gradivo vsebujejo številne 

grafične reprezentacije. Grafične reprezentacije števil so npr. ilustracije premetov, živali in 

oseb, ki jih učenci lahko izrazijo tudi s simboli oz. številkami. Grafičnih reprezentacij pa ne 

uporabljamo le za matematične pojme, ampak tudi za ponazarjanje določenih matematičnih 

simbolov. Učenje o matematičnih pojmih in simbolih poteka sočasno (npr. simboli za relacije: 

<, >, =).  

Pri osvajanju matematičnih pojmov grafične reprezentacije predstavljajo most med 

konkretnimi reprezentacijami in reprezentacijami z matematičnimi simboli. Heedens (1986, v:  

Hodnik Čadež, 2003, str. 8) je most, ki vodi od konkretnega k abstraktnemu, predstavil kot 

''most grafičnih reprezentacij, ki so bodisi semikonkretne bodisi semiabstraktne''. 

 

 

                                                 

1 http://www.zrss.si/... /alenka%20lpovec_%20matematika%20in%20tj.pdf 
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KONKRETNE 

REPREZENTACIJE 

 

GRAFIČNE REPREZENTACIJE  

MATEMATIČNI 
SIMBOLI SEMIKONKRETNE 

REPREZENTACIJE 

SEMIABSTRAKTNE 

REPREZENTACIJE 

Tabela 1: Most med konkretnimi in abstraktnimi reprezentacijami (Heddens, 1986, v: Hodnik Čadež, 

2003, str. 8) 

Semikonkretne reprezentacije grafično reprezentirajo konkretno izkušnjo, ki je lahko realna 

ali namišljena, semiabstraktne pa semikonkretno reprezentacijo nadomeščajo z grafičnimi 

simboli.  

 

Slika 3: Most med konkretnimi in abstraktnimi reprezentacijami2 

Grafična reprezentacija (Slika 3), narisani avtomobil, je semikonkretna, pravokotniki pa 

predstavljajo semiabstraktno reprezentacijo.  

1.1.2.3. Matematični simboli 

Učenci v prvih letih šolanja spoznajo števke od 0 do 9, znake za operacije (–, +, :, ⋅ ) ter 

simbole za relacije (<, >, =). Končna množica simbolov ponuja neskončno kombinacij, za 

                                                 

2 http://pefprints.pef.uni-lj.si/626/1/KURIKULARNA_PODROCJA_CD_1.pdf 
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katere pa veljajo določena pravila, ki učencem pogosto povzročajo težave. Učenci namreč 

velikokrat matematične simbole uporabljajo mehanično in brez razumevanja (Hodnik Čadež, 

2003, str. 9).  

V procesu učenja matematike je rokovanje s simboli tesno povezano s konkretnimi in z 

abstraktnimi reprezentacijami. Hiebert (1988, v: Hodnik Čadež, 2003, str. 9) definira 

matematične simbole kot ''reprezentacijski simbol, opredeljen s petimi stopnjami, ki jih mora 

otrok osvojiti, da se lahko uspešno rokuje s simboli''. Stopnje po Hiebertu so: 

- povezovanje simbolov z referencami (učencem moramo v procesu učenja omogočiti 

rokovanje s konkretnim in z grafičnim materialom in vzpostavljati relacije med temi 

reprezentacijami in simboli), 

- razvijanje postopkov s simboli, 

- razširjanje postopkov s simboli, 

- avtomatiziranje postopkov s simboli in 

- uporabljanje simbolov in postopkov kot referenc abstraktnejših simbolnih sistemov. 

Primer, pri katerem učenci uporabijo vse tri vrste zunanjih reprezentacij, je naslednja 

raziskovalna naloga (Žakelj, 2003, str. 19):  

Razišči trikotnik s ploščino 12 cm 2 .  

Učenec tako predstavi trikotnik na: 

- konkretni ravni (izdelovanje modela), 

- slikovni ravni (risanje slik),  

- simbolni ravni (zapis ploščine).  

Primer dopušča uporabo različnih reprezentacij in s tem omogoča, da imajo učenci možnost 

razširiti in poglobiti pojmovno predstavo o pojmu (trikotnik). Pri reševanju sta pomembni 

predznanje učencev in njihovo poznavanje splošnih pojmov (Žakelj, 2003, str. 19).   

Spoznali smo delitev zunanjih reprezentacij, kot jih natančno opiše Hodnik Čadeževa, vendar 

velja omeniti tudi drugo klasifikacijo, ki je dobro poznana v svetu matematike. To je 
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klasifikacija reprezentacij, prirejena po Brunerju. Jerome Seymour Bruner je bil ameriški 

psiholog, ki je pustil močan pečat na področju kognitivne in vzgojne psihologije. Njegova 

zapoved je bila, da se vsak učenec lahko nauči česar koli, le če uporabi primerno predstavitev. 

Reprezentacije je razdelil in opisal na naslednji način (Lipovec, 2013, str. 33): 

- Enaktivna reprezentacija 

Enaktivna reprezentacija je reprezentacija preteklega dogodka z namišljenimi ali dejanskimi 

motoričnimi odzivi. Zanjo veljajo preprostost, razumljivost, zanesljivost in nezmotljivost. V 

šoli jo običajno uporabljamo pri delu s konkretnim materialom in kasneje z ubesedenimi 

besedilnimi nalogami.  

- Ikonična reprezentacija 

Ikonična reprezentacija omogoča povzemanje dogodkov s selektivno organizacijo in z 

naknadno preobrazbo dražljajev in podob.  

- Simbolična reprezentacija 

Simbolična reprezentacija se nanaša na reprezentacijo v umetnem, simbolnem sistemu.  

 

Slika 4: Primeri reprezentacij po Brunerju3 

                                                 

3 http://www.zrss.si/... /alenka%20lpovec_%20matematika%20in%20tj.pdf 
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Če povežemo reprezentacije, ki jih opredeli Hodnik Čadeževa z reprezentacijami po 

Brunnerju, lahko rečemo, da enaktivna reprezentacija ustreza konkretni ravni, ikonična 

slikovni ter simbolična simbolni ravni.  

Zunanjim reprezentacijam se torej pripisuje velik pomen, vendar ko govorimo o uporabnosti 

matematike v vsakdanjem življenju, so nekatere izmed njih oddaljene od cilja poučevanja 

matematike. Primer je lahko razdeljevanje paličic, kjer nastane težava, ko učenec samega 

procesa rokovanja ne prevede v simbolni zapis, saj med njima ne vidi nobene povezave. 

Vzrok za nastanek težave pa je, da učenec tega v vsakdanjem življenju ne počne pogosto ali 

sploh ne (Hodnik Čadež, 1998). 

Tako lahko rečemo, da nam konkretni material po eni strani omogoča večjo ustvarjalnost, po 

drugi strani pa nam ta ustvarjalnost povzroča oviro, ko želimo preiti na simbolni zapis. Zato 

moramo biti pazljivi pri njihovi uporabi, da učencem ne otežimo razumevanja nekega 

matematičnega pojma, namesto da bi jim ga približali.  

Če učenci razumejo nek matematični pojem, pomeni, da so sposobni oblikovati povezave med 

reprezentacijami obstoječega znanja in novimi reprezentacijami. Globoko razumevanje 

matematične vsebine običajno pomeni poznavanje vseh vrst reprezentacij in povezav med 

njimi. Vloga učitelja je v tem primeru pomembna, saj je za reprezentacijo vedno potrebna 

interpretacija in za vsako interpretacijo tudi dober interpretator. Učitelj mora že od samega 

začetka uvajati učence v rabo več različnih reprezentacij, kjer je poleg prej omenjenih 

konkretnih, grafičnih in simbolnih reprezentacij pomembna vloga jezika, s pomočjo katerega 

lahko učenci posamezne reprezentacije tudi razložijo. Otrok ima tako več načinov, s katerimi 

bo mislil. Učni proces bi moral imeti 4. faze, kot pravi Žakljeva (2003, str. 8): (1) uporabo ene 

reprezentacije, (2) uporabo več reprezentacij hkrati, (3) zgraditi povezavo med posameznimi 

reprezentacijami in (4) njihovo integracijo in fleksibilno prehajanje.  

Zavedati se moramo, da je razumevanje zelo širok pojem, ki pa ga v našem primeru 

definiramo kot otrokovo sposobnost prehajanja med različnimi reprezentacijami. Drugi 

pojem, ki se ga pogosto zamenjuje z razumevanjem, pa je pomenjanje, ki ga definiramo kot 

proces, povezan z neko specifično reprezentacijo. S pomenjanjem tako lahko opredelimo 

otrokovo sposobnost dati določeni reprezentaciji pomen oziroma izvesti predvideno 

transformacijo v okviru določene reprezentacije. Na primer, če je učenec sposoben uspešno 



 

10 

 

opraviti preobrazbo deljenja z Dienesovimi ploščinami (izračuna 64 : 4), je sposoben 

pomenjanja reprezentacije deljenja. Če pa je sposoben izvajati prehode med reprezentacijami 

deljenja (npr. med reprezentacijami deljenja z Dienesovimi ploščami, grafično ter s simboli), 

potem učenec idejo deljenja tudi razume (Hodnik Čadež, 2003, str. 11). 

Pri obravnavi pojmov tako pogosto nista vprašljiva učenčeva zrelost ali predznanje, 

pomembna je reprezentacija, ki mora biti učencem dojemljiva, da jo bo sposoben tudi sam 

uporabiti in izvesti, kar pomeni, da ne sme biti prelahka oz. pretežka. Velika večina učiteljev 

si pri reprezentaciji matematičnih pojmov pomaga z omenjenimi oblikami zunanjih 

reprezentacij, ki so sicer dobra popestritev pouka, vendar pa ne omogočajo vsega, kar želimo 

predstaviti v diplomski nalogi, in to je izhajanje iz realnih in življenjskih situacij. 

Reprezentacije, ki smo jih obravnavali v tem razdelku, uporabljamo v povsem matematičnem 

kontekstu. To pomeni, da učencu ni treba posebno razmišljati o povezavi matematičnega 

objekta ali pojma z neko realno situacijo.  

Spoznali smo različne reprezentacije matematičnih idej (situacije iz materialnega sveta, slike, 

govorjen jezik, zapisane simbole idr.), vrsto predstavitve pa predstavljajo tudi modeli, ki 

nastopajo v konceptu simulacije.  

1.2. MODEL 

Model je posebna vrsta predstavitve ali reprezentacije dejstev o realnem pojavu v okviru 

teorije. Zanj je pomembna strukturna podobnost med objektom in njegovo predstavitvijo, ki 

omogoča, da pri razmišljanju objekt nadomestimo z modelom. Smisel in namen gradnje 

modelov sta lahko različna, vendar pa je vsak model v prvi vrsti namenjen komunikaciji 

oziroma lažjemu razumevanju vidika realnosti oziroma objekta, ki ga modelira. Za dosego 

tega pa so potrebna posploševanja in poenostavljanja (Kljajič, 1994).  

Razlago sedaj prenesimo v matematični svet, kjer beseda model pomeni simbolno in 

konkretno ponazoritev matematičnega pojma. Zgled, kjer je model teoretično abstraktni 

konstrukt je na primer beleženje prodaje sladoleda v sladolednem podjetju v določenih 

dnevih. Z upoštevanjem vremena lahko za določen dan izdelajo matematični model prodaje v 

odvisnosti od vremena. 
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1.2.1. VRSTE MODELOV 

Modele lahko razvrščamo na več načinov, saj je njihova uporaba prisotna na različnih 

področjih, kar pomeni, da se med seboj razlikujejo tudi po različnih vidikih uporabe.  

Modele tako lahko razvrščamo na različne načine, v osnovi pa jih delimo na: 

• Fizične in 

• abstraktne modele. 

Slednje naprej delimo na:  

a) mentalne in  

b) simbolne. 

Fizični modeli 

Fizični modeli so poenostavljeni in zmanjšani realni sistemi, katerih lastnosti proučujemo. 

Statični fizični modeli so npr. prikaz arhitektonskih in urbanističnih razrešitev v obliki maket, 

ki nam omogočajo vizualne predstave določene prostorske oblike, makete avtomobilov in so 

uporabni v zgodnjih fazah simulacijskega modela. Dinamični fizični modeli predstavljajo 

delovanje nekega sistema. Primeri dinamičnih modelov so npr. aerodinamični predori za 

proučevanje lastnosti letal, hidrodinamični kanali za proučevanje hidrodinamičnih lastnosti 

ladij ipd. (Kljajič, 1999, str. 12).  

Če se navežemo na pouk matematike, lahko kot fizične modele izpostavimo žičnate modele 

geometrijskih teles ali pa na primer žogo in kartonasto škatlo, s pomočjo katerih učenci 

razvijajo prostorsko predstavo, oblikujejo geometrijske pojme in jih povezujejo z vsakdanjim 

življenjem. Primer je lahko tudi geometrijski model piramide, ki predstavlja fizični model 

strehe. Sicer pa moramo biti pozorni, saj osnovni opis fizičnih modelov obravnava nek realni 

sistem, katerega delovanje običajno preizkušamo v določenem okolju in pri določenih 

pogojih, kar bi bilo pri pouku matematike mogoče izvajali le s pomočjo računalniške 

tehnologije. Tako učenci lahko izdelajo statični model, ki nadomešča nek objekt v tej meri, da 

učencu pomaga pri izboljšanju vizualne prostorske predstave. Ne bi pa bilo smiselno, da bi 

učenci sami izdelovali dinamične fizične modele, saj le-to zahteva ogromno znanja in seveda 

tudi časa.  
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Abstraktni modeli 

a) Mentalni oz. miselni modeli 

Mentalne modele smo že opredelili kot miselne reprezentacije zunanje realnosti. Njihova 

prisotnost se kaže v naših pridobljenih izkušnjah, ki neposredno vplivajo na odločitve in 

ravnanja. Pomembni so za organizacijo in interpretacijo informacij. Učenci tako mentalne 

modele uporabljajo v procesu sklepanja oziroma ugibanja, predvidevanja v določenih stanjih, 

akcijah, ne da bi le-te morali preveriti v realnosti. 

Razvijajo se v procesu učenja in se s pridobivanjem novih znanj in izkušenj usklajujejo z 

realnostjo. Znanje in zmožnost razvoja mentalnega modela pa sta odvisna tudi od ciljev, 

namenov, želja in pričakovanj učenca (Zupančič, 1997, str. 321). 

Rutar (2011, v: Suban Ambrož, 2012, str. 163) ustvarjanje mentalnih modelov poimenuje kot 

''proces izgrajevanja znanja s pomočjo miselnih aktivnosti, s katerimi gradimo odnos in 

povezave med dejstvi in idejami ter že obstoječim znanjem''. Vse skupaj pa poimenuje učenje 

z razumevanjem. 

b) Simbolni modeli 

Široko in pomembno skupino modelov tvorijo simbolni modeli. Delimo jih na: 

- nematematične in 

- matematične modele. 

Lastnost nematematičnih modelov je, da je iz njih včasih težko pridobiti natančno 

informacijo. Delimo jih na: 

- verbalne (izrečeni ali zapisani opisi dogodkov, izkušenj itd.),  

- grafične (risbe, grafi itd.) in  

- shematične (diagrami poteka, prikaz vezij, načrti itd.).  

Nekateri avtorji risbe, grafe in načrte poimenujejo kot modele. V svoji diplomski nalogi pa 

grafe, slike in podobne stvari imenujemo le kot neko predstavitev oz. nadomestilo za nek 

objekt in ne kot model.  
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1.2.1.1. Matematični modeli 

Izraz matematični model nam pove, da je matematika pri reševanju realnih problemov lahko 

uporabljena kot model oziroma predstavitev nekaterih vidikov realne situacije. Matematični 

modeli poskušajo podati posnetek pomembnih značilnosti dejanskega stanja objekta, sistema 

ali pojava v matematičnem jeziku. Kljub temu, da si z modelom lahko zelo dobro pomagamo 

pri reševanju realnih problemov, je oblikovanje modela zelo zahteven proces. Učencem zato 

lahko olajšamo delo tako, da jim podamo podatke oziroma navodila, katere podatke naj 

izberejo4. 

Poglejmo si primer, kjer nas zanima, koliko prostora je znotraj kartonaste škatle: 

 

Slika 5: Dimenzije kartonaste škatle 

Zapišemo oznake in merila: 

- h je višina, 

- w širina in 

- l dolžina. 

Tako dobimo formulo za izračun volumna: hwlV ⋅⋅= in imamo preprost matematični model 

za izračun prostora znotraj škatle. Seveda pa model ni isto kot resnična stvar. V našem 

primeru nismo upoštevali debeline materiala škatle in še veliko drugih stvari in dejstev. 

                                                 

4 http://www.zrss.si/projektiess/gradiva/pkp/PKP_Matematika.pdf 
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Vendar je dovolj dober model, da nam koristi in si z njim vsaj nekoliko pomagamo. Na 

primer mere, ki smo jih dobili, nam povedo dovolj, da približno presodimo, koliko bomo 

plačali za paket, ki ga bomo poslali po pošti, ali pa kako veliko škatlo bomo morali vzeti, ko 

bomo pakirali stvari. Vedno pa pridejo situacije, ko potrebujemo natančnejše izračune. Sledi 

poizkus izboljšave modela. V našem primeru, kot izboljšavo, upoštevamo še debelino 

materiala.  

 

Slika 6: Upoštevanje debeline kartonaste škatle 

Dobimo naslednje izračune: 

th 2−  – notranja višina, 

tw 2−  – notranja širina, 

tl 2− – notranja dolžina. 

Volumen bo torej znašal: )2()2()2( tltwthV −⋅−⋅−=  

Tako smo dobili boljši model, ki sicer še vedno ni popoln, ampak je uporaben in ga lahko 

uporabljamo na različne načine. 

Za matematični model je značilno naslednje (Magajna, 2013, str. 298):  

• strukturna podobnost s predstavljenim objektom  

Primer je naloga o premem sorazmerju:  
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V trgovini stane 5 jajc 0,80 EUR. Koliko jajc lahko kupi gospodinja, ki ima v 

denarnici 10,50 EUR?  

V tem primeru premo sorazmerje uporabimo kot model za odnos med dvema količinama 

nakupljenih jajc in zneskom za plačilo zanje. Gre torej za neko strukturno podobnost med 

njima, vendar ju ne moremo enačiti. Z modelom premega sorazmerja lahko izračunamo ceno 

za 3, 10 ali pa tudi milijon jajc, pri čemer izračun za milijon jajc za nakupovanje v trgovini ne 

drži. Gospodinja v resnični situaciji ne bi nikoli kupovala oz. je ne bi zanimala cena za 

milijon jajc, kot tudi ne, kakšna je cena enega, ampak bi jo običajno zanimal le približen 

izračun cene enega paketa jajc. 

• vzajemnost 

Žoga je lahko model za geometrijsko kroglo oziroma sfero in tudi geometrijska krogla je 

lahko model za žogo. 

 

Slika 7: Vzajemnost žoge in krogle 

Tudi kartonasta škatla je lahko model za kvader in obratno. 

 

Slika 8: Vzajemnost škatle in kvadra 
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• avtonomnost  

Avtonomnost pomeni, da o modelu lahko razmišljamo neodvisno od objekta, na katerem je 

uporabljen. 

• omejeno območje veljavnosti 

Model objekt nadomešča le v določenih okoliščinah. Če vzamemo za primer geometrijsko 

kroglo, ki je lahko model za žogo v primeru, ko nas zanima površina, prostornina ali prerez 

krogle, ne more pa biti model za ugotavljanje odboja žoge od tal. 

1.2.2. RAČUNALNIŠKI MODEL 

Prvi korak pri računalniški simulaciji je eksperimentiranje z modelom. Računalniška 

simulacija tako temelji na računalniškem modelu, ki je pravzaprav matematični model. 

Računalniški modeli so zgrajeni iz podatkov, enačb (npr. diferencialne enačbe) in izračunov, 

ki posnemajo dejanja predstavljenih stvari ali procesov. Običajno vključujejo grafični prikaz, 

ki prevaja numerične podatke v animacijo, ki jo lahko vidimo na računalniškem zaslonu. Pri 

pouku učenci svoje odločitve vnašajo v računalnik, ki potem uporabi računalniški model za 

izračun novih vrednosti in jih prikaže v obliki številk ali grafov. Tako učenci sprejmejo nove 

odločitve in po potrebi postopek ponovijo. Da pa ti modeli delujejo tako, kot bi delovali v 

resničnem svetu potrebujemo računalnike z veliko zmogljivostjo5. 

Računalniški model, ki se uporablja v modeliranju in simulaciji, je prikaz nečesa (osebe, 

stavbe, vozila, dreves, predmetov itd. ). Lahko je statičen ali dinamičen. Primer statičnega 

računalniškega modela je 3D prostorski model, ki se ne odziva na spremembe. Z dinamičnim 

računalniškim modelom pa napovedujemo časovno obnašanje sistema, ko je časovno 

spreminjanje količin prehitro ali prepočasno, da bi lahko eksperimentirali z nekim preprostim 

modelom. Proces spreminjanja vremena ali pretok prometa spadata v to skupino (Fošnarič, 

2003).  

Model je tako lahko zelo preprosta predstavitev predmeta, pojma ali sistema, lahko pa je 

dokaj zapletena numerična metoda. Lahko je fizičen ali abstrakten in obe vrsti sta lahko 

                                                 

5 http://www.ist.ucf.edu/background.htm 
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statični ali dinamični, kar pomeni, da ostanejo isti ali se spreminjajo s časom. Sam proces 

oblikovanja modelov pa bomo predstavili v nadaljevanju.  

1.3. MODELIRANJE 

Model predstavlja že neko končno posplošitev realnega pojava. Vendar je pomembno tudi 

razumevanje delov pojava in odnosov med posameznimi deli znotraj pojava, ki ga pridobimo 

z modeliranjem. Modeliranje tako vključuje sestavljanje in uporabo modelov z namenom, da 

bodo spoznanja o nekem pojavu lažje dosegljiva in razumljiva.  

1.3.1. MATEMATIČNO MODELIRANJE  

Matematično modeliranje je metoda, ki je običajna na znanstvenih področjih, vendar pa je 

uporabna tudi za reševanje šolskih matematičnih problemov iz vsakdanjih situacij. Je ena 

izmed oblik dejavnega učenja in je didaktični pristop, ki ustvarja možnosti za medpredmetno 

povezovanje. Učenci morajo poiskati matematični zapis problema, poiskati rešitev, jo 

interpretirati in jo preveriti v realni situaciji (Kavčnik Rogelj, 2010). Matematično 

modeliranje tako na nek način predstavlja matematično kompetenco, ki pomeni zmožnost 

uporabe matematike in splošno sposobnost za matematiko.  

Pri modeliranju učenci6: 

- rešujejo probleme, ki so postavljeni v matematični ali realistični kontekst,  

- uporabljajo matematično znanje,  

- se učijo oblikovanja predpostavk in matematičnih formulacij,  

- povezujejo matematična znanja in znanja drugih predmetnih področij,  

- razvijajo analitično razmišljanje, 

- razvijajo matematično pismenost in 

- se učijo kritičnega odnosa do prenosa znanstvenih rešitev v realno okolje.  

                                                 

6 http://www.zrss.si/projektiess/gradiva/pkp/PKP_Matematika.pdf 
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Poleg naštetega se učenci obravnavanemu problemu oz. modelu naučijo odvzemati in dodajati 

posamezne vplive na sistem, kar jim omogoča, da si celotni sistem lažje predstavljajo in ga s 

tem tudi razumejo.  

Poglejmo si primer, kako lahko na različne načine modeliramo posodo (Suban, 2013, str. 307, 

308): 

- s kvadrom, 

- z valjem, 

- s polkroglo ali z valjem, 

 

Slika 9: Modeliranje posode s polkroglo ali valjem 

- z dvema prisekanima stožcema. 
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Slika 10: Modeliranje posode z dvema prisekanima stožcema 

Čeprav izdelava matematičnih modelov ni enostavna, je modeliranje nekaj običajnega v šolski 

matematiki. Učenci opisujejo pojave s premim ali obratnim sorazmerjem, modelirajo 

predmete z geometrijskimi telesi ipd. Magajna (2013, str. 304) izpostavi pomembnost kritične 

obravnave teh modelov in analizo modela, kar pomeni, da učenci ugotovijo predpostavke, na 

katerih sloni model, ga poskušajo uporabiti in razmislijo o možnosti uporabe. Navaja tudi 

naslednje dejavnosti, katere morajo učenci pred samim začetkom modeliranja usvojiti:  

- interpretacija informacij iz besedil, branje preprostih diagramov, 

- branje informacij iz preprostih preglednic, 

- zbiranje, analiziranje in predstavljanje podatkov, 

- izdelava poročila o reševanju, 

- sodelovanje v skupini, 

- predstavitev naloge, postopka reševanja ali rezultatov reševanja. 

Matematiko torej želimo prenesti na predmete in pojave, ki jih srečujemo v vsakdanjem 

življenju, in tako omogočiti vsebinam v šoli, da pridobijo bolj praktični pomen. Cilj je, da 
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učenci uvidijo smiselnost in uporabnost matematike ter povezavo med matematiko in 

realističnimi situacijami.  

1.3.1.1. Proces matematičnega modeliranja 

Matematično modeliranje opišemo kot proces od realne situacije do matematičnega modela: 

 

Slika 11: Proces matematičnega modeliranja7  

Kot prikazuje zgornja slika, je modeliranje cikličen proces, kjer povezujemo obravnavani 

pojav z matematičnimi objekti. Običajno postopek modeliranja izvedemo kot skupinsko 

dejavnost, kjer so učenci razdeljeni v manjše skupine. Taka oblika dela zahteva veliko 

sodelovanja in usklajevanja mnenj. 

Sedaj si proces modeliranja po korakih poglejmo tudi na primeru8: 

                                                 

7 http://www.zrss.si/projektiess/gradiva/pkp/PKP_Matematika.pdf 

8 http://www.zrss.si/projektiess/gradiva/pkp/PKP_Matematika.pdf 
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Vzemimo list papirja pravokotne oblike. Prepognimo ga na polovico in postopek 

nadaljujmo. Kolikokrat ga lahko prepognemo? 

1. korak: Razumevanje problemske situacije in jasna vprašanja. 

Povsem na začetku je zelo pomembno, da učenci razumejo nalogo in si jo predstavljajo. 

Učitelj nato učence lahko razdeli po skupinah in jim omogoči, da razpravljajo o problemu in 

usklajujejo različna mnenja. Če naloga, ki jo rešujejo, ne vsebuje določenih podatkov ali 

dejstev, se bodo o njih morali pozanimati sami. V našem primeru to ne bo potrebno, ker je 

primer povsem običajen. 

Učenci bodo morali miselno dejavnost prepogibanja nadomestiti z matematičnim opisom. 

2. korak: Nastopajoče spremenljivke. 

Učenci navedejo spremenljivke, ki bi bile lahko pomembne za nastajajoči matematični model. 

Vprašati se morajo, kaj jih zanima pri prepogibanju oziroma kaj je pri tem pomembno: 

- število plasti, ki nastanejo,  

- število prepogibanj, 

- debelina papirja ali 

- velikost lista. 

3. korak: Upoštevanje spremenljivk, formuliranje predpostavk. 

Je najpomembnejši korak, pri katerem je treba premisliti o spremenljivkah, ki so 

nepomembne za model in katere je nujno treba upoštevati. Učenci se sami odločijo, katere 

bodo upoštevali in katerih ne. Ko se za neko spremenljivko odločijo, morajo formulirati, s 

kakšno predpostavko jo bodo uporabili. Pomembno je, da se zavedajo, na kakšnih 

predpostavkah bo model temeljil, saj ga le na tak način lahko kritično ovrednotijo. 

V našem primeru se torej odločimo, da bomo upoštevali: 

- število prepogibanj in 

- število plasti, ki pri tem nastanejo. 
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4. korak: Oblikovanje matematičnega modela in izračun. 

Če smo spremenljivke dobro izbrali in primerno formulirali predpostavke, potem prevod 

situacije v matematični jezik in izračuni, ki sledijo, niso zahtevni.  

Učenci prepogibajo in štejejo plasti. Rezultat izrazijo z zaporedjem vrednosti: 2, 4, 8, 16 … 

Opazimo, da vzorec kaže na pravilo podvojevanja, saj vsako nadaljnje prepogibanje papirja 

število plasti podvoji. Hitro lahko zapišemo rekurzivno formulo:  

nn aa 21 =
+

, ....2,1,0=n , 10 =a  

Vemo pa, da se zaporedje dejansko začne z 1. Učitelju je uporaba rekurzivne formule 

popolnoma jasna, za učence šestega razreda pa tega ne moremo trditi, zato moramo kot 

učitelji problem razširiti z dodatnimi namigi. Učence spodbudimo, da mogoče zaporedje 

vrednosti lahko zapišejo tudi na naslednji način z uporabo množenja: 

3

2

1

2222428

222414

22212

=⋅⋅=⋅=

=⋅=⋅=

==⋅=

 

… 

Ker se potem še vedno lahko pojavi vprašanje pomena eksponenta, zapišemo posplošitev 

vzorca tudi s pomočjo preglednice: 

Število prepogibov Število plasti Število plasti 

0 1 02  

1 2 12  

2 4 22  

3 8 2 3  

4 16 2 4  

… …  

7   

8   

n   2 n  
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5. korak: Interpretacija rešitve. 

Pri tem koraku matematični izračun rešitev prevedemo v izhodiščni kontekst. 

Dobljeni rezultati predstavljajo število plasti prepogibanj. Učenci zapišejo, da po n  

prepogibanj dobimo n2  plasti, v obliki nn aa 21 =
+

, kjer je ...2,1,0=n  Pri tem se morajo 

vprašati, ali je rešitev povezana z modelom in zastavljeno situacijo. 

6. korak: Obravnava ustreznosti rešitev. 

Učenec v tem koraku pojasnijo in razložijo predpostavke, na katerih sloni rešitev, in začetne 

pogoje. V našem primeru je treba upoštevati, da je bil model izdelan le z upoštevanjem dveh 

spremenljivk in ob določenih predpostavkah, zato je treba preizkusiti, če veljavnost daje 

ustrezne podatke.  

Če naš model dejansko preizkusimo s prepogibanjem lista papirja, ugotovimo, da v nobenem 

primeru ne bomo mogli lista prepogniti na primer 60-krat. Debelina prepogibanih plasti je 

namreč prevelika, da bi lahko list papirja z dolžinami stranic 29,5 cm in 21 cm (A4 format) 

lahko prepognili več kot 7-krat.  

Z modelom ne moremo biti zadovoljni. Tudi če spremenimo na primer velikost papirja ali 

debelino, preprosto pridemo do ugotovitve, da prepogibanja ne moremo nadaljevati v 

neskončnost v nobenem primeru. To pa samo pomeni, da matematični model ne more 

vključiti vseh okoliščin, ki se v realni situaciji lahko zgodijo. Posledično tudi interpretacija z 

vidika realističnih situacij ni tako preprosta. Po drugi strani pa z uporabo modela lahko 

ugotavljamo rezultate s poljubnim spreminjanjem podatkov9. 

7. korak: Poročanje. 

Učenci poročajo o uporabljenem modelu, spremenljivkah, kako so se omejili na njih ter na 

kakšnih predpostavkah temelji njihov model. Korak je pomemben del procesa matematičnega 

modeliranja, kjer učenci izrazijo matematične ideje. S tem pa se izraža tudi kakovost 

njihovega matematičnega razmišljanja. 

                                                 

9 http://www.zrss.si/projektiess/gradiva/pkp/PKP_Matematika.pdf 
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Učni načrt za matematiko veliko poudarja pomembnost povezovanja matematike in 

življenjskih situacij, vendar moramo biti tu zelo pozorni, saj na primer nekateri avtorji 

učbenikov sicer vključujejo naloge, ki predstavljajo neko življenjsko situacijo, ki pa jo na 

koncu spoznamo za povsem nesmiselno. To so naloge, kjer je matematični model umetno 

povezan s pojmi iz učenčevega okolja in je njihov namen le pritegniti učence. Učenje je v tem 

primeru omejeno na učenje matematičnih pojmov in postopkov.  

Pri nalogah, ki vključujejo koncepte modeliranja, gre za učenje uporabe in povezovanje 

tipičnih situacij in postopkov. Pomembni sta smiselnost podatkov in rezultata in ne toliko 

primernost postopka.  

Poglejmo si, v čem se naloge, ki vključujejo modeliranje, razlikujejo od običajnih nalog 

(Magajna, 2013, str. 295, 296): 
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OBIČAJNE BESEDILNE 

NALOGE 
BESEDILNE NALOGE S 

KONCEPTI MODELIRANJA 

Izhodiščna 
situacija 

Podatki so enolično določeni. 
Učenec jih uredi in z njimi operira. 

Učenec se sam odloči, katere 
podatke bo upošteval in katerih ne.  

Cilji v nalogi 

Sprašujemo se po točno določenem 
podatku. Pri odprtih nalogah se 
učenec sam odloči, kaj bo izračunal 
in česa ne. 

Cilj pri modeliranju je lahko podan 
ali ne. Če je podan, je podan vedno 
v nematematičnem kontekstu. 
Običajno si zastavimo nek cilj, za 
katerega ne vemo, ali bo primeren 
ali ne, in ga po potrebi tudi 
spremenimo. 

Pot reševanja 

Pot reševanja je lahko določena ali 
ne. Postopek, ki ga določimo z 
učnimi cilji obravnave, je lahko 
pravilen ali ne. 

Problem je vedno podan v 
kontekstu, matematični opis pa 
boljše ali slabše odseva situacijo. 
Noben model ni točen ali povsem 
pravilen. 

Namen 

Osnovna namena sta poznavanje 
matematičnih pojmov v tipičnih 
situacijah in učenje postopkov pri 
matematični obravnavi tipičnih 
situacij. 

Poudarek je na povezovanju 
situacije matematičnih objektov in 
konteksta. Ker je možnih povezav 
več, je naloga učenca, da te 
povezave predlaga in kritično 
ovrednoti primernost. Cilj je, da 
učenec razmišlja o kriterijih, 
matematičnem opisu in primernosti 
uporabe le-teh. 

Realističnost 

Besedilne naloge niso nujno 
realistične. 

Naloge iz modeliranja morajo 
obvezno izhajati iz realistične 
situacije. Učenec mora torej 
razmišljati, kako realistično 
situacijo povezati z matematiko.  

Tabela 2: Primerjava besedilnih nalog (Magajna, 2013) 
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1.3.1.2. Metode matematičnega modeliranja 

Najboljši so primeri, ki jih lahko rešujemo na različne načine in rezultat oziroma najdeni 

model preverjamo z modelom drugega pristopa (simulacija, empirični pristop in teoretični 

pristop). Poglejmo si razlike med pristopi (Magajna, 2013, str. 299, 300): 

IZBIRA 
PRISTOPA 

KLJUČNO IZHODIŠČE PRIMER UPORABE 

Empirični 
pristop 

Vrsto odvisnosti med količinami 
poskušamo ugotoviti z 
matematičnimi orodji, zgolj na 
podlagi zbranih podatkov. 

Na internetni strani avtobusnih prevozov si 
ogledujemo cene vozovnic za vožnjo avtobusa v 
eno smer, glede na prevoženo pot. Predlagati 
moramo ceno vozovnice za razdaljo 20 km. 

S prikazom podatkov v koordinatnem sistemu 
skušamo ugotoviti funkcijsko odvisnost med 
količinami. Pri nalogi pa si pomagamo tudi z 
uporabo preglednic. 

Teoretični 
pristop 

Pri izbiri modela izhajamo iz 
osnovnejših zakonitosti in 
predpostavk. Na osnovi 
predpostavk nato obravnavano 
situacijo povežemo z 
obvladljivimi matematičnimi 
pojmi. 

Navpično postavljen sod polnimo z vodo. Po 
eni uri je gladina vode tretjina višine soda. 
Zanima nas, čez koliko časa bo sod napolnjen 
do treh četrtin. 

Predpostavki:  

• dotok vode v sod je enakomeren in 
•  sod je v obliki valja. 

Opazimo, da sta spremenljivki v premem 
sorazmerju, ki je tudi naš model za proučevanje 
odnosa. Če so dobljeni podatki zadovoljivi, 
model sprejmemo, če ne, potem moramo 
spremeniti predpostavke in model. 

Simulacijski 
pristop 

Pristop izberemo v primeru, ko iz 
izbranih predpostavk lahko 
matematično opišemo le 
posamezne dele pojava in ne 
pojava v celoti. 

Pojav modeliramo s simulacijo 
takrat, ko poznamo ali predvidimo 
osnovne zakonitosti pojava, a jih 
ne znamo teoretično obravnavati. 

Rejec Marko se ukvarja z vzrejo ovac, ima jih 
200. Čreda ovac se vsako leto poveča za 20 %. 
Marko se potem odloči, da bo vsako leto prodal 
50 ovac. Zanima nas, kako se bo spreminjala 
številčnost črede. 

S simulacijo izračunamo številčnost črede po 
enem letu in ta izračun uporabimo za izračun 
števila po drugem letu itd. Izračune lahko 
predstavimo v preglednici ali z grafom. 

Tabela 3: Pristopi modeliranja (Magajna, 2013) 
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1.3.1.3. Prednosti in omejitve matematičnega modeliranja 

Matematično modeliranje je kot vsako reševanje realnih problemskih situacij zahtevno, saj 

moramo poznati dve področji, matematiko in področje problema. Zato lahko pričakujemo 

naslednje kognitivne težave učencev, ki jih Kmetičeva10 izpostavi: 

- težave pri uporabi dveh ali več informacij hkrati, 

- težave pri prepoznavanju implicitno danih podatkov v nalogi, 

- slabe skice, torej premalo usmerjenosti v vizualizacijo problema, 

- nerazumevanje enačb in 

- težave pri verifikaciji in interpretiranju enačbe oz. modela. 

Matematično modeliranje smo predstavili kot didaktično metodo pri pouku matematike, ki ga 

prikažemo tudi kot cikličen proces, kjer povezujemo obravnavani pojav z matematičnimi 

objekti. Praksa pa je pokazala, da se pri modeliranju težko izognemo uporabi različne 

tehnologije, kot so računala, od numeričnih do grafičnih, pa vse do različnih računalniških 

programov. Tehnološki napredek v zadnjih tridesetih letih omogoča prenos znanj in 

eksperimentiranja tudi v digitalno okolje. Vse omenjene primere matematičnega modeliranja 

torej lahko nadaljujemo tudi z računalniškim modeliranjem.  

1.3.2. RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE 

Na začetku razdelka Modeliranje smo zapisali, da gre pri modeliranju za sestavljanje in 

uporabo modelov z namenom, da bodo spoznanja o proučevanem pojavu lažje dosegljiva. V 

procesu modeliranja moramo ugotoviti potrebne spremenljivke in njihove medsebojne 

povezave. Ogromno število spremenljivk, njihova prepletenost in zahtevnost pa lahko močno 

oteži izvedbo matematičnega modeliranja pri pouku, zato je v tem primeru bolje uporabiti 

računalniško podprto modeliranje.  

Sistemi, ki jih modeliramo s pomočjo računalnika, so lahko dinamični, kar pomeni, da se 

obnašanje spreminja skozi čas, ali pa so statični in se spreminjajo le s spreminjanjem 
                                                 

10 http://www.zrss.si/projektiess/gradiva/pkp/PKP_Matematika.pdf 
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parametrov. Cilj modeliranja pa ne glede na vrsto sistema ostaja enak. Vnaprej želimo 

pridobiti informacije, kakšno bo obnašanje sistema, če bi se zgodili omejitveni pogoji modela.  

Celotni proces računalniškega modeliranja je v tesni povezavi s simulacijo, saj sta oba pojma 

povezana z opazovanjem in reševanjem določenega problema ter vključujeta 

eksperimentiranje z modelom. Za dobre računalniške simulacije moramo resnične predmete 

ali postopke najprej natančno matematično opisati (modelirati), tako da jih računalnik razume. 

Več lastnosti, kot jih vključimo v model, bolj realistični bodo rezultati simulacij.  

Poglejmo si sedaj nekaj primerov matematičnega modeliranja z računalnikom, kot proces 

tvorbe 3D statičnih modelov11.  

a) Modeliranje s pomočjo poligonskih mrež 

Poligonske mreže sestavljajo ''kožo'' objekta. Najpogostejša izbira za poligone so trikotniki, 

ker so vedno ravninski in tudi grafična oprema (grafična kartica) je optimizirana za trikotnike. 

Trikotnike dobimo s triangulacijo množice površinskih točk, ki jih lahko dobimo z ročno 

namestitvijo, matematično generacijo ali s skeniranjem resničnih objektov. Pri večji 

ukrivljenosti ploskev potrebujemo več trikotnikov. Več trikotnikov pa pomeni tudi večjo 

geometrijsko natančnost. 

 

Slika 12: Računalniški model človeške pesti 

                                                 

11 http://lgm.fri.uni-lj.si/RG/MODELIRANJE/rg_modeliranje.pdf 
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b) Modeliranje s trdnimi modeli 

V tem primeru gre za združitev trdnih modelov (kocke, sfere, stožci itd.). z računskimi 

operacijami med množicami. Rezultat je ravno tako trden model.  

 

Slika 13: Računalniško modeliranje z računskimi operacijami med množicami 

c) Modeliranje s porazdeljevanjem prostora 

Gre za ''trden'' pristop k modeliranju, kjer prostor razdelimo na majhne koščke, ki so običajno 

kockice. Od velikosti kockic je odvisno kako natančen je model. 

 

Slika 14: Računalniško modeliranje s kockicami 

d) Implicitna modelirna tehnika  

Pri implicitni predstavitvi vse izhaja iz implicitne definicije krogle 2222 rzyx =++ . Delo z 

njimi je zelo zahtevno. Implicitna modelirna tehnika so metakrogle ( oz. mehurčkasti objekti), 

ki se pogosto uporabljajo tudi v animacijah, kjer objekti spreminjajo obliko. 
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Slika 15: Računalniško modeliranje človeškega telesa z mehurčkastimi objekti 

e) Modeliranje s parametričnimi krpami 

Parametrične krpe se uporabljajo za modeliranje glajenih ukrivljenih ploskev, dovoljujejo pa 

tudi, da se oblika teh ploskev tudi dinamično spreminja. Pri modeliranju z uporabo 

parametričnih krp je potrebno zelo dobro poznati Bezierjeve krivulje. Pogosto se uporabljajo 

v CAD aplikacijah in animacijah.  

 

Slika 16: Računalniški model zajčka 

Računalniško modeliranja lahko izvajamo z različnimi računalniškimi programi podprtimi s 

simulacijo. Eden takih je tudi program Yenka, v katerem modeliramo cerkev (Slika 17)  s 

pomočjo trdih modelov kock, piramide in prizme. 
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Slika 17: Računalniško modeliranje cerkve12 

Predstavili smo nekaj primerov matematičnih modeliranj s pomočjo računalnika. Glavni 

namen je bil prikaz uporabnosti oziroma vključenosti matematike v proces gradnje 

računalniškega modela. Hitro ugotovimo, da je sama izvedba računalniškega modeliranja za 

učence osnovnih in srednjih šol prezahteven proces in presega raven njihovega 

matematičnega znanja, zato se bomo v nadaljevanju osredotočili le na uporabo modeliranja s 

pomočjo simulacije, kjer nas ne bo zanimal sam potek modeliranja znotraj računalniškega 

programa.    

V nadaljevanju bomo tako največ pozornosti namenili računalniškim simulacijam in 

programom, ki so podprti z računalniško simulacijo.  

 

 

                                                 

12 http://www.yenka.com/en/Yenka_3D_Shapes/ 
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2. RAČUNALNIŠKA SIMULACIJA 

V poglavju o konceptu simulacij smo na kratko opisali pojma, ki se pojavljata v računalniški 

simulaciji: model in modeliranje. Oba temeljita na nekem realnem sistemu oziroma problemu. 

Že samo ime, računalniška simulacija, nam pove, da je v proces vključen tudi računalnik. 

Tako dobimo neko splošno sliko o simulaciji, ki vključuje računalnik, model in realni sistem 

ter dve relaciji med njimi: modeliranje in simuliranje (Žiljak, 1982, v: Gerlič, 2000, str. 170).  

 

Slika 18: Proces računalniške simulacije (Kljajič, 1999) 

Če želimo računalniško simulacijo, mora programska oprema izpolnjevati naslednja dva 

pogoja13: 

- Obstajati mora računalniški model realnega ali teoretičnega sistema, ki vsebuje 

informacije o delovanju sistema. 

- Obstajati mora možnost poteka eksperimentiranja, kar pomeni, da sprememba 

vhoda k modelu, spreminja izhodne podatke. 

                                                 

13 http://www.jelsim.org/resources/whataresimulations.pdf 
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Definicija simulacije se razlikuje od avtorja do avtorja, saj je simulacija dokaj splošen pojem 

in ima različen pomen, odvisno od konteksta, v katerem ga uporabljajo. Poglejmo si nekaj 

definicij: 

• Pritsker (1979, v: Zupančič, 2010, str. 2) obravnava simulacijo in modeliranje kot dva 

nerazdružljiva pojma. Model predstavlja poenostavljen sistem, simulacija pa je 

posnemanje obnašanja sistema v realnem, skrčenem ali raztegnjenem času na ta način, 

da eksperimentiramo z modelom. Model, ki ga izvedemo na računalniku, je 

računalniški model ali simulacijski model. 

• Mc Leod (1987, v: Zupančič, 2010, str. 2) definira simulacijo kot uporabo modela za 

eksperimentiranje. Na ta način skušamo napovedati možno obnašanje sistema ali 

situacije, ki jo proučujemo14.  

• Atanasijevič - Kunčeva (2008, str. 59) definira simulacijo kot del procesa načrtovanja 

modela nekega realnega sistema in vključuje eksperimentiranje z modelom z 

namenom bodisi razumevanja oziroma napovedovanja obnašanja sistema bodisi 

vrednotenja različnih strategij pri delovanju sistema. 

• Laurillardova (2003) definira računalniško simulacijo, kot program, ki pooseblja nek 

vidik sveta, ki omogoča uporabniku, da vnaša podatke v model in prikazuje 

rezultate15.  

Dobro je vedeti, da prva dva avtorja definicije o simulaciji prihajata s področij analize in 

vodenja sistemov, kjer se uporablja simulacija dinamičnih sistemov. Tretja avtorica je s 

področja medicine in tako se tudi njena definicija nanaša na uporabo simulacij v medicinske 

in farmacevtske namene. Avtorica zadnje definicije pa prihaja iz pedagoškega področja in 

svoji definiciji dodaja tudi to, da se simulacije lahko uporablja na vseh ravneh, ne glede na to 

kako preprosta je stvar. 

                                                 

14 http://msc.fe.uni-lj.si/Download/Zupancic/RS/RS.pdf 

15 http://www.jelsim.org/resources/whataresimulations.pdf 
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Različne definicije računalniške simulacije, pa so posledica obstoja različnih tipov in vrst 

simulacij, ki jih predstavimo v nadaljevanju.  

2.1. TIPI IN VRSTE RAČUNALNIŠKIH SIMULACIJ 

Običajno so simulacije na voljo v treh stilih: v živo, virtualno ali konstruktivno. Lahko gre 

tudi za kombinacijo dveh ali več stilov. Znotraj teh stilov so simulacije lahko znanstvene, kjer 

je interakcijo objektov možno opazovati ali izmeriti, ali pa vsebujejo interakcije z ljudmi. 

TIP SIMULACIJE OPIS 

Živa simulacija 
Vključuje ljudi in dejavnosti v okolju, kjer bi dejansko 
delovali. To vrsto simulacij poznamo tudi, kot igro vlog, ki je 
vrsta izobraževalne tehnike. 

Virtualna simulacija 
Vključuje ljudi in opremo v računalniško nadzorovanem 
okolju. Izvaja se v korakih, kar uporabnikom omogoča, da se 
osredotočijo na pomembne stvari. Primer je simulator letenja. 

Konstruktivna simulacija 

Ta tip simulacije običajno ne vključuje ljudi ali opreme, kot 
udeležence. Bolj kot s časom, so vodene s primernim 
zaporedjem dogodkov. Primer je simuliranje poti orkana, ki jo 
lahko konstruiramo z uporabo temperature, pritiskov, vetrnih 
tokov in drugih vremenskih dejavnikov. Simulacije, ki 
temeljijo na znanosti so običajno konstruktivne narave. 

Tabela 4: Tipi računalniških simulacij16 

Pred prihodom grafičnih uporabniških vmesnikov, je bila simulacija bolj v domeni 

programerjev. Razvoj materialne in programske opreme pa je omogočil vse večji napredek in 

razpon uporabe simulacij je danes zelo velik. Največ narejenega je bilo ravno na grafičnem 

področju, kjer zaradi grafičnih uporabniških vmesnikov lažje gradimo modele (Zupančič, 

2010). Uporabljajo se v analizi, načrtovanju, izobraževanju, usposabljanju in za razvedrilo. 

Področja uporabe pa se delijo glede na vrste simulacij. 

                                                 

16 http://www.ist.ucf.edu/background.htm 
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VRSTA SIMULACIJE OPIS 

Programska simulacija 
Gre za simuliranje programske opreme z namenom 
usposabljanja uporabnikov za osnovno funkcionalnost 
programske opreme. 

Poslovna simulacija 

Ta vrsta programske opreme vključuje simulacije 
poslovnih procesov. Zaposlenim omogoča, da razumejo 
dileme pri vodenju podjetja. Z modelom manipuliramo 
tako, da vidimo rezultate odločitve. 

Situacijska simulacija 

Situacijske simulacije vključujejo vloge in scenarije, ki 
temeljijo na primerih. Običajno so razvite z namenom 
pomoči učencem pri reševanju problemov. Učenci 
postanejo del računalniškega okolja.  

Tehnična simulacija 
Ta skupina vključuje simulatorje letenja, procesne 
simulatorje ali dogodke, ki bazirajo na času. 

Proceduralna simulacija 
Uporabnikom omogočajo izvajanje korakov v simuliranem 
okolju z namenom učenja postopkov.  

Ponavljajoča simulacija 
Ponavljajoče simulacije upočasnijo ali pospešijo procese, 
saj le – ti običajno prehitro minejo ali trajajo predolgo, da 
bi jih opazovali v naravi. 

Virtualni svetovi 

Zagotavljajo resnično ali namišljeno okolje, ki ga vizualno 
doživljamo v 3D. Za celostno interaktivno izkušnjo so k 
temu dodani še zvok in druge informacije. Sem spadajo 
simulacije, ki pokrivajo širok spekter, od iger in vse do 
arhitekturnega načrtovanja. Gre za direktno manipulacijo s 
predmeti ali pojavi znotraj virtualnega sveta. 

Tabela 5: Vrste računalniških simulacij17 

                                                 

17 http://www.jelsim.org/resources/whataresimulations.pdf 



 

36 

 

Tu je treba poudariti, da vsaka simulacija iz tabele, sama po sebi še ni simulacija, ampak mora 

izpolnjevati vse pogoje za simulacijo, kar pomeni, da mora model imeti neko vedenje in, da 

obstaja možnost eksperimentiranja. 

Nas bo zanimala uporaba simulacij v vzgojno-izobraževalne namene, kjer je poudarek na 

uporabi modelov in ne toliko na njihovi gradnji. Zato je dovolj, da simulacijo obravnavamo 

kot nek računalniški model realnega sistema, ki je namenjen proučevanju le-tega. Uporabniki 

si potem sami izberejo naloge, ki jih bodo rešili in prav tako tudi vrstni red reševanja.    

2.2. RAČUNALNIŠKA SIMULACIJA PRI POUKU 

Pri računalniški simulaciji kot didaktični metodi poučevanja gre pravzaprav za izvajanje 

matematičnega modeliranja s simulacijo. Čeprav je uporaba računalniške simulacije pri pouku 

dokaj zahtevna za osnovnošolce, jih lahko z ustrezno izbiro, pravim pristopom in dodatno 

pripravo gradiv zelo koristno uporabimo tudi pri pouku v osnovni šoli. Programi s simulacijo 

nam ponujajo širok spekter načina podajanja učne snovi, kjer so učenci lahko sami v vlogi 

graditelja matematičnega modela ali pa samo eksperimentirajo z že oblikovanim modelom.  

Wedekind (1981, v: Gerlič, 2000, str. 173) našteva naslednje razloge za uporabo 

računalniških simulacij pri pouku: 

- predmet raziskovanja je prevelik (gibanje planetov) ali premajhen (molekule, atomi 

...), 

- nemogoče stvari naredijo mogoče (učitelji pogosto ne morejo omogočati dostopa do 

nekega vira oziroma situacij, simulacije pa jim to omogočajo), 

- pritegnejo pozornost učencev (s tem, ko sodelujejo pri izvajanju procesov in vidijo 

rezultate svojega dela), 

- procesi se odvijajo prehitro (kemijske in atomske reakcije) ali prepočasi (npr. procesi 

evolucije, biološki procesi rasti), 

- imamo premalo poskusnih objektov, da bi lahko na njih preizkusili katero koli 

zakonitost (npr. eksperimenti v zvezi z dednostjo pri živalih in rastlinah), 

- prihranijo denar in druge vire, 
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- omogočajo varno eksperimentiranje (npr. atomska fizika, nevarni kemijski 

eksperimenti), 

- zbiranje podatkov je predrago, ročna matematična obdelava preobsežna, 

- omogočajo ponavljanje z različnimi načini in rešitvami, 

- predmet raziskovanja je preveč kompleksen, da bi ga lahko raziskovali z običajnimi 

eksperimentalnimi metodami (npr. ekološki, ekonomski in socialni sistemi), 

- eksperimenti so prepovedani zaradi etičnih razlogov (npr. medicina, poskusi z 

živalmi), 

- uporabljeni merski inštrumenti vplivajo na realni proces, ga izkrivljajo ali prikrivajo, 

- omogočajo kontrolo nad situacijami in  

- eksperimentalni pristop se omejuje na določena, pogostokrat omejena področja 

merjenj, medtem ko računalniška simulacija dopušča raziskovanje fiktivnih situacij 

(npr. imaginarni fizikalni sistemi s spremenjenimi naravnimi konstantami). 

Žiljakova (1982, v: Gerlič, 2000, str. 174) pa utemeljuje splošno uporabnost strategije 

simulacij iz naslednjih treh razlogov: 

- uspešna razrešitev tistih problemov, pri katerih je matematična ali statistična analiza 

preveč kompleksna ali pa ne daje za učenčevo stopnjo znanja ustreznih rešitev; 

- usmerjenost izobraževalnega sistema k temu, da bi si učenci pridobili novo znanje in 

razumevanje dogajalnega mehanizma v kompleksnih situacijah realnih procesov ali 

pojavov; in 

- prizadevanje, da bi bili učenci že vnaprej pripravljeni na probleme, ki se nanašajo na 

situacije, ki v realnem sistemu še ne obstajajo. 

2.2.1. KONCEPTUALNI POUK IN RABA RAČUNALNIŠKE SIMULACIJE 

Pouk, ki povečuje aktivno vlogo učenca in je računalniško podprt, je konceptualni pouk. 

Njegovo glavno vodilo je izkustveno doživeti neko matematično obravnavo, ki jo 

tradicionalne metode postavljajo v ozadje. Učenec tako pridobi bolj poglobljen in celovit 
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vpogled v obravnavano snov ter bolje povezuje abstraktne matematične količine z zunanjim 

svetom.  

Računalniške simulacije, kot ''spletna gradiva'' konceptualnega pouka, omogočajo učencem, 

ne, da samo vedo kako nekaj narediti, ampak da tudi vedo, zakaj. Predstavljajo raziskovalni 

svet, kjer učenci uporabljajo modele za izvajanje poskusov, ustvarjanje in preizkušanje 

hipotez ter si na ta način gradijo lastno razumevanje sistema. Skozi proces raziskovalnega 

učenja odkrivajo načela, pravila in značilnosti pojava, ki ga proučujejo.  

Računalniška simulacija je torej neke vrste interaktivno gradivo, v katerem se procesi odvijajo 

v določenih časovnih intervalih in pri katerem gre za interakcijo med modelom in učencem. 

Omogoča dvosmerno komunikacijo in s tem zmožnost spreminjanja pogojev, opazovanje 

vplivov, problemski pristop do pojava in njegovega prikaza ter didaktično nazornost (Gerlič, 

2006, str. 472).  

2.2.1.1. Izvedba pouka z uporabo računalniške simulacije 

Priprava na konceptualno oblikovan pouk zahteva veliko časa. Dejstva na katera moramo biti 

pozorni, ko želimo v pouk vključiti računalniško simulacijo, so sledeča: 

1. Premislek glede predmeta poučevanja  

Razmisliti je potrebno o primernosti uporabe računalniške simulacije pri predmetu, ki ga 

poučujemo. Vprašati se moramo katere učne cilje želimo doseči. V primeru učenja postopkov 

(npr. spretnosti računanja), simulacija ni primerno orodje, če pa želimo povečati vpogled v 

neko področje (npr. obravnava funkcij), potem je uporaba simulacije upravičena. 

2. Iskanje primerne simulacije 

Na voljo je več ustreznih simulacijskih modelov, kar pa zahteva veliko dela pri iskanju in 

ustrezni pripravi, saj večina ni namenjena osnovnošolski populaciji. Pogosto najdemo 

simulacije, ki niso tisto kar iščemo oziroma ne pokrivajo našega področja, ali je v drugem 

jeziku itd. Pri iskanju primerne simulacije je potreben tudi natančen premislek o situaciji s 

katero se bodo učenci soočili in jo bodo reševali s pomočjo simulacije, kakšna bo njihova 

vloga pri tem, kateri so pogoji povezani s časom in bodo predstavljeni v situaciji in katere 
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ponovitvene odločitve naj bi naredili v simulaciji. To so tudi eni izmed razlogov, zakaj se 

simulacije na področju vzgoje in izobraževanja, še niso razširile v večji meri.  

3. Razred  

Pomisliti je potrebno na učence in njihove učne sposobnosti. Imeti morajo določeno 

predznanje o snovi, ki jo želimo predstaviti, in potrebne spretnosti za delo z računalnikom, saj 

se le na ta način lahko soočajo z dobljenimi rezultati raziskovalnega dela. 

4. Tehnična oprema 

Velika večina simulacij je dostopnih preko interneta, nekatere pa je potrebno še namestiti. 

Vendar, sodobne učilnice običajno že vsebujejo računalnike, ki so dovolj zmogljivi in so 

primerni za delo s simulacijami. Moramo pa vedno najprej sami preveriti delovanje 

simulacije18. 

Učna pot (slika 19) konceptualno oblikovanega pouka se začne s preverjanem predznanja, ki 

vključuje tudi sposobnosti učenca, ki jih mora usvojiti pred začetkom modeliranja, in so 

opisane v prejšnjem poglavju. V osnovni šoli učencem razložimo osnovno uporabo simulacije 

in jim pustimo nekaj časa, da preverijo delovanje in možnosti uporabe le – te. Potem sledi 

problematizacija vsebine, kjer učenci izpostavijo problem in oblikujejo hipoteze. S pomočjo 

računalniško zasnovanega modela in klasičnih didaktičnih metod, zlasti opazovanja, 

eksperimentiranja, pogovora in razlage, potem spoznavajo in proučujejo model, ki ga 

povezujejo z resničnimi situacijami ter na koncu interpretirajo ugotovitve. Ob koncu po 

potrebi pripravimo tudi učne liste, če le – ti že niso dodani sami simulaciji, ali naredimo 

preverjanje znanja. 

                                                 

18 http://www.noe-kaleidoscope.org/public/pub/lastnews/images/kaleidesckope_broch%20(2).pdf 
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Slika 19: Učna pot pri učenju ob modelu19 

2.2.2. PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE RAČUNALNIŠKE SIMULACIJE PRI 

POUKU  

Da ne bomo ostali le pri upravičenosti uporabe računalniških simulacij pri pouku, bomo 

poskušali to tudi utemeljiti z naslednjimi prednostmi uporabe, kjer (Gerlič, 2000, str. 173):  

- učenci s pomočjo novih sredstev in metod, ki jih nudi računalniška simulacija, dobijo 

globlji vpogled v pojave, ki jih proučujejo; 

- učenci povečajo zmožnost razumevanja ter povečajo svoje sposobnosti za reševanje 

problemov; 

- računalniške simulacije z ustrezno vizualizacijo omogočajo učencem ponazoritev 

obnašanja posameznih elementov realnega sistema z upoštevanjem medsebojne 

odvisnosti in interakcije; 

- učenci spoznavajo funkcionalne povezave in potek kompleksnih pojavov; 

- učenci usvajajo kompleksnejše pojme ter zakonitosti in 
                                                 

19 http://www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/predstavitve/2007/petek-11-30-jakob.pdf 
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- se uvajajo v metode raziskovalnega dela in v razne oblike reševanja problemov. 

Poleg naštetih prednosti, ki jih izpostavi Gerlič moramo kot prednost izpostaviti tudi možnost 

obojestranske komunikacije, ki omogoča nenehno spreminjanje pogojev in posledično 

opazovanje vplivov sprememb na obnašanje opazovanega sistema ali pojava.  

Večina učiteljev simulacijo vidi kot uporabno orodje, vendar se pojavljajo določeni dvomi o 

njeni natančnosti. Z natančnostjo mislimo predvsem na napačne predstave, ki bi jih lahko 

učenci dobili o nekem sistemu, saj mu simulacija ponuja kontroliranje situacije. Pojavi se 

lahko napačen občutek o vsesplošnem obvladovanju situacij.  

Nikoli nam ne sme biti dovolj le uporaba simulacij, ki sicer povečajo učinkovitost nekaterih 

praktičnih dejavnosti (npr. prikaz podatkov v obliki grafov) in možnost ponavljanja 

dogodkov, vendar neposredne izkušnje to ne nadomesti. Učenci potrebujejo opazovanje 

objektov in dogodkov, da dobijo temeljne izkušnje, na katerih gradijo. Predvsem to velja za 

mlajše otroke, ki morajo situacijo najprej zaznati z vsemi petimi čuti in ne najprej na 

računalniškem zaslonu (Ovsenik, 2008).  

Oblikovanje hipotez in razvijanje hipotez je zelo zahtevno za učence, tudi za tiste na 

srednješolski ravni. Pogosto so nepomembne ali ne temeljijo na osnovi zbranih podatkov. 

Tudi pri eksperimentiranju se pojavljajo težave, ko učenci razlikujejo preveliko število 

spremenljivk ali z eksperimentom sploh ne preverjajo hipotez. Težave imajo z interpretacijo 

in razlago podatkov, kar pomeni, da sicer najdejo neko zakonitost, ne uspejo pa poiskati 

nepravilnosti v podatkih, ki lahko vplivajo na kakovost sklepov. Vse naštete težave so 

posledica učenčevega nesistematičnega dela in ne spremljanja učnih procesov. Zato moramo 

že na začetku učence opozoriti na izdelavo načrta dela, spremljanje rezultatov (zapiski, 

dodatna vprašanja) in organiziranje podatkov, ki jih pridobijo s simulacijo.  

Zelo je pomembno, da za reševanje izberemo jasne in kratke naloge, kjer učenci rešujejo po 

vrstnem redu ali pa si sami izbirajo zaporedje reševanja. Na ta način se lahko osredotočijo le 

na pomembne vidike simulacije. Med simulacijo moramo vključiti čas za razmislek in 

razpravo, kar učencem omogoča, da delijo svoje izkušnje, ocenjujejo znanje in ga ovrednotijo. 

Razprave med in po simulaciji so zelo pomembne, saj učenci lahko razpravljajo o splošnih 

načelih in idejah, ki so jih spoznali med simulacijo in te ideje poskušajo povezati z realnim 
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svetom. Tako imamo lahko ves čas nadzor in možnost usmerjanja dela učencev. Pri 

zaključnih razpravah se osredotočimo tudi na učne izide simulacije20.  

Simulacije so namenjene učencem in dijakom za izboljšanje razumevanja zahtevnejših 

pojmov, učitelj pa jih lahko uporablja kot dopolnilo ali pa kot učno sredstvo za urjenje in 

preverjanje hipotez. S primernim učnim gradivom so uporabne na vseh nivojih: od osnovne 

šole in vse tja do fakultete. V nadaljevanju bomo tako predstavili programa s simulacijo kot 

možna učna pripomočka pri pouku matematike.  

                                                 

20 http://www.noe-kaleidoscope.org/public/pub/lastnews/images/kaleidesckope_broch%20(2).pdf 
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3. PREDSTAVITEV PROGRAMOV Z RAČUNALNIŠKO 

SIMULACIJO ZA POUK MATEMATIKE 

Sodobne učne teorije poudarjajo samostojno delo in raziskovanje v učnem procesu. Pri 

tovrstnih dejavnostih so v pomoč računalniški programi, ki z dobro vizualizacijo, katera 

omogoča povezavo med različnimi predstavitvenimi oblikami, in z možnostjo takojšnje 

povratne informacije, omogočajo modeliranje in simuliranje realnih procesov in problemov. 

Ob tem učenci razvijajo algoritmično mišljenje in razumevajo sodelovanje med programom in 

človekom. 

Simulacijski računalniški programi so namenjeni spoznavanju lastnosti in obnašanj sistemov 

in pojavov, medtem ko različni sistemi modeliranja omogočajo poglobljena teoretična 

razmišljanja o strukturi omenjenih sistemov oziroma pojavov. Predstavljajo pomemben člen 

pri razvoju matematičnih pojmov, ker pospešijo njihovo razumevanje v glavah učencev. Poleg 

tega pa besedila, slike, zvoki, videoposnetki, interaktivne simulacije in igre delajo učenje 

zabavnejše in razburljivejše, spodbujajo učenčevo fantazijo in ustvarjalnost (Kokol Voljč, 

2000).  

Pri izbiri izobraževalnega programa se moramo odločiti za takšnega, ki bo ustrezal našim 

zahtevam in ciljem. Lahko ga uporabimo, kot učni pripomoček ali pa kot sredstvo za 

demonstracijo. Pri tem se moramo kot učitelji zavedati, kakšne možnosti nam prinaša uporaba 

računalnika in kateri računalniški programi so nam na voljo. Poznati je treba tudi prednosti in 

slabosti njihove uporabe. Da smo si z vsem na tekočem, pa sta potrebna tudi čas in volja za 

dodatno izobraževanje. 

Sledi predstavitev programov z računalniško simulacijo, Gizmo in SimCalc MathWorld, ki sta 

namenjena poučevanju in učenju matematike v osnovnih in srednjih šolah. Oba se že 

uporabljata pri pouku matematike v ZDA in se vse bolj uveljavljata tudi drugje po svetu. 

Vsebujeta simulacije in animacije, s pomočjo katerih poskušamo doseči zastavljene učne cilje 

za določeno tematiko in sklop. S simulacijami učenci modelirajo abstraktne situacije ali 

procese, interpretirajo matematične modele in ugotavljajo njihovo veljavnost. Pri uporabi 

programov se bomo osredotočili na tretje triletje osnovne šole, in sicer na obravnavo tematike 

aritmetike in algebre.   
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3.1. OPIS PROGRAMA GIZMO 

Podjetje Explore Learning iz Virginije razvija spletne rešitve za izboljšanje učenja 

naravoslovnih znanostih, predvsem na matematiki in fiziki. Je največja svetovna knjižnica 

interaktivnih spletnih simulacij21, vsebuje kar 450 različnih simulacij, ki so primerne za 

učence od prvega razreda osnovne šole in vse do konca srednje šole. Celotna skupina 

simulacij, ki jih ponuja in razvija podjetje Explore Learning, pa je skrita pod imenom Gizmo, 

ki ga je za to področje prvi uvedel dr. Raman Pfaff v času svojega podiplomskega študija 

jedrske fizike. Izraz Gizmo je prvič uporabila ameriška mornarica med drugo svetovno vojno 

za opis delujočih mehanskih delov strojev. Kasneje se izraz uporablja za različne vrste 

izumov, npr. elektronskih naprav.  

Simulacije Gizmo so preproste za uporabo, učenci so poleg teoretične razlage problema 

deležni tudi vizualne predstavitve, kar jim omogoča dosegati dolgotrajno in poglobljeno 

razumevanje zahtevnih konceptov, posledično pa tudi boljši uspeh na področju matematike. 

Ravno tako so preprosti za uporabo učiteljem, ki simulacije lahko uporabljajo za razredno 

razlago s pomočjo uporabe LCD projektorja ali interaktivne table. Primerne so za skupinsko 

delo, individualno raziskovanje ali delo doma. Na koncu dela s simulacijami Gizmo lahko 

učenci svoje razumevanje preverijo s testom, kjer so pri vsakem odgovoru deležni podrobne 

razlage. Učitelji pa delo in uspeh reševanja spremljajo preko svojega računalnika.  

3.1.1. UMESTITEV APLIKACIJE V UČNI NAČRT 

Tehnologija je v zadnjih letih dobila svoje mesto na šolah in ima jasno vlogo in pomen v 

učnem procesu. Njena vloga je vidna v ciljih, ki so dosegljivi le z uporabo tehnologije in so 

pomembni za posameznika v današnjem svetu. Tako sedaj posodobljeni učni načrt predvideva 

uporabo tehnologije z namenom, da razvijamo matematične pojme, raziskujemo, modeliramo, 

avtomatiziramo določene postopke, predstavljamo rezultate dela in preverjamo znanje. Vrste 

tehnologije, ki jo učni načrt izpostavlja so numerična žepna računala, programi dinamične 

geometrije, programi za delo s funkcijami, računalniške preglednice in dinamični programi za 

delo s podatki, internet kot vir elektronskih učnih gradiv in možnosti uporabe spletnih učilnic 

                                                 

21 http://www.explorelearning.com/ 
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ter drugi programi in orodja za zapis in prikazovanje podatkov in rezultatov dela (interaktivna 

tabla, programi za predstavitve) (Rojko, 2008). Programi s simulacijo še niso vključeni, a 

glede na porast uporabe le – teh, lahko sklepamo, da se bodo kmalu priključili.  

V osnovni šoli so standardi, povezani z informacijsko tehnologijo v tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, naslednji: ''uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri 

reševanju matematičnih problemov, usvajanju novih matematičnih pojmov in izvajanju 

matematičnih postopkov'' ter ''kritično uporablja informacijsko tehnologijo: računalniški 

programi, uporaba spleta''. Uporaba informacijske tehnologije v obliki računalniških 

programov je izpostavljena tudi kot cilj in dejavnost medpredmetnega povezovanja (Učni 

načrt za matematiko, 2011).  

Toliko o učnem načrtu in vključenosti informacijske tehnologije v pouk matematike pri nas. 

Sedaj bomo predstavili aplikacijo Gizmo in njeno vključenost v učni načrt ter naredili 

primerjavo z našim učnim načrtom. 

Namen razvijalcev in strokovnjakov, ki sodelujejo pri projektu Gizmo, je dopolnitev učnega 

načrta, zato so le-ti povezani s standardi učnega načrta, veljavnega v ZDA, in 300 različnimi 

učbeniki, kar naj bi omogočilo lažjo integracijo v učni načrt. Za vsako simulacijo so priloženi 

učni cilji, potek razredne dejavnosti, vodene s pomočjo simulacije, ter učni listi in preverjanja 

znanja. 

Gizmo tako pokriva področje matematike od osnovne šole in vse do visokošolske matematike. 

Teme so razdeljene po razredih. Razredi, ki veljajo v Ameriki, niso usklajeni z našim šolskim 

sistemom, zato v spodnji tabeli prikažemo delitev stopnje izobraževanja glede na starost 

učencev. 

Razred Starost učencev (leta) Šola 

3–5 8–11 Elementary school 

6–8 11–14 Middle school 

9–12 14–18 High school 

Tabela 6: Stopnje izobraževanja 
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Naš učni načrt za osnovne šole obsega tri vzgojno-izobraževalna obdobja in vsako obdobje 

vsebuje naslednje tri tematike:  

1. Geometrija in merjenje 

2. Aritmetika in algebra 

3. Druge vsebine 

V Gizmo aplikaciji pa lahko izbiramo sklope iz naslednjih tematik: 

1. Števila in operacije 

2. Algebra 

3. Geometrija 

4. Merjenje 

5. Obdelava podatkov in verjetnost 

Po primerjavi sklopov, ki jih morajo učenci predelati v času osnovnošolskega izobraževanja, 

ugotovimo, da Gizmo pokriva prav vse, ki so zapisani v našem učnem načrtu. Edina razlika je 

torej drugačna razdelitev tematik.  

3.1.2. PROGRAM KOT RAČUNALNIŠKA SIMULACIJA 

Program bomo ocenili kot računalniško simulacijo v skladu z definicijami koncepta 

simulacije, ki vključuje matematični model in matematično modeliranje, ter po principu 

splošne definicije računalniške simulacije.  

Po pregledu nalog za določene tematike opazimo, da pri večini ne gre za računalniško 

simulacijo, ki bi vsebovala matematično modeliranje, na katerem temelji naša diplomska 

naloga. Kar pomeni, da naloge niso postavljene v neko življenjsko situacijo in učenca ne 

izzovejo v smeri, ki bi omogočala povezavo realnosti z matematičnim jezikom.  

Spodnja slika prikazuje nalogo, kjer učenec spoznava pojem skladnosti trikotnikov. Izbira 

lahko med kriteriji skladnosti in spreminja velikosti trikotnikov. Spremlja lahko tudi velikost 

kotov in dolžine stranic.  
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Slika 20: Primer opazovanja skladnosti trikotnika 

Naloga je primerna za učence sedmega razreda osnovne šole. Opazimo, da ni postavljena v 

življenjski kontekst. V nalogi ni mogoče zaznati matematizacije in modeliranja. Učenec le 

spreminja pogoje za skladnost trikotnika in opazuje, kako se trikotnika ob tem spremenita. 

Izmeri lahko tudi dolžino stranic in kote. V tem primeru gre torej le za grafično reprezentacijo 

pojma skladnosti trikotnika, ki jo učitelj lahko uporabi pri razlagi in čeprav ne ustreza našim 

pogojem računalniške simulacije, lahko rečemo, da vseeno olajša delo in dopolni razlago. 

Naslednji primer pa predstavlja ravno nasprotno. Učenci rešujejo problem, ki je postavljen v 

realistični kontekst. Bistvo naloge je načrtovanje potovanja po ZDA.  

 

Slika 21: Primer načrtovanja potovanja po ZDA 
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V matematični model vožnje z avtomobilom so vključeni različni parametri. Učenec lahko 

izbira med različnimi prevoznimi sredstvi: športnim avtomobilom, avtobusom, 

poltovornjakom, motorjem, hibridom, minijem in sedanom. Upoštevati mora različno porabo 

naštetih avtomobilov in izbrati najbolj optimalnega. Matematični model za izračun porabe 

bencina je naslednji: 

učinkovitost avtomobila
)(

)(

lbencinporabljen

kmrazdaljaprevožena
=  

Če pozna povprečno porabo bencina in velikost rezervoarja, lahko oceni obseg avtomobila z 

naslednjim modelom: 

doseg avtomobila = učinkovitost avtomobila (km/l) ×  velikost rezervoarja (l) 

Ko ugotovi porabo in kolikšno razdaljo bo prepotoval, lahko izračuna, koliko bencina bo 

potreboval za potovanje: 

)/(

)(
)(

lkmostinkovituč

kmrazdalja
lbencinpotreben =  

 Ves čas si pomaga tudi z zapisovanjem dobljenih podatkov v tabelo in si tako omogoči lažji 

pregled nad situacijo ter hkrati tudi prenos realistične situacije v matematični kontekst. 

Vprašanja, ki se pojavijo ob nalogi, so lahko naslednja: 

- Katero od prevoznih sredstev ima največji rezervoar? 

- Kolikšna je učinkovitost avtomobila? 

- Koliko časa bo potoval s športnim avtomobilom po označenih mestih, dokler mu ne 

zmanjka bencina? 

- Kolikšni so stroški potovanja? 

- Koliko denarja bi prihranil, če bi vozil avto na hibridni pogon? 

Naloga je primerna za učence drugega in tretjega izobraževalnega obdobja, ki imajo že 

osvojene osnovne veščine uporabe matematičnih orodij in so se že srečali s tehnikami 

modeliranja. V tem primeru lahko govorimo o računalniški simulaciji, ki nam omogoča, da 

preverjamo veljavnost matematičnega modela, v katerega vključujemo prej omenjene 
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spremenljivke. Na simulaciji tako opazujemo in raziskujemo, koliko kilometrov smo 

prevozili, kakšna je poraba goriva, koliko ga je še ostalo in kakšna je vožnja z izbranim 

vozilom. Učencu omogoča boljše predstavljanje in lažji prenos matematike v realno situacijo. 

Vemo pa, da model ni popoln, saj pri izračunu ne upoštevamo ceste, vremenskih razmer, 

števila potnikov, zapravljanja denarja za hrano, prenočišče itd. Vendar je za okvirni izračun 

povsem primeren.  

Gizmo ponuja veliko podobnih primerov, vendar ne toliko za področje matematike, ampak 

bolj za področja fizike, kemije in biologije.  

 

Slika 22: Primer uravnavanja dejavnosti tekača 

Na zgornji sliki vidimo primer simulacije, kjer poskušamo s spreminjanjem stopnje 

dejavnosti, zunanje temperature in z dodajanjem/odvzemanjem oblačil uravnavati vodo in 

krvni sladkor v telesu, z namenom, da ga obvarujemo pred podhladitvijo, vročinsko kapjo ali 

dehidracijo. Naloga sodi v biologijo in tematiko zdravja ljudi, vendar bi vseeno lahko 

uporabili principe matematike in učencem zastavili kar nekaj vprašanj, katerih odgovore bi 

dobili z računanjem.  
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3.1.3.  DELOVANJE IN UPORABA PROGRAMA 

3.1.3.1. Predstavitev primera naloge iz programa 

1. Opis izbrane simulacije Cat and Mouse (Modeling with linear systems) 

''Simulacija vsebuje eksperimentiranje s funkcijama, ki opisujeta gibanje miši in mačke. S 

prilagajanjem hitrosti gibanja in spreminjanjem pričetka gibanja mačke in miši lahko na 

grafu linearne funkcije opazujemo potek lovljenja. Dogajanje poskušamo povezati z 

realnim svetom.'' 

2. Predogled simulacije 

 

Slika 23: Predogled simulacije 

Pod rubriko ''Lesson materials'' nam je na voljo: 

- Učni list (Exploration sheet) v PDF ali Word obliki, ki vsebuje razlago in različne 

dejavnosti, kjer učenec s pomočjo simulacij odgovarja na vprašanja, opazuje dogajanje 

v simulaciji in na ta način pridobiva ter utrjuje znanje.  

- List z odgovori na vprašanja z učnega lista (Exploration sheet answer key) 

- Vodič za učitelja (Teacher Guide), ki je v pomoč učitelju pri razlagi snovi za 

določeno snov in simulacijo. V vodiču najdemo: 

- učne cilje, ki jih želimo doseči z izbrano simulacijo Gizmo, 
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- predlagano zgradbo ure, 

- časovno razporeditev in 

- matematično ozadje ter razlago, 

- list z razlago izrazov (Vocabulary sheet), s katerimi se srečamo pri reševanju. 

- Vprašanja (Assessment Questions), ki preverjajo znanje učencev za določeno temo. 

Po vsakem odgovoru sledita prikaz pravilnega odgovora in dodatna razlaga. 

3. Matematično ozadje 

Učenci uporabljajo grafe za modeliranje lova mačke na miš. Njuno spreminjanje položaja oz. 

gibanje je določeno s premicama. Strmina vsake premice prikazuje hitrost spreminjanja 

položaja v nekem določenem času. Če se premici sekata, potem presečišče v točki ( yx , ) 

označimo kot mesto ulova.  Na spodnjih grafih so prikazani trije možni rezultati lova: 

 

Slika 24: Graf poti v odvisnosti od časa – mačka 

ujame miš 

Premici se sekata in mačka ujame miš. 

Mačka teče hitreje in njena premica (rdeča) 

je strmejša od miškine (modra). Premici se 

sekata, preden miš doseže luknjo.  
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Slika 25: Graf poti v odvisnosti od časa – miš 

pobegne 

 

Premici se sekata, vendar miš pobegne. 

Mačka teče hitreje kot miš, premici pa se 

sekata po 20 metrih, takrat pa miš že 

pobegne v luknjo. 

 

 

 

 

 

Slika 26: Graf poti v odvisnosti od časa - gibanje 

mačke in miši z enako hitrostjo 

Premici se ne sekata, kar pomeni, da miš 

pobegne. Mačka in miš se gibljeta z enako 

hitrostjo. Miš je ob začetku gibanja pred 

mačko, zato se tudi premici nikoli ne 

sekata.

Položaj miši je podan z enačbo btmDmiš +⋅= , kjer je m hitrost miši in b njen začetni položaj. 

Položaj mačke pa je podan z enačbo tcD čkama ⋅= , kjer je c hitrost mačke. Ko mačka ujame 

miš, sta čas in mesto, kjer sta, enaka. Velja torej: 

)(

)(

mc

b
t

bcmt

btctm

tcbtm

−

=

−=−⋅

−=⋅−⋅

⋅=+⋅

 

Dobimo matematični model časa za čas ulova. Parametri, ki jih spreminjamo, so začetek teka 

mačke in miši ter hitrost teka mačke.  
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4. Učni cilji 

Simulacijo smo si izbrali zato, ker menimo, da bo v pomoč učencem pri boljšem razumevanju 

grafa linearne funkcije. Poglejmo si učne cilje, ki naj bi jih učenci dosegli z izbrano 

simulacijo: 

- modelirajo in razložijo potek gibanja na grafu, 

- interpretirajo pomen koordinatnih točk presečišča dveh premic, ki modelirajo situacijo 

v realnem svetu, 

- uporabijo graf za rešitev preprostega sistema enačb, 

- uporabijo algebro za reševanje preprostega sistema enačb in 

- uporaba simulacije. 

Pregledali smo priložen učni material, ki je v pomoč učencem in učiteljem pri delu in uporabi 

simulacij. Sledi pregled dela z izbrano simulacijo.  

 

Slika 27: Delo s simulacijo 
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Gibanje obeh opazujemo preko dveh točk, ki se premikata po premici. Podatke z drsnikom 

spremenimo tako, da mačka na določeni razdalji ujame miš. Takrat se lov zaključi. Prikaže se 

mesto ulova. S klikom na ''Table'' pa lahko preverimo natančen čas in pretečeno razdaljo. 

 

Slika 28: Modeliranje gibanja z grafom in s tabelo 

Ko učenca seznanimo z izbrano simulacijo ter ga poučimo o načinu uporabe, mu omogočimo, 

da si z njo pomaga pri reševanju delovnih listov, ki jih pripravimo sami, ali pa mu 

prepustimo, da reši vprašanja, ki so priložena k simulaciji. 

Učenčev učni list vsebuje tri dejavnosti: 

- dejavnost A: učenec raziskuje pomen y osi in strmine v povezavi z realno situacijo, 

- dejavnost B: učenec raziskuje pomen presečišča grafov funkcij v povezavi z realno 

situacijo in 

- dejavnost C: učenec uporablja algebro za reševanja sistema linearnih enačb. 

Ko učenec reši dejavnosti, sledi še preverjanje znanja. Učenci z miško kliknejo na odgovore, 

za katere menijo, da so pravilni. Pri reševanju in preverjanju odgovorov si lahko pomagajo s 

simulacijo. Učitelj potem ob koncu reševanja preveri njihove rezultate, ki se mu izpišejo v 

tako imenovani Gizmo redovalnici. 
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Podatke za dani primer smo modelirali z linearno funkcijo, da smo dobili matematični model 

za čas ulova. Učenci bi lahko do rešitve modelne funkcije prišli z opazovanjem tabele. V tem 

primeru bi uporabili empirični pristop modeliranja, saj bi bila naloga učenca, da poišče 

funkcijo, ki modelira podatke v tabeli. Naloga se sicer poskuša navezati na neko realno 

situacijo, ampak od učenca ne zahteva veliko raziskovanja, spremenljivke, ki so pomembne, 

so že jasno podane in ni potrebnega veliko truda, da učenec izlušči podatke iz besedila, kot to 

običajno zahtevajo postopki modeliranja problemskih nalog.  

3.2. OPIS PROGRAMA SIMCALC MATHWORLD 

James Kaput se je rodil v poljski družini, leta 1942, in umrl leta 2005, v triinšestdesetem letu 

starosti. Večino časa je živel v Massachusettsu, kjer je deloval kot profesor matematike na 

tamkajšnji univerzi. Zavedal se je, da bosta razvoj in uporaba nove tehnologije močno 

vplivala tudi na področje poučevanja, zato je bil eden prvih, ki je oblikoval kurikularni 

material, temelječ na prosto dostopni programski opremi. Kritiziral je šolski sistem in 

poučevanje matematike, ki naj bi na učence delovalo odtujitveno in zmanjševalo zanimanje za 

matematiko. Algebra v ZDA se poučuje na nepovezan način, v obliki dveh ali več 

preobsežnih predmetov, ki so ločeni od druge snovi. Za veliko učencev in dijakov je predmet 

postal nesmiseln in dokaj nerazumljiv. Zato je Kaput predlagal spremembo matematičnega 

učnega načrta, v katerem bi algebra na začetku vključevala aritmetiko, kasneje pa bi se 

razširila na modeliranje, funkcije in abstraktne strukture.  

Ponazoritev njegove vizije najdemo v njegovem programu SimCalc, kjer uporablja 

računalniško podprte grafe, animacije, simbole in tabele, s katerimi predstavlja matematične 

pojme na učencem razumljiv način. Kaput opiše program kot znanilca povsem novega načina 

poučevanja, ki združuje prvoosebna dejanja in tretjeosebno opazovanje ter prilagajanje 

matematičnih objektov.  

V duhu in viziji Jamesa Kaputa, katerega inovativno razmišljanje in vedenje sta navdihnili 

mnoge na področju matematike, je nastal center za raziskave in inovacije v izobraževanju na 

univerzi v Massachusettsu Dartmouth. Center so poimenovali kar James Kaput center. Namen 

centra je podpora raziskavam temeljnih vprašanj s področja znanosti, tehnike, tehnologije in 

matematičnega izobraževanja. Zadnjih 10 let se na univerzi osredotočajo predvsem na 

področje matematike in poskušajo zagotoviti ustrezno podlago in razvoj raziskovalnega 
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prostora doktorskega programa, v katerem vidijo možnost reševanja pomanjkanja 

visokokvalificiranih matematikov raziskovalcev na visokošolskih zavodih. Raziskave 

potekajo v sodelovanju z industrijo, raziskovalnimi in akademskimi ustanovami ter s 

strokovnimi delavci inovativnega pouka matematike. Skupna vizija Kaput centra in univerze 

je predvsem podpora in povečanje zanimanja za pedagogiko in nove učne metode ter prenos 

tehnološkega in znanstvenega razvoja v izobraževanje. Za to pa so potrebni tehnološko bogata 

učna okolja in usposobljeni učitelji.  

Na spletni strani Kaput centra dostopamo do projektov in programske opreme, razvite za 

področje matematike. Med programsko opremo najdemo tudi SimCalc MathWorld, 

nadgradnjo programa SimCalc, ki ga je razvil James Kaput. Je zakonsko zaščitena 

programska oprema in za njeno uporabo potrebujemo licenco. Cena licence za posameznega 

uporabnika je 49 USD. Po pridobitvi licence je program omogočen za uporabnike, ki imajo 

nameščenega enega od sistemov Windows 2000/XP/7 ali sistem Mac OS X. Do SimCalc 

MathWorlda lahko dostopamo tudi preko spletne strani Softpedia, ki obsega tehnološke, 

znanstvene in zdravstvene tematike ter zagotavlja programsko opremo, vezano za omenjene 

tematike. Programska oprema SimCalc, pridobljena na omenjeni spletni strani, je brezplačna, 

a ne vsebuje vseh orodij, kot če bi kupili licenco.  

3.2.1. UMESTITEV APLIKACIJE V UČNI NAČRT 

Program pokriva sklop funkcij iz tematike Algebre 1 in 2. Vsaka izmed tematik vsebuje 10 do 

12 enot, med katerimi Algebra 1 obravnava uvod v funkcije in linearno funkcijo, Algebra 2 pa 

vsebuje enote, ki obravnavajo kvadratno in eksponentno funkcijo. Snov, ki spada pod temo 

Algebre 1, gledano s stališča našega učnega načrta, bi lahko vključili v pouk matematike v 

osnovni šoli v osmem in devetem razredu, medtem ko je snov Algebre 2 primernejša za 

obravnavo v srednji šoli. 

3.2.2. PROGRAM KOT RAČUNALNIŠKA SIMULACIJA 

Z dvoklikom na ikono SimCalc MathWorld se nam odpre delovna površina, kot je prikazana 

na sliki (Slika 29). 
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Slika 29: Delovna površina programa SimCalc MathWorld 

Učenci s pomočjo računalniške simulacije, ki jo program omogoča, proučujejo obnašanje 

modelne funkcije in hkrati poskušajo poiskati povezavo z realnim svetom. Program temelji 

predvsem na modeliranju z različnimi funkcijami: 

- linearno, 

- kvadratno, 

- periodično in  

- eksponentno. 

 

Slika 30: Primeri modelnih funkcij 

 

Povezavo matematike in realne situacije, katero želimo, da jo učenec modelira, program 

omogoča s prikazom animacije gibanja objektov v tako imenovanih ''svetovih''. ''Svetove'' pa 

modeliramo s pomočjo prej omenjenih funkcij, kjer so vključeni parametri časa, hitrosti in 

poti. 

Poglejmo si nekaj primerov ''svetov'', ki so na voljo v programu:  

- vožnja z dvigalom, 

- polet z raketo v vesolje, 
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- vožnja z avtobusom, 

 

Slika 31: Animacija vožnje avtobusa 

- merjenje temperature, 

- igra nogometa, 

 

Slika 32: Animacija igre nogometa 

- igra z robotom itd. 

Pri prevodu realistične situacije v matematični kontekst si učenec poleg opazovanja animacije 

pomaga z matematičnim znanjem. Matematično znanje pa je povezano z oblikovanjem 

grafov, tabel in s simbolnim zapisom, na katerih sloni program:  

Graf 

Modelne funkcije učenec opazuje na grafu poti v odvisnosti od časa in grafu hitrosti v 

odvisnosti od časa. 



 

Slika 33: Graf poti v odvisnosti od časa 

 

Slika 34: Graf hitrosti v odvisnosti od časa 

Tabela 

Učenec lahko poišče funkcijo, ki modelira podatke v tabeli ali ugotavlja zvezo med 

količinami na osnovi podatkov, predstavljenih v tabeli. Vrednosti sprememb položaja v 

določenem času se izpisujejo v tabeli. 

 

Slika 35: Tabela časa in poti 

V tabelo lahko poljubno dodajamo nove vrednosti v primeru, da smo izbrali dodatno funkcijo 

za proučevanje. Dobro pa je poznati tudi simbolni zapis funkcije, ki jo raziskujemo.  

Funkcija 

Na voljo imamo okno, v katerem se izpiše funkcija in jo je možno poljubno spreminjati. 

Lahko zapišemo funkcijo, ki se bo potem pojavila na grafu. 



 

60 

 

 

Slika 36: Simbolni zapis funkcije 

3.2.3. DELOVANJE IN UPORABA PROGRAMA 

3.2.3.1. Predstavitev primera naloge iz programa 

Za predstavitev programa izberemo prvo enoto iz Algebre 1, v kateri učenci analizirajo 

gibanje dvigala in poskušajo oblikovati tabelo in graf. Namen dejavnosti je učencem 

predstaviti osnovne značilnosti linearnosti in naklona grafa.  

1. Opis izbrane simulacije 

Dvigalo se začne premikati v pritličju (nadstropje 0) in se premakne za dve nadstropji v 

eni sekundi. V štirih sekundah je torej v osmem nadstropju. Nato dvigalo spremeni smer in 

se premakne navzdol za štiri nadstropja v sekundi. Torej do pritličja pride v dveh 

sekundah. 

2. Matematične teme, ki jih enota pokriva, so: 

- odsekovna oblika grafa poti v odvisnosti od časa, 

- naklon kot stopnja spremembe, 

- vrednosti spremenljivk in 

- pozitivne in negativne hitrosti. 

3. Učni cilji  

Po ogledu in delu s simulacijo bo učenec sposoben: 

- opisati gibanje z uporabo izrazov, kot so: izhodiščni položaj, začetni čas, 

končni položaj in končni čas, 
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- oblikovati tabelo razdalje in časa (številčni prikaz, enote), 

- interpretirati gibanje z več različnimi matematičnimi reprezentacijami (tabele, 

grafi), 

- določiti naklon grafa, 

- izračunati hitrost,  

- razlikovati med vektorsko ter skalarno hitrostjo in 

- s pomočjo tabele narisati graf. 

4. Uporaba simulacije 

Graf poti v odvisnosti od časa, ki prikazuje premikanje dvigala, bo sestavljen iz dveh delov, 

ker obstajata dve različni hitrosti premikanja. Drugi del je strmejši, saj je dvigalo potovalo 

hitreje kot v prvem delu. Premica v drugem delu ima negativen koeficient, saj se dvigalo 

spušča. 

Dobimo naslednje rezultate: 

- graf položaja dvigala v določenem času in animacija vožnje z dvigalom, 

 

Slika 37: Graf in animacija vožnje z dvigalom 
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- tabela časa in poti, 

 

Slika 38: Tabela časa in poti 

- zapis funkcije. 

 

Slika 39: Simbolni zapis funkcije 

Matematični model, ki opiše prvi del sprememb, je  

konstantna hitrost
)()(

)()(

časprejšnjičas

pozicijaprejšnjapozicija

−

−
= . 

Vrednost prvega dela potovanja dvigala je dve nadstropji v sekundi. Naklon prvega dela 

premice je 2. Vrednost drugega dela potovanja dvigala pa je štiri nadstropja navzdol v 

sekundi. Naklon drugega dela premice je –4.  
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čas (sekunde) položaj (nadstropje) prvi del sprememb 

0 0 

 

(2 − 0)

(1− 0)
= 2  

 

 

 

 

 

 

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 

5 4 

Tabela 7: Tabela vrednosti 

Učenec sočasno rešuje tudi delovne liste z vprašanji, ki se nanašajo na izbrano simulacijo 

(Priloga I). 

3.3. SKLEP O PROGRAMIH 

Simulacija v predstavljenih primerih, lovljenje miši v programu Gizmo in vožnja z dvigalom v 

programu SimCalc MathWorld, je del načrtovanja modela nekega realnega sistema. Vključuje 

eksperimentiranje z modelom z namenom razumevanja oziroma napovedovanja obnašanja 

sistema. V obeh primerih govorimo o dinamičnih modelih oz. časovno spremenljivih modelih. 

Neodvisna spremenljivka, ki se pojavlja in je ena najnaravnejših spremenljivk, je čas. Druga 

spremenljivka, ki se s časom spreminja, pa je v prvem primeru pretečena pot mačke in miši, v 

drugem primeru pa nadstropje, kjer se dvigalo po določenem času ustavi. Pri omenjenih 

primerih lahko govorimo o simulaciji dinamičnih sistemov, kjer so rezultati podani v obliki 

tabel, grafov in animacije. Na njihovi osnovi tako lahko načrtujemo dogajanje v prihodnosti, 

kjer nas zanima, kdaj bo mačka ujela miš, če postavimo luknjo na določeno razdaljo, in v 

drugem primeru, v kolikšnem času bo dvigalo doseglo neko nadstropje.   

4 – 2 = 2 

6 – 2 = 2 

8 – 2 = 2 

4 – 8 = -4 
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Oba programa uporabniku omogočata delo z večpredstavnostjo, ki je vezano na gibanje v 

animiranem svetu. Z dinamično interaktivnim podajanjem snovi iz algebre, geometrije, 

aritmetike, merjenja in s simulacijami novih in zanimivih matematičnih modelov, ki temeljijo 

na času, hitrosti, razdalji, učenec izboljša matematične predstave, razumevanje in zapomnitev. 

Gizmo ponuja resnično širok spekter simulacij, ki ne le da pokrivajo teme osnovnošolske in 

srednješolske matematike, ampak najdemo tudi primere simulacij za pouk fizike, biologije in 

kemije. Program SimCalc MathWorld pa se osredotoča le na matematiko in opazovanje 

odvisnih spremenljivk, kot sta čas in pot. Narejene so bile tudi študije, kjer so ocenjevali 

način poučevanja matematike z uporabo računalniške tehnologije, natančneje s programom 

SimCalc MathWorld, ki ga opišejo kot program, ki združuje interaktivno predstavitveno 

tehnologijo, kurikularne dokumente in strokovno izpopolnjevanje učiteljev. Ugotovili so, da 

omenjeni program izjemno pozitivno vpliva na učenje matematike.  

Tako kot učenec se tudi učitelj srečuje z novim načinom poučevanja, ki naj bi le še okrepil 

sodelovanje in motivacijo v razredu. Programa sta v angleškem jeziku, kar pomeni, da mora 

učitelj, program zelo dobro poznati, ga prevesti in ga znati tudi na ustrezen način predstaviti 

učencem. Veliko odgovornost torej nosi učitelj, saj ni dovolj, da se le odloči za program, 

ampak se mora tudi dodatno izobraževati in izpopolnjevati svoje znanje, da potem lahko čim 

učinkoviteje in z optimalno porabo časa vpelje program v pouk matematike. Ves čas pa se je 

pri tako oblikovanem pouku, ki temelji na konceptualnem načinu poučevanja, potrebo držati 

postopka izvedbe, ki temelji na reševanju problemskih nalog s simulacijo, katerega smo 

predstavili v prejšnjem poglavju. V nadaljevanju bomo preizkus z vpeljavo programa SimCalc 

MathWorld izvedli tudi v empiričnem delu.  
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4. EMPIRIČNI DEL 

4.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Uporaba računalnika ponuja izjemne možnosti za simulacijo, prikaz in zmožnost razumevanja 

abstraktnih pojmov, zato se moderna tehnologija vse pogosteje uporablja tudi v 

izobraževanju. Z njeno pomočjo je mogoče na videz motivirati, a vprašanje je, ali je ta 

motivacija usmerjena k razumevanju in poglabljanju znanja ali pa obstaja na površinski ravni 

in z različnimi informacijami ter vizualnimi efekti razumevanje celo otežuje. Vprašamo se v 

kolikšni meri in na kakšen način raba računalniške simulacije vpliva na matematično znanje 

učencev in ali se razumevanje matematičnih pojmov pri učencih kaj izboljša. Prav tako nas 

zanima, če učenci po razlagi, podprti z računalniško simulacijo, lažje povezujejo matematiko 

z realnimi situacijami. 

4.2. NAMEN EMPIRIČNEGA DELA 

V empiričnem delu program s simulacijo SimCalc MathWorld preizkusim tudi v praksi. Cilj 

oziroma namen se nanaša predvsem na didaktično uporabo simulacijskega računalniškega 

programa pri pouku matematike, ki vključuje podajanje snovi s pomočjo programa, 

opazovanje  in kasneje analiziranje dela s programom. Hkrati pa želim predstaviti, kako lahko 

učenci z računalniško simulacijo, ki omogoča spoznavanje funkcionalnih povezav, 

opazovanje procesov in kompleksnih pojavov, pridobijo temeljne izkušnje, proučujejo 

različne vplive na sistem in kar je najpomembnejše pričnejo življenjske situacije povezovati z 

matematiko.  

4.2.1. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila glede na namen raziskave in zastavljene cilje, 

so naslednja: 

• Ali je simulacijski  program SimCalc primeren za učenje matematike v osnovni šoli? 

• Kaj učencem pri delu s programom SimCalc povzroča največ težav? 

• Kakšna je motivacija učencev za delo s programom SimCalc? 
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• Kakšno je mnenje učencev o programu SimCalc in kakšna je možnost uporabe tega 

programa pri pouku matematike? 

4.3. METODOLOGIJA 

4.3.1. RAZISKOVALNA METODA 

Raziskavo sem izvedla kot študijo primera. Opazovanje z udeležbo sem uporabila kot glavni 

instrument, kot dodatni pa pisni preizkus znanja. Podatke sem obravnavala s kvalitativno 

metodo analize.  

Ključni instrument kvalitativnega raziskovanja je raziskovalec, saj je le-ta neposredno 

vključen v okolje, kar mu pomaga pri opazovanju preučevanega predmeta. Raziskovalec 

razume tudi tisto, česar ni možno izraziti z besedami. Tako sem tudi sama v vlogi 

raziskovalke natančno opazovala želje, interese, potrebe, osebne poglede učencev, vključenih 

v raziskavo, kar mi je pripomoglo do popolnejšega spoznavanja ciljev proučevanja.  

Odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja sem dobila v večji meri le z opazovanjem 

učencev med njihovim delom in s stalno komunikacijo, ki je spodbudila učenca h glasnemu 

razmišljanju.  

Pri opazovanju sem bila pozorna na odzive učencev pri delu s programom, motiviranost, 

telesno govorico ter hitrost in spretnost pri delu s programom. Iz naštetih točk opazovanja 

lahko zelo hitro ugotovimo, ali je učenec pod pritiskom, kako obvlada delo z računalnikom in 

samim programom, ali medtem ve, kaj počne, ali je program pritegnil njegovo zanimanje itd. 

Na podlagi opazovanja sem zbrala dovolj podatkov, ki so mi pripomogli pri odgovoru na 

vprašanje o motiviranosti in primernosti programa za pouk matematike v osnovni šoli. 

Rezultat natančnega opazovanja pa pomeni tudi, da učenca na nek način preučimo in na 

podlagi njegovega znanja, razpoloženja in razmišljanja vzpostavimo stik. Tako sem med uro 

zastavila nekaj vprašanj, s pomočjo katerih sem prišla do nekaterih odgovorov in ugotovitev. 

Lahko bi rekli, da sem uporabila nestrukturiran intervju, saj sem vnaprej pripravljena 

vprašanja uporabila ob ustreznih priložnostih. Vprašanja sem dopolnjevala s podvprašanji. 

Učenca tako nista imela občutka, da sta na nekem intervjuju, ampak da sta le običajna 

udeleženca ure matematike, ki vključuje veliko razgovora. Ta način mi je koristil prav pri 

vseh vprašanjih, najbolj pa pri zadnjem, ki je konkretnejši in se nanaša na mnenje o programu.  
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Za konec sta učenca rešila tudi test znanja, katerega rezultati in posamezne rešitve so mi 

služili le kot povratna informacija, koliko sta se učenca, glede na svoje predznanje, bila 

zmožna naučiti v dveh individualnih urah, podprtih z računalniškim programom. Zanimalo 

me je predvsem, katere pojme sta s pomočjo računalniške simulacije izboljšala oziroma 

osvojila. 

4.3.2. VZOREC IN ORGANIZACIJA DELA 

Eksperimentalno delo sem izvedla na OŠ Žiri. Izvedba je obsegala dve urno individualno 

delo. V tem času sem na podlagi učne priprave s pomočjo računalniškega programa SimCalc 

MathWorld predstavila snov premega sorazmerja.  

Po posvetu z učiteljico sem v raziskavo vključila učenca 8. razreda, ki mu matematika ne 

predstavlja težav, in učenko 9. razreda, ki je imela pri omenjeni snovi težave z razumevanjem. 

Tako sem lahko proučevala primernost uporabe programa pri razlagi in ponavljanju snovi 

premega sorazmerja. Za sodelovanje in izvedbo sem morala najprej pridobiti soglasje vodstva 

šole in nato še soglasje staršev obeh učencev, ki sta se z veseljem in veliko mero resnosti 

odzvala mojemu povabilu k sodelovanju.  

Učni cilji, katere sem želela, da jih učenca dosežeta, so naslednji: 

- opredeliti premo sorazmernost dveh količin, 

- premo sorazmernost količin izraziti in pojasniti s sklepanjem, 

- predstaviti premo sorazmerje s tabelo, 

- razložiti pomen količnika, 

- graf premega sorazmerja opisati kot poltrak z izhodiščem v koordinatnem sistemu, 

- narisati graf premega sorazmerja, 

- z grafa odčitati iskano vrednost spremenljivk pri dani vrednosti in 

- premo sorazmerje prepoznati v nalogah z življenjsko tematiko. 

Glede na zastavljene cilje sem učni uri izpeljala v naslednjem zaporedju: 

1. Predstavitev poteka ure in pogovor o računalniški simulaciji 
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2. Ponovitev/razlaga vsebin o pravokotnem koordinatnem sistemu in količinah 

3. Predstavitev dela z računalniškim programom 

4. Samostojna uporaba programa 

5. Reševanje preizkusa znanja 

6. Diskusija 

Izvedba eksperimentalnega dela je tako zajemala le dva učenca, saj zaradi težavnosti 

pridobitve licence uporaba programa na več računalnikih ni bila mogoča oziroma bi bila 

potem obveza šole, da nakupi licenco z zagotovilom, da se bo program na šoli dejansko 

uporabljal. Tako lahko rečemo, da nam podatki, pridobljeni z eksperimentom, lahko služijo za 

neko povratno informacijo o programu in hkrati tudi kot poizkus širitve uporabnosti izven 

meja Združenih držav Amerike.  

Raziskavo sem izvedla individualno z vsakim učencem in si med tem sproti zapisovala 

odgovore, kjer je bilo to potrebno. Zapisovala sem si tudi sprotne komentarje, ki naj bi mi 

omogočili podrobnejši vpogled v učenčevo mišljenje. Pri tem mi je bila v veliko pomoč tudi 

kamera, s katero sem posnela del ure, ko sta učenca samostojno uporabljala program. Poleg 

kamere sem seveda uporabila tudi prenosni računalnik. Eksperiment sem izvajala v učilnici, 

ki je namenjena individualni pomoči, tako da ni bilo večjih motenj okolice (hrup, fizična 

prisotnost drugih oseb ipd.). Ves čas sem testiranca spodbujala h glasnemu razmišljanju, 

vendar ne na način, ki bi lahko vplival na pravilnost odgovora. 

4.4. IZVEDBA IN ANALIZA 

4.4.1. POTEK DELA 

Pri opisu poteka dela bom najprej razložila, kakšen je namen posamezne faze ter moja vloga v 

njej. Za vsako fazo potem sledi opis dela, odgovorov, načina razmišljanja in odzivov obeh 

učencev.  

1. faza: Predstavitev poteka ure in pogovor o računalniški simulaciji. 

Namen: Za začetek sem predstavila celotni potek ure, namen raziskave in njuno vlogo pri 

tem. Razložila sem, da delam raziskavo za diplomsko nalogo, v kateri želim predstaviti delo z 
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računalniškim programom, ki je podprt s simulacijo, kot enega izmed načinov didaktičnega 

pristopa pri poučevanju matematike. Izpostavila sem željo po izboljšanju matematične 

predstave o obravnavanem pojmu, povečanju razumevanja ter zapomnitvi in pomembnost 

povezovanja matematike z resničnimi situacijami. Vsak od njiju je potem podal mnenje o 

računalniških simulacijah oziroma svoje razumevanje pojma simulacija. Odgovore sem 

dopolnila z dodatnimi primeri, v katerih sem poskušala zajeti čim več področij, kjer se 

simulacije uporabljajo, in samo definicijo simulacije.  

Delo in odgovori učencev: 

• učenec 8. razreda 

Učenec besede simulacija sprva ni razumel. Po navedbi primerov in definicije se je potem 

takoj spomnil na avtomobilsko industrijo, kjer s pomočjo simulacijskih računalniških 

programov preizkušajo modele avtomobilov. Hkrati se je spomnil tudi na simulacijo prometne 

nesreče.  

• učenka 9. razreda 

Učenka je za izraz simulacija že slišala in navedla tudi primer simulatorja letenja. Z 

negotovostjo je kot eno izmed možnosti simulacij izpostavila tudi video igre. Skupaj sva 

potem našteli še nekaj primerov, kjer se pojavljajo računalniške simulacije. 

2. faza: Razlaga/ponovitev vsebin o pravokotnem koordinatnem sistemu in odnosu 

med količinami. 

Namen: Učenca sta imela različno predznanje, zato je bila v primeru učenca 8. razreda 

potrebna razlaga pojmov koordinatnega sistema in odnosa količin, medtem ko je bila pri 

učenki 9. razreda potrebna le ponovitev. Skozi razlago in ponavljanje sta reševala učni list, s 

pomočjo katerega sem z razgovorom preverila razumevanje in preučila možnosti za 

nadaljevanje. Ob koncu tega dela ure sem želela, da učenca osvojita pomen koordinatne 

mreže, določita točke v koordinatni mreži, osvojita pojem pravokotnega koordinatnega 

sistema in upodobita ter določita lego poljubnih točk v koordinatnem sistemu. V sklopu 

obravnave količin pa je bil cilj, da učenca razlikujeta med spremenljivimi in nespremenljivimi 

ter odvisnimi in neodvisnimi količinami. 
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Kot uvod v premo sorazmerje rešita spodnjo nalogo z učnega lista: 

Miha in Nina gresta v trgovino, kjer kupita čokoladice Mars. Miha kupi eno 

čokoladico Mars, ki stane 80 centov. Nina pa vzame tri čokoladice, vendar se pri 

plačilu nekoliko zmede, zato ji na pomoč priskoči Miha. Koliko bo morala plačati 

Nina za tri čokoladice Mars? 

Kaj če bi kupila 5 čokoladic Mars? Kaj ugotoviš? 

Delo in odgovori učencev: 

• učenec 8. razreda 

Ker učenec ni imel predznanja o pravokotnem sistemu in količinah, sem izhajala iz njegovega 

poznavanja koordinatne mreže, ki je predmet obravnave v 7. razredu. Podala sem tudi primer 

šahovnice. Za tem si je v zvezek zapisal naslednje: ''Pravokotni koordinatni sistem je 

sestavljen iz vodoravne koordinatne osi, ki se imenuje abscisa in jo označimo z x , navpične 

koordinatne osi, ki jo imenujemo ordinatna os in jo označimo z y , ter iz koordinatnega 

izhodišča O (0,0), ki je presečišče obeh osi.''  

Po razlagi in grafičnem prikazu pravokotnega sistema je učenec na koordinatnem sistemu z 

učnega lista poimenoval osi in določil lego naslednjih točk: A (1,3), B (–2,4), C (3,–4), D (–

2,–5). Pri tem ni imel težav, čeprav so točke imele negativen predznak. Tako sem lahko 

sklepala, da mu v nadaljevanju določanje točk in delo v koordinatnem sistemu naj ne bi 

povzročali večjih težav.  

Nadaljevala sva z obravnavo o količinah. Na vprašanje o pomenu konstante je odgovoril, da 

gre za neko vrednost, ki se ne spreminja. Kljub pravilnemu odgovoru mu naštevanje primerov 

konstant ni šlo najbolje, zato sem namignila na primer višine Triglava, za katero vemo, da se 

ne spreminja. Za boljše predstavljanje sva skupaj naštela še nekaj primerov, kot so konstante, 

zapisane v priročnikih, razdalje med kraji ipd. Ne glede na to, da snovi pri pouku še niso 

obravnavali, je na vprašanje o količinah, ki spreminjajo svoje vrednosti, brez težav odgovoril 

s spremenljivkami in naštel tudi primere, kot so čas, hitrost in pot.  

Na podlagi dobljenih ugotovitev je učenec v zvezek zapisal naslednje: ''Količine delimo v dve 

skupini. Konstantne so količine, ki imajo stalno vrednost. Spremenljivke so količine, ki 
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spreminjajo svojo vrednost.'' Sledila je razlaga medsebojne odvisnosti količin: ''Količini sta 

odvisni, ko spremembi druge sledi sprememba prve. Količini se spreminjata v odvisnosti 

druga od druge. V primeru, da sprememba druge ne vpliva na spremembo prve, rečemo, da 

sta količini neodvisni druga od druge.'' Za primer odvisnih sem navedla višino telesa in čas, 

pot in čas, višino in dolžino stranic likov, kot primer neodvisnih pa inteligentnost in višino 

telesa.  

Pred nadaljevanjem je sledila kratka ponovitev omenjenih matematičnih pojmov. Učenec je 

koordinatni sistem opisal z naslednjimi besedami: ''Koordinatni sistem sestavljata dve osi, ki 

sta pravokotni druga na drugo. Ena os je x, druga y. Sekata se v (0,0) in imata določeno 

smer.'' Pri količinah je imel težave pri določanju odvisne in neodvisne spremenljivke, zelo 

dobro pa je razložil razliko med konstanto in spremenljivko.  

Sledilo je reševanje naloge z učnega lista, v kateri je učenec pravilno določil količini ter njuno 

odvisnost in neodvisnost. Skupaj sva ugotovila, da če kupimo .....3,2 ×× več čokoladic, se tudi 

znesek zanje .....3,2 ××  poveča. Tovrstno odvisnost poimenujemo premo sorazmerje. Učenec 

je navedel še primer porabe bencina in prevoženih kilometrov. Sledilo je vprašanje, ki se je 

nanašalo na možnosti prikaza odnosa premo sorazmernih količin, na katero je učenec 

odgovoril z grafom in s tabelo. Tako sem dodala le še simbolični prikaz. 

• učenka 9. razreda 

Pri obravnavi pravokotnega koordinatnega sistema je povedala naslednje: ''Koordinatni sistem 

sestavljata pravokotni osi x  in y , ki se sekata v (0,0).  Primer je graf poti v odvisnosti od 

časa, kjer čas kot neodvisno spremenljivko prikažemo na x  osi, pot pa kot odvisno 

spremenljivko na y  osi.'' Koordinatni sistem je tudi narisala ter z risanjem vzporednic x  in 

y  osi določila lego točk.  

Nadaljevali sva z razpravo o količinah. Učenka je zelo dobro poznala izraza konstanta in 

spremenljivka ter ju tudi pravilno definirala. Naštevanje primerov konstantnih vrednosti ji ni 

povzročalo težav, kot tudi ne naštevanje primerov odvisnih in neodvisnih spremenljivk. 

Učenka se je s pojmi pravokotnega koordinatnega sistema in količin že seznanila, tako da sva 

vse skupaj le ponovili, brez zapisovanja definicij. 
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Primer z učnega lista, ki se nanaša na nakupovanje čokoladic v trgovini, je zelo hitro rešila 

brez računanja na list. Takoj je poznala odgovor, da če kupimo .....3,2 ××  čokoladic več, se 

tudi znesek zanj .....3,2 ××  poveča. 

3. faza: Predstavitev dela s programom. 

Namen: Glavni del učne ure je bil namenjen predstavitvi programa in samemu delu s 

programom. Program sem predstavila kot večpredstavnostnega, kjer je gibanje v animiranem 

svetu podprto s simulacijo. Povedala sem, da večpredstavnost pomeni delo z grafi in s 

tabelami in da program vsebuje simulacijo zanimivih matematičnih modelov, ki temeljijo na 

času, hitrosti in razdalji. V tem delu se mi je zdelo smiselno vključiti tudi definicijo gibanja in 

povezati njuno znanje matematike s fiziko.  

Za predstavitev dela s programom sem izbrala vesolje, kot svet, v katerem opazujemo gibanje 

rakete.  

 

Slika 40: Animacija poleta v vesolje 
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Ker je program v angleščini, sem želela, da je delovna površina oblikovana tako, da bo 

razumljivejša za učenca. Uporabo in delo s programom sem tako predstavila v naslednjem 

zaporedju: 

1. izbira in poimenovanje sveta, 

2. predstavitev dela z grafom (poimenovanje grafa, nastavitev enot, uporaba drsnikov, 

risanje funkcij, spreminjanje vrednosti funkcije), 

3. nastavitev merila v animiranem svetu, 

4. uporaba animacije, 

5. upravljanje tabele in 

6. dodajanje novih igralcev. 

Delo in odgovori učencev:  

• učenec 8. razreda 

Na vprašanje o pomenu gibanja je odgovoril z naslednjimi besedami: ''Gibanje je premikanje 

nekega telesa.'' Njegov odgovor sem dopolnila z definicijo: ''Gibanje je spreminjanje lege 

telesa glede na okolico.'' Količino, ki pove hitrost spreminjanja lege telesa v odvisnosti od 

časa, pa je pravilno poimenoval s hitrostjo. Potem je s črto opisal graf premo enakomernega 

gibanja. Za natančnejšo opredelitev sem dopolnila izjavo z definicijo za graf premo 

enakomernega gibanja, ki je naslednja: ''Ko se telo giblje po premici in opravlja enake poti v 

enakih časovnih presledkih, govorimo o grafu premega enakomernega gibanja.''  

• učenka 9. razreda 

V nadaljevanju je gibanje pravilno opisala kot spreminjanje lege telesa glede na okolico. Pri 

določanju količine, ki pove, kako hitro se spremeni lega telesa v odvisnosti od časa, je imela 

nekaj težav. Po mojem namigu se je spomnila, da je ta količina hitrost. Na vprašanje, kako 

imenujemo gibanje, ki opisuje enake poti v enakih časovnih presledkih, je takoj poznala 

odgovor, da gibanje imenujemo premo enakomerno.  

Poleg tega, da sta morala opisati gibanje nekega telesa, sta večinoma časa natančno spremljala 

moje delo in opazovala učinke posameznih funkcij, pomembnih za njuno delo.  
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4. faza: Samostojna uporaba programa. 

Namen: Namen samostojnega dela s programom je v prvi vrsti spoznavanje učencev s 

programom in z njegovimi funkcijami. Zato je bila tudi naloga na učnem listu sestavljena 

tako, da sta učenca lahko preizkusila čim več funkcij in nastavitev ter obenem ni bila 

prezahtevna za računanje. Naloga je bila naslednja: 

Rok je opazoval gibanje avtomobilčka na baterije. Avtomobilček vozi z enakomerno 

hitrostjo. V eni sekundi prevozi 4 metre. Koliko prevozi v eni, dveh, treh, štirih 

sekundah in koliko v polovici sekunde? 

Vključila sem kamero, ki je bila usmerjena le na ekran računalnika. Ob reševanju naloge in ob 

podpori programa sem želela, da učenca osvojita pojem premega sorazmerja. Izločiti sta 

morala količini, ki sta pomembni za proučevanje avtomobilčka, opisati njun odnos in ju vnesti 

v preglednico na naslednji način: 

neodvisna spremenljivka 
čas (s) 

1/2 1 2 3 4 

odvisna spremenljivka 
pot (m) 

2 4 8 12 16 

Tabela 8: Tabela časa in poti 

Po določitvi in vnosu spremenljivk sta morala zapisati naslednje urejene pare: (1/2,2), (1,4), 

(2,8), (3,12), (4,16). Delo sta potem nadaljevala v programu, kjer je bila njuna naloga, da 

izbereta svet, ki ustreza nalogi, nastavita pravo merilo in enote v svetu, preimenujeta graf in 

ga narišeta v skladu z dobljenimi rezultati v preglednici, tako kot jima je bilo predstavljeno. 

Rezultati iz preglednice so v programu dali naslednje rezultate: 

- vožnja z avtomobilčkom v animiranem svetu, 

 

Slika 41: Animacija vožnje avtomobilčka 
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- graf poti v odvisnosti od časa za vožnjo avtomobilčka, 

 

Slika 42: Graf poti v odvisnosti od časa 

- podatki o prevoženi poti v določenem času za avtomobilček. 

 

Slika 43: Tabela časa in poti 

S pomočjo ogleda animacije gibanja in podatkov iz grafa ter tabele smo oblikovali definicijo 

premega sorazmerja, ki pravi: ''Količini sta premo sorazmerni, kadar sta v takšni odvisnosti, 

da se tolikokrat, kot se poveča (ali zmanjša) prva količina, poveča (ali zmanjša) tudi druga 

količina. Količnik dveh premo sorazmernih količin je torej vedno enak.'' 

 Še enkrat smo si pogledali graf in zapisali tudi njegovo definicijo: ''Graf premega sorazmerja 

je premica, ki poteka skozi koordinatno izhodišče in točko T (1,k), ali pa je poltrak z 
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izhodiščem v koordinatnem izhodišču, ki poteka skozi točko T (1,k).'' Graf sta poskušala 

zapisati tudi s simbolnim zapisom, kjer smo prišli do naslednje ugotovitve: da v primeru, ko 

odvisno in neodvisno spremenljivko povezuje enačba xky ⋅= , lahko govorimo o premo 

sorazmernih količinah.  

Z naslednjo nalogo sem želela preveriti njuno razumevanje premega sorazmerja s pomočjo 

uporabe programa: 

S programom nariši premice: y = –2x, y = 5x, y = 0,05x. 

Na delovno površino programa sta vrisala tri nove premice in hkrati dodala tudi nove igralce.  

 

Slika 44: Graf poti v odvisnosti od časa 

Sledila sta opazovanje animacije in opis gibanja. Namen naloge je bil določiti pomen 

koeficienta. V zvezke sta si tako zapisala: ''Koeficient premega sorazmerja je količnik med 

vrednostjo odvisne in neodvisne spremenljivke. Količnik dveh premo sorazmernih količin je 

ves čas enak. Izračunamo ga po enačbi 
x

y
k = . Vrednost koeficienta pa določa smer grafa 

premega sorazmerja, zato ga imenujemo smerni koeficient.''  
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Delo in odgovori učencev:  

• učenec 8. razreda 

Po predhodni predstavitvi programa je učenec glasno prebral nalogo, ki se je nanašala na delo 

s programom. Čas in pot je določil za količini, ki nastopata v nalogi. Kot neodvisno 

spremenljivko je poimenoval čas, odvisno pa pot. Nato je v preglednico vnesel potrebne 

podatke in pravilno zapisal enote. Nekaj težav se je pojavilo le pri zapisu urejenih parov, kjer 

je pozabil uporabiti oklepaje.  

Delo v programu je začel z izbiro sveta, ki vključuje animirano gibanje avtomobilčka. Nato je 

poimenoval osi na grafu, kjer je za neodvisno spremenljivko vnesel čas in za odvisno pot. 

Graf je poimenoval kot pot avtomobilčka v odvisnosti od časa. Nadaljeval je z risanjem grafa, 

kjer mu je nekaj težav povzročala uporaba drsnikov, vendar je kmalu ugotovil funkcionalnost 

le-teh. Graf je potem narisal zelo hitro. Ob tem je povedal, da avtomobilček v 4 sekundah 

prevozi 16 metrov, in nastavil graf na omenjeno vrednost. Na vprašanje, ki je zahtevalo opis 

grafa, je odgovoril: ''Dobili smo premo sorazmerni graf. Graf je neka črta, ki pove, da ko se 

ena količina poveča, se za toliko tudi druga poveča. Graf se začne v koordinatnem izhodišču.'' 

Tako sva skupaj oblikovala definicijo grafa premo sorazmernih količin. Na vprašanje o opisu 

hitrosti avtomobilčka je učenec po ogledu animacije odgovoril, da se avtomobilček giblje s 

hitrostjo 4 m/s. Dodal je še, da se ves čas giblje z enako hitrostjo. V zvezek si je potem zapisal 

definicijo grafa premega sorazmerja. 

Nadaljevala sva z zapisom enačbe grafa. Enačba, ki jo je zapisal na učni list, je xy ⋅= 4 . Pri 

tem si je pomagal s podatki iz tabele, ki jo je dobil v programu.  

V nadaljevanju je bila njegova naloga vnos treh različnih premic v program, kjer pa so se 

pojavile težave s postopkom vnosa. Postopek sem mu ponovno razložila in demonstrirala. 

Zelo kmalu potem je ugotovil, da si pri risanju lahko pomaga kar s funkcijskim zapisom. 

Gibanje avtomobilčkov za omenjene premice je opisal na naslednji način: ''Vsi avtomobilčki 

se ves čas premikajo z enako hitrostjo. Eden od njih se premika v drugo smer, dva se gibata 

nekoliko hitreje, eden od njih pa zelo počasi.'' Med razlago mi je tudi pokazal, o katerem 

avtomobilčku govori, in ob razlagi uporabljal animacijo. Pravilno je tudi določil 

avtomobilček, ki se je gibal najhitreje, in tistega, ki je prevozil najdaljšo pot. Skupaj sva prišla 
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do ugotovitve, da koeficient določa smer gibanja avtomobilčka in hkrati tudi graf premega 

sorazmerja, zato ga imenujemo smerni koeficient. 

• učenka 9. razreda  

Tako kot učenec pred njo je tudi učenka glasno prebrala nalogo in določila količini, ki se 

pojavljata, ter njuno odvisnost in neodvisnost. Namesto količine časa je uporabila izraz 

sekunde, vendar se je zelo hitro popravila. Nato je v preglednico na učnem listu vnesla 

količini in zapisala urejene pare. Pri tem je pozabila na zapis enot. Nadaljevala je z 

nastavitvijo v programu in s prenosom dobljenih podatkov v graf. Brez težav je določila svet, 

na katerega se je nanašala naloga in poimenovala enote na grafu. Graf je poimenovala kot graf 

poti v odvisnosti od časa. Zatem je začela z risanjem grafa, kjer je uporabila drsnike. 

Potrebovala je nekaj časa, da je preizkusila delovanje in način uporabe obeh drsnikov. Ko je 

graf ustrezal podatkom iz naloge, si je pogledala animacijo gibanja avtomobilčka. Na 

vprašanje, kakšen graf dobimo, je odgovorila z naslednjimi besedami: ''Dobimo daljico, ker je 

omejena.'' Povedala je tudi, da ima poltrak izhodišče v (0,0), vendar ni znala navesti imena 

točke. Sledil je zapis definicije grafa premega sorazmerja. Na predlog, da naj uporabi 

premikanje drsnikov levo in desno oz. gor in dol, je ugotovila, da če povečamo čas, se poveča 

tudi prevožena pot. Tako si je zapisala še definicijo premega sorazmerja.  

Nadaljevali sva z zapisom enačbe premega sorazmerja. Z dvoklikom na graf se ji je prikazal 

zapis enačbe. Sama je potem poskušala opisati to enačbo in pomen posameznih spremenljivk, 

vendar je pri tem imela kar veliko težav. Med drugim ni poznala izraza koeficient. Ugotovila 

je le, da 4 dobimo, ko delimo vrednost poti z vrednostjo časa. Ker je bilo jasno, da učenka ne 

razume namena uporabnosti zapisa funkcije, sva se tu zadržali nekoliko več časa. Z dodatno 

razlago sem ji poskušala izboljšati razumevanje. Pri tem sem si pomagala s programom.  

Naslednja naloga je zahtevala risanje treh različnih premic, določenih z enačbami. Učenka je 

ugotovila, da mora dodati nove igralce oz. avtomobilčke ter da enačbe, ki opisujejo njihovo 

gibanje, dobi z vpisom v okence za funkcijski zapis. Na animaciji je potem opazovala gibanje 

avtomobilčkov. Gibanje je opisala z naslednjimi besedami: ''Eden od avtomobilčkov se giblje 

v nasprotno smer kot ostali. Vsi imajo isto izhodišče in njihova vožnja je ves čas z isto 

hitrostjo brez pospeševanja.'' Na zaslonu je pokazala, kateri vozi z največjo hitrostjo in kateri 

prevozi najdaljšo pot. Zopet pa so se ji pojavile težave pri razlagi vloge koeficienta. Na koncu 
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sva potem skupaj ugotovili, da smerni koeficient prikazuje smer gibanja avtomobila, in si to 

pogledali tudi z animacijo. Ker sem želela, da si vlogo koeficienta bolje predstavlja, sva si 

pogledali še primer gibanja dvigala za iste podatke.  

5. faza: Reševanje preverjanja znanja. 

Namen: Za ugotavljanje doseženih ciljev, ki sem si jih zastavila, sem na koncu uporabila 

preizkus znanja z nalogami o premem sorazmerju (Priloga II). Pridobljeni rezultati so mi 

služili za ugotavljanje znanja premega sorazmerja.  

6. faza: Diskusija. 

Namen: Po koncu razlage s pomočjo programa SimCalc MathWorld in reševanju testa je 

sledila kratka diskusija, kjer sta učenca izrazila svoje mnenje o programu. 

4.4.2. MOJA OPAŽANJA 

• učenec 8. razreda 

Po pogovoru z učiteljico naj bi učenec veljal za zelo resnega in odgovornega. Že takoj na 

začetku pa sem opazila njegovo nesproščenost, ko je bil dokaj neprepričan v svoje besede in 

odgovore.  V želji, da se čim bolj sprosti, sem ga ves čas spodbujala s pozitivnimi komentarji. 

Učenec se s pojmom pravokotnega koordinatnega sistema še ni srečal, je pa že poznal pojem 

koordinatne mreže, iz katerega sem potem tudi izhajala in mu poskušala čim bolje razložiti 

določitev lege točk, poimenovanje osi in določanje enot. Pri razlagi sem si pomagala tudi z 

risanjem na list papirja. Učenec je nato sam poskušal rešiti nalogo, ki je zahtevala risanje 

pravokotnega koordinatnega sistema in določanje lege točk. Zelo hitro je pojem osvojil in 

lahko sva nadaljevala s količinami. Moj namen je bil, da ga naučim osnov o količinah oz. 

snovi, ki je pomembna za nadaljnje delo. Tako sva preko različnih primerov poskušala 

osvojiti pojme konstante in spremenljivke ter odvisne in neodvisne spremenljivke. Primere in 

definicije si je zapisal tudi v zvezek. Nekaj več časa sva se torej zaustavila pri tem delu.  

Nadaljevala sva s predstavitvijo programa in z delom z njim. Opazila sem, da ga je program 

zelo hitro pritegnil in se je ob tem tudi nekoliko sprostil ter začel zastavljati vprašanja in 

komunicirati z mano. To je po mojem mnenju pomenilo, da ga je program motiviral in 

preusmeril njegovo pozornost. Pomenil mu je neko sprostitev in ne le iskanje znanja oz. 
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neznanja. V tem trenutku sem ga tudi vprašala, če doma veliko uporablja računalnik in za 

kakšne namene ga uporablja. Z nasmehom na obrazu je odgovoril, da doma včasih preveč 

časa preživi za računalnikom in igra igrice. Je pa med delom s programom potreboval nekaj 

dodatnih nasvetov in usmeritev. Predvsem pri vnosu in spremembi podatkov na grafu, kjer je 

bil potreben vnos vrednosti odvisne in neodvisne spremenljivke. Nekaj zmede je povzročil 

angleški jezik, saj ni poznal prevoda za besedi ''indipendent'' in ''dependent''. Je pa zelo hitro 

osvojil definicijo premega sorazmerja, pomen in vlogo koeficienta ter zapis enačbe premega 

sorazmerja.  

Sam pogovor in njegov način izražanja sta bila zelo pomanjkljiva. Namesto izraza poltrak je 

uporabljal izraz črta, pri opisu in ponovitvi definicije o premem sorazmerju ni uporabil izraza 

količine oziroma niti ni vedel, kaj uporabiti, zato se je izrazil na način: ko se ena stvar 

...3,2 ××  poveča/zmanjša, se tudi druga ...3,2 ××  poveča/zmanjša. Vendar je bilo opaziti, da 

dobro ve, kaj se od njega zahteva, manjkalo mu je le izražanje v matematičnem jeziku.  

• učenka 9. razreda 

Po pogovoru z učiteljico naj bi imela učenka v 8. razredu težave z razumevanjem snovi o 

premem sorazmerju, zato sem poskušala biti pozorna na njeno izražanje, reševanje učnega 

lista in odziv pri razlagi pojma pravokotnega koordinatnega sistema, snovi o količinah in 

same snovi o premem sorazmerju.  

Pri pravokotnem koordinatnem sistemu učenka ni imela nobenih težav. Z risanjem vzporednic 

je pravilno znala določiti lego točk, pravilno je poimenovala osi ter enote. Spomniti se ni 

mogla le imen x  osi (abscisa) in y osi (ordinata), kar je tudi sama priznala. Prav tako ji tudi 

količine niso povzročale težav. Zelo dobro razume pomen konstante in spremenljivke ter 

medsebojnega odnosa spremenljivk. Naštevanje primerov ji ni povzročalo težav. Težave pa so 

se pojavile pri zapisu enačbe premo sorazmernih količin, kjer si ni najbolje predstavljala, 

kakšen pomen ima oznaka k  oziroma koeficient. Zato sva se pri tem tudi nekaj več časa 

zadržali, saj sem želela, da ji stvar postane razumljivejša. S programom sva tako narisali več 

premic z različnimi koeficienti in opazovali smer gibanja avtomobilčkov. Tako je zelo hitro 

ugotovila, da naraščanje/padanje funkcije določa smer gibanja avtomobilčka. Ugotovili sva 

tudi, da je količnik dveh premo sorazmernih količin ves čas enak.  
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Pristop učenke je bil zelo resen in osredotočen. Pazljivo je poslušala mojo razlago in ves čas 

tudi spraševala, tako da sva lahko določene nejasnosti sproti odpravljali. Pri delu z 

računalnikom in s programom je bila zelo spretna in ni potrebovala veliko usmerjanja in 

dodatnih napotkov. Zelo dobro si je namreč zapomnila razlago o delu z računalniškim 

programom. Tudi angleški jezik ji ni povzročal nobenih težav. Motivacija za delo je bila tako 

ves čas na zelo visoki ravni in ni mi bilo treba iskati njene pozornosti ter jo dodatno ves čas 

motivirati. Komunikacija je bila stalno prisotna in obojestranska.  

4.4.3. ANALIZA REZULTATOV PREVERJANJA ZNANJA 

Test preverjanja znanja je obsegal osem nalog. Vključene so bile naloge, ki preverjajo korake 

obravnave premega sorazmerja ter zajemajo nekatere učne cilje, ki naj bi jih učenci dosegli 

pri obravnavi premega sorazmerja v 8. in 9. razredu. 

Sledijo pregled nalog z rešitvami, točkovanjem in odgovori obeh učencev. 

1. naloga: Ali sta količini premo sorazmerni? Na črto odgovori z DA ali NE. 

- čas in dolžina prehojene poti (če hodimo ves čas enako hitro)  ___ 

- masa kupljenih banan in cena  ___ 

- prostornina in teža vode  ___ 

- čas za učenje in ocena  ___ 

- starost otrok in višina  ___ 

- število delavcev in čas, potreben, da neko delo opravijo  ___ 

- čas potovanja in pot (pri enakomernem gibanju)  ___ 

Namen: Učenec prepozna premo sorazmerne količine.  

Točkovanje: Učenec za vsak pravilen odgovor prejme 1 točko, skupno 7 točk.  
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Učenec Odgovor Dosežene točke 

UČENEC 8. 
RAZREDA 

Učenec je pravilno opredelil 
količine, ki so premo sorazmerne, 
in količine, ki niso premo 
sorazmerne. 

7 TOČK 

UČENKA 9. 
RAZREDA 

Učenka je pri prvi nalogi napačno 
opredelila premo sorazmernost 
med številom delavcev in časom, 
potrebnim, da neko delo opravijo. 
Količini je opredelila kot premo 
sorazmerni.  

6 TOČK 

Tabela 9: Odgovori in dosežene točke pri prvi nalogi 

2. naloga: Katera tabela prikazuje premo sorazmerni odnos med dvema količinama? 

Obkroži! 

 

                           A                   

 

                           B 

 

                           C 

Namen: Učenec zna številčno obravnavati količini in interpretirati podatke v tabeli. 

Točkovanje: Učenec za pravilen odgovor prejme 1 točko.  

Učenec Odgovor Dosežene točke 

UČENEC 8. 
RAZREDA 

Učenec je pravilno določil tabelo, 
ki prikazuje premo sorazmerni 
količini. 

1 TOČKA 

UČENKA 9. 
RAZREDA 

Učenka je pravilno določila tabelo, 
ki prikazuje premo sorazmerni 
količini. 

1 TOČKA 

Tabela 10: Odgovori in dosežene točke pri drugi nalogi 

 

x 2 3 1 
y 6 9 3 

x 1 3 2 
y 4 6 5 

x 3 2 1 
y 20 30 60 
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3. naloga: Obkroži graf, ki prikazuje premo sorazmerni odnos med dvema količinama! 

      A                         B                        C 

Namen: Učenec prepozna premo sorazmernost količin na grafu. 

Točkovanje: Učenec za pravilen odgovor prejme 1 točko. 

Učenec Odgovor Dosežene točke 

UČENEC 8. 
RAZREDA 

Učenec je pravilno določil graf, ki 
prikazuje premo sorazmerni 
količini. 

1 TOČKA 

UČENKA 9. 
RAZREDA 

Učenka je pravilno določila graf, 
ki prikazuje premo sorazmerni 
količini. 

1 TOČKA 

Tabela 11: Odgovori in dosežene točke pri tretji nalogi 

4. naloga: Oceni pravilnost izjave. Če meniš, da je izjava pravilna, obkroži P, če meniš, da je 

nepravilna, obkroži N.  

- Graf premo sorazmerne količine je poltrak z začetkom v koordinatnem izhodišču.  P N 

- Količnik dveh premo sorazmernih količin se ves čas spreminja. P  N 

- Splošna enačba premega sorazmerja je xky ⋅= . P  N     

Namen: Učenec pozna lastnosti premega sorazmerja. 

Točkovanje: Učenec za vsak pravilen odgovor prejme 1 točko, skupno 3 točke. 
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Učenec Odgovor Dosežene točke 

UČENEC 8. 
RAZREDA 

Učenec je kot nepravilno izjavo 
določil zapis splošne enačbe 
premega sorazmerja, ki pa je 
pravilna.  

2 TOČKI 

UČENKA 9. 
RAZREDA 

Učenka je vse izjave pravilno 
določila kot pravilne in nepravilne. 

3 TOČKE 

Tabela 12: Odgovori in dosežene točke pri četrti nalogi 

5. naloga: Spremenljivki x in y sta premo sorazmerni, koeficient razmerja je enak 4. 

a) Izračunaj spremenljivko y , če je 4/1,2/1,7,5,2=x . 

b) Nariši graf! 

Namen: Učenec simbolično in številčno obravnava premo sorazmerje, ter grafično prikaže 

medsebojno odvisnost dveh količin.   

Točkovanje: Za pravilen zapis enačbe premega sorazmerja s koeficientom 4 v obliki 

xy ⋅= 4  učenec dobi 1 točko. Za izračun vrednosti spremenljivk y  ravno tako dobi 1 točko. 

Učenec za pravilno narisan pravokotni koordinatni sistem z označenima osema in označenimi 

enotami na oseh dobil 1 točko. Za pravilno določitev lege točk in narisan poltrak premega 

sorazmerja dobi 1 točko. Skupno lahko prejme 4 točke. 
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Učenec Odgovor Dosežene točke 

UČENEC 8. 
RAZREDA 

Učenec je pravilno zapisal enačbo 
premega sorazmerja in s pomočjo 
tabele izračunal manjkajoče 
vrednosti za y . Graf je učenec 
narisal in dopolnil zelo površno. 
Na pravokotnem koordinatnem 
sistemu ni označil osi in tudi enote 
je določil dokaj nesmiselno. 
Vrednosti, ki so bile večje od 7, 
niso bile narisane na osi y . Graf je 
torej vseboval le dve točki, ki nista 
bili narisani s pomočjo vzporednic 
in sta bili določeni bolj na 
približno. 

2 TOČKI 

UČENKA 9. 
RAZREDA 

Učenka je pravilno izračunala vse 
vrednosti y spremenljivk, ki jih je 
dobila s preprostim vstavljanjem v 
enačbo xy ⋅= 4 . Graf, ki ga je bilo 
treba narisati k nalogi, je narisala 
zelo natančno, z oznako x  in y  
osi, z risanjem vzporednic je 
določila lego točk in enot in jih 
smiselno označila na oseh.  

4 TOČKE 

Tabela 13: Odgovori in dosežene točke pri peti nalogi 

6. naloga: Dopolni preglednico, v kateri sta spremenljivki x in y premo sorazmerni! 

x 1 3 4 5 2,5 7 

y 3 9 12 15 7,5 21 

k 3 3 3 3 3 3 

 

a) Zapiši enačbo tega premega sorazmerja:  

b) Nariši graf! 

Namen: Učenec zna interpretirati podatke v tabeli in jih številčni in simbolično obravnavati. 

Grafično prikaže medsebojno odvisnost dveh količin. 
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Točkovanje: Za pravilno izpolnjeno tabelo učenec prejme 1 točko. Za pravilen zapis enačbe 

( xy ⋅= 3 ) premega sorazmerja prejme 1 točko. Učenec za pravilno narisan pravokotni 

koordinatni sistem z označenima osema in označenimi enotami na oseh dobi 1 točko. Za 

pravilno določitev lege točk in narisan poltrak premega sorazmerja dobi 1 točko. Za nalogo 

učenec lahko skupno prejme 4 točke. 

Učenec Odgovor Dosežene točke 

UČENEC 8. 
RAZREDA 

Preglednico je učenec izpolnil brez 
napak. Tudi enačbo premega 
sorazmerja je zapisal pravilno. 
Graf pa mu je zopet povzročal 
nekaj težav. Zopet ni označil 
koordinatnih osi in lege točk, ki jih 
je sicer pravilno izračunal v 
preglednici. Poltrak je narisal tako, 
da je določil lego dveh točk. Ni 
označil koordinatnega izhodišča. 

2 TOČKI 

UČENKA 9. 
RAZREDA 

Preglednico je učenka izpolnila 
brez napak. Sledil je zapis enačbe 
premega sorazmerja, ki ga je 
zapisala v obliki 3=÷ xy , kar je 
sicer pravilen zapis, a ne tak, kot je 
zahtevano, v obliki xy ⋅= 3 . Graf 
pa ji zopet ni povzročal težav in ga 
je narisala v skladu z vsemi 
zahtevami. 

3 TOČKE 

Tabela 14: Odgovori in dosežene točke pri šesti nalogi 

7. naloga: Špela je za 6 lučk plačala 2,4 evra. Koliko bi plačala za 2 taki lučki in koliko za 3? 

Namen: Učenec prepozna nastopajoče količine in jih kvalitativno ter simbolično obravnava. 

Točkovanje: Učenec prejme 0,5 točke za zapis enačbe 64,2 ⋅= k . 0,5 točke prejme za vsak 

pravilen izračun vrednosti dveh in treh lučk. 0,5 točke prejme za zapis odgovora z besedami. 

Za nalogo lahko učenec skupno prejme 2 točki. 
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Učenec Odgovor Dosežene točke 

UČENEC 8. 
RAZREDA 

Učenec se je reševanja lotil z 
zapisom enačbe premega 
sorazmerja, kjer je jasno opredelil 
odvisno in neodvisno 
spremenljivko, ki ju je tudi vstavil 
v enačbo ter tako dobil vrednost 
ene lučke. V enačbo je nato vstavil 
vrednost k  ter na ta način pravilno 
izračunal vrednosti dveh in treh 
lučk. Zapisa odgovora v besedni 
obliki ni podal. 

1,5 TOČKE 

UČENKA 9. 
RAZREDA 

Učenka se je naloge lotila z 
uporabo tabele. Pri računanju si je 
pomagala tudi s stranskimi računi, 
tako da je jasno videti, od kje so 
dobljeni rezultati. Izračun 
vrednosti dveh in treh lučk je 
pravilen, za kar je prejela 1 točko. 
Iz zapisa pa ni razviden zapis 
enačbe, na kateri sloni naloga. Vse 
je razložila z zapisom odgovora. 

1,5 TOČKE 

Tabela 15: Odgovori in dosežene točke pri sedmi nalogi 

8. naloga: Hitrost vlaka je 250 km/h in je ves čas enaka. 

a) Z grafa odčitaj, koliko km prevozi vlak v 4,5 ure. 

b) Zapiši enačbo za odvisnost med prevoženo potjo in časom. 

c) Izračunaj, koliko vlak prevozi v 2,5 ure. 

d) Izračunaj, v kolikšnem času vlak prevozi 1100 km. 

Namen: Učenec mora znati uporabiti vse korake obravnave premega sorazmerja.  

Točkovanje: Učenec za pravilno narisan pravokotni koordinatni sistem in graf premega 

sorazmerja ter hkrati pravilno odčitane kilometre in zapis odgovora v stavku prejme 1 točko 

(V 4,5 h vlak prevozi 1125 km.). Učenec prejme 1 točko za pravilen zapis enačbe 

( xy ⋅= 250 ). Za pravilen izračun in zapis odgovora v stavku učenec prejme 1 točko (V 2,5 h 
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prevozi 625 km.). Za pravilen izračun in zapis odgovora v stavku učenec prejme 1 točko (V 

4,4 h prevozi 1110 km.). Za nalogo lahko učenec skupno prejme 4 točke. 

Učenec Odgovor Dosežene točke 

UČENEC 8. 
RAZREDA 

a) Učenec je pravilno narisal 
pravokotni koordinatni sistem, na 
njem označil enote in poimenoval 
osi. Prevožene kilometre pa je 
napačno odčital. 
b) Učenec je pravilno zapisal 
enačbo za odvisnost, kjer je jasno 
zapisal, katera količina je x  in 
katera y . 
c) Učenec je pravilno izračunal 
prevožene kilometre. Odgovora pa 
ni zapisal v stavku. 
d) Učenec je pravilno izračunal 
čas, v katerem vlak prevozi 1100 
km. Odgovora pa ni zapisal v 
stavku. 

2 TOČKI 
 

UČENKA 9. 
RAZREDA 

a) Učenka je natančno narisala 
pravokotni koordinatni sistem, 
označila vse enote in osi. Pravilno 
je narisala tudi graf premega 
sorazmerja ter iz grafa odčitala 
prevožene kilometre. Odgovor je 
zapisala s stavkom. 
b) Zapis enačbe odvisnosti med 
prevoženo potjo in časom je 
zapisala v obliki xy ⋅= 250 . 
c) S tabelo si je pomagala pri 
izračunu poti, ki jo vlak prevozi v 
2,5 ure. Odgovor je zapisala s 
stavkom. 
d) S tabelo si je pomagala tudi pri 
izračunu časa, ki ga vlak potrebuje, 
da prevozi 1100 km. Odgovor je 
zapisala s stavkom. 

4 TOČKE 

Tabela 16: Odgovori in dosežene točke pri osmi nalogi 

Vrednostna tabela (Tabela 17) prikazuje, koliko točk sta učenca dosegla pri določeni nalogi in 

koliko skupno.  
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NALOGA 
ŠTEVILO 

MOŽNIH TOČK 

DOSEŽENE 
TOČKE UČENCA 

8. RAZREDA 

DOSEŽENE 
TOČKE UČENKE 

9. RAZREDA 
1 7 7 6 
2 1 1 1 
3 1 1 1 
4 3 2 3 
5 4 2 4 
6 4 2 3 
7 2 1,5 1,5 
8 4 2 4 

SKUPAJ 26 18,5 23,5 
Tabela 17: Vrednostna tabela 

Test mi je služil kot neka povratna informacija o znanju, ki sta ga učenca pridobila v dveh 

urah individualnega dela. Želela sem preveriti učinkovitost dela z računalniškim programom 

SimCalc MathWorld pri učencu, ki se je prvič srečal s snovjo, in učenki, ki si je z njim le 

pomagala pri ponavljanju snovi iz premega sorazmerja. Naloge so bile sicer sestavljene v 

matematičnem kontekstu in niso temeljile toliko na realistični situaciji, kot je to značilno za 

modeliranje in računalniške simulacije. Vendar je bilo tokrat v ospredju le vprašanje, ali lahko 

s programom dovolj nazorno in natančno predstavimo snov premega sorazmerja.  

• učenec 8. razreda 

Učenec je test rešil v 30 minutah in skupaj dosegel 71,2 % od vseh možnih točk. Njegovo 

reševanje je bilo zelo površno, predvsem se ni izkazal pri risanju grafov in zapisovanju 

odgovorov v stavkih, zaradi česar je tudi izgubljal točke. Upoštevati pa je treba, da je bila 

snov učencu predstavljena prvič in v zelo kratkem času, zato menim, da bi ob bolj 

osredotočenem reševanju lahko dosegel boljši uspeh.  

Zastavljeni cilji na začetku ure niso bili doseženi. Učenec je sicer znal opredeliti premo 

sorazmernost količin, vendar je potem imel težave izraziti in pojasniti odnos med količinami. 

Premo sorazmerje je zelo dobro prikazal s tabelo in nekoliko manj s pomočjo grafa. Pri tem je 

imel težave v primerih, kjer je bilo treba določeno vrednost odčitati iz grafa, saj enote, ki jih 

je izbral, niso bile primerne oz. se je odločil, da bo za graf dovolj, če določi le dve točki in 

nariše poltrak z izhodiščem v koordinatnem izhodišču. Zelo uspešen pa je bil pri računanju, 
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kjer je natanko poznal pomen koeficienta in konstantnost količine. Posledično je enačbo 

premega sorazmerja pravilno uporabljal pri reševanju besedilnih nalog, kar mu je prineslo kar 

nekaj točk.  

• učenka 9. razreda 

Učenka je za reševanje testa potrebovala 45 minut in skupaj dosegla 90,4 % od vseh možnih 

točk. Zelo zbrano in dosledno je odgovarjala na vprašanja. Pri preverjanju osnov in definicij 

ni imela posebnih težav. Opazno pa ji je povzročal preglavice zapis enačbe premega 

sorazmerja. Pri nalogah, kjer bi z uporabo enačbe lahko hitreje in na lažji način prišla do 

rešitve, si je raje pomagala s tabelo ali z branjem iz grafa.  

Zastavljeni učni cilji so bili skoraj v celoti doseženi. Učenka je znala opredeliti premo 

sorazmernost dveh količin in pojasniti odvisnost in neodvisnost spremenljivk. Brez težav je 

predstavila premo sorazmerje s tabelo in z grafom. Vedela je, da je graf premega sorazmerja 

poltrak z izhodiščem v koordinatnem izhodišču. Glede na besedilne odgovore lahko 

sklepamo, da je vedela, da je količnik premo sorazmernih količin konstanten. Cilj, ki ni bil 

izpolnjen, je bil zapis enačbe premega sorazmerja, ki ji je povzročal težave med ponavljanjem 

in kasneje tudi pri reševanju testa. 

4.5. POVZETEK UGOTOVITEV 

V raziskavi smo se osredotočili na učinkovitost uporabe programa, podprtega z računalniško 

simulacijo, kot didaktičnega pripomočka pri pouku matematike. Seveda pa je navkljub temu 

dejstvu mogoče zaslediti pojavljanje matematizacije in matematičnega modeliranja, na 

katerih, kot vemo, temelji računalniška simulacija, namenjena vzgoji in izobraževanju.   

Premo sorazmerje smo uporabili kot model za odnos med dvema količinama časa in poti, ki jo 

naredi avtomobilček na baterije. Situacijo vožnje avtomobilčka sta morala učenca prenesti v 

matematični kontekst. Pri tem sta si pomagala s programom, ki omogoča prenos realne 

situacije, prikazane z animacijo, v matematični kontekst s prenosom količin v tabelo in nato v 

graf. Tako sta dobila matematični model xy ⋅= 4  za gibanje avtomobilčka. Po tem modelu 

sicer lahko izračunamo hitrost, ki jo avtomobilček prevozi po 2000 km, vendar vemo, da je to 

nemogoče. Kar pomeni, da pri modelu nismo upoštevali moč baterij, podlage, po kateri 
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vozimo avtomobilček, in še bi lahko naštevali. Eno izmed vprašanj, ki bi jih učencema lahko 

zastavili, se nanaša na čas, potreben za vožnjo avtomobilčka do izpraznjenja baterij.  

Po razlagi naj bi učenca osvojila osnove premega sorazmerja in naslednje načine prikaza 

odnosa med dvema količinama: 

• kvalitativen prikaz z opisom ali besedami, 

- čas je neodvisna spremenljivka 

- pot je odvisna spremenljivka 

• tabelarični prikaz s tabelo, 

• diagramski prikaz z grafom in 

• simbolični prikaz z običajnim zapisom funkcije. 

Na začetku raziskave smo si zastavili vprašanja, s katerimi smo na podlagi izbrane 

metodologije in analize rezultatov dela pridobili dovolj informacij, da lahko v nadaljevanju 

nanje tudi odgovorimo. 

• Ali je simulacijski program SimCalc MathWorld primeren za učenje matematike v 

osnovni šoli? 

Primernost simulacijskega programa SimCalc MathWorld bomo proučili na podlagi 

teoretičnih ugotovitev v diplomski nalogi in rezultatov empirične raziskave.  

Program učencem omogoča, da na podlagi opazovanja in analiziranja dogajanja računalniške 

simulacije oblikujejo matematični model. Z matematičnim modelom potem raziskujejo 

lastnosti ali stanje proučevanega objekta v realni situaciji.  Pri oblikovanju modela pa si lahko 

pomagajo s podatki, pridobljenimi iz grafov in tabel, ki imajo pomembno vlogo pri prenosu 

realistične situacije v matematični kontekst.  

Učenca sta tako z modelom premega sorazmerja ugotavljala odvisnost količin časa in poti. Pri 

tem sta morala uporabiti matematično znanje o količinah, pravokotnem koordinatnem 

sistemu, določanju točk in tudi upoštevati nekaj fizikalnih zakonov, ki vključujejo gibanje 

telesa v okolici. Vse našteto pa kaže na lastnosti modeliranja, saj sta učenca uporabila 
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matematično znanje, oblikovala formulacije in povezovala matematično znanje z drugimi 

predmetnimi področji. Srečala sta se tudi s prepletom empiričnega in simulacijskega pristopa 

modeliranja. Prvega je možno zaslediti pri risanju odvisnosti dveh spremenljivk v 

koordinatnem sistemu s pomočjo programa. Na osnovi zbranih podatkov sta z uporabo 

računalnika ugotavljala zvezo med količinama. Znaki simulacijskega pristopa pa se pojavijo 

pri predstavitvi izračunov v preglednici ali grafu.  

Učenci imajo tako možnost, da se naučijo uporabljati računalnik kot učinkovit pripomoček pri 

reševanju problemov. Poleg znanja, ki ga pokažejo pri delu, na koncu sledi predstavitev 

ugotovitev ali rešitev, kar gradi tudi boljšo komunikacijo. Učenci imajo možnost, da glasno 

predstavijo svoje razmišljanje in razumevanje.  

Tako lahko rečemo, da je program SimCalc MathWorld povsem primeren za učenje 

matematike v osnovni šoli. Poleg namenske funkcionalnosti in uporabnosti pri pouku 

matematike tudi upravljalne funkcije, ki jih mora učenec osvojiti, niso zahtevne in jih ni 

veliko. Raziskava je pokazala, da sta oba učenca zelo hitro in brez težav osvojila osnovne 

zahteve in funkcije, ki jih program omogoča. Vemo namreč, da vsi učenci nimajo enako 

razvite računalniške pismenosti, zato sta še toliko pomembnejši preprostost in preglednost 

programa. Tudi analiza rezultatov testa je pokazala, da sta učenca očitno v večini osvojila 

osnovne pojme in cilje, ki jih predlaga učni načrt za matematiko. Oba sta dosegla več kot 

polovico vseh možnih točk. Po besedah učiteljice, ki je rezultate testov tudi pregledala, sta 

presegla njena pričakovanja. Učenka je bila namreč v 8. razredu za omenjeno snov ocenjena z 

oceno dobro (3), učenec pa je glede na svoje predznanje zelo dobro rešil test. Iz testa je bilo 

tudi razvidno, da sta s pomočjo programa zelo dobro osvojila predstavitev podatkov s 

pomočjo grafa in tabele.  

Čeprav ne moremo sklepati iz analize rezultatov dveh učencev, lahko napovemo, da bi učitelj 

za predstavitev dela s programa potreboval največ eno šolsko uro matematike, nato pa bi 

učenci že lahko sami izvajali delo individualno, v parih ali skupinah, odvisno od razpoložljive 

kapacitete računalnikov. K programu so priloženi učni načrt dela, učni listi, navodila za 

učitelja in preverjanja znanja s področja funkcij, kar je učitelju v veliko pomoč, saj lahko 

priložen material neposredno uporabi ali pa mu je le v podporo pri izpeljavi ure. Priloženi so 

tudi predlogi izpeljave učne ure z vsemi dejavnostmi. Tako lahko predvidevamo, koliko časa 

bomo potrebovali za izpeljavo ure.  
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Omejitev, ki jo program ima, je ta, da je namenjen le za obravnavo funkcij. V osnovni šoli bi 

ga torej lahko uporabili pri obravnavi premega in obratnega sorazmerja ter pri obravnavi 

linearne funkcije. Medtem, ko bi v srednji šoli program lahko uporabili pri obravnavi 

eksponentne, logaritemske, linearne, kvadratne in racionalne funkcije. 

• Kaj učencem pri delu s programom SimCalc MathWorld povzroča največ težav? 

Učenca na splošno nista imela prevelikih težav pri delu s programom. Pričakovala pa sem 

nekaj težav zaradi angleškega jezika. Učenka s tem ni imela nobenih težav in je jezik ni oviral 

pri delu, medtem ko so se pri učencu pojavile težave z razumevanjem nekaterih besed. Težavi 

smo se sicer poskusili izogniti tako, da sta učenca vse podatke (poimenovanje osi, grafa, 

tabele) spremenila v slovenski jezik in si tako olajšala delo, vendar se kljub vsemu nekaterih 

ukazov ne da spreminjati in prilagajati. Učenec me je v trenutku negotovosti pomena 

določenih besed vprašal za prevod in nato nadaljeval z delom. Tako da lahko rečem, da jezik 

na potek dela ni bistveno vplival. Velike zasluge za to pa nosi preprosta zasnova programa. 

Nepričakovano pa se je pojavila zmeda glede uporabe tabele. Tabela je namreč dokaj 

nefunkcionalna. Njena vloga je le samodejni zapis podatkov iz grafa, obratna smer ni mogoča. 

Učenec ne more vnesti podatkov v tabelo in šele nato zahtevati izrisa grafa. Učenca sta 

namreč pričakovala, da si bosta z njo lahko več pomagala, kar pomeni, da je med samim 

delom skoraj nista uporabljala. Učenec jo je uporabil le pri zapisu enačbe premega sorazmerja 

za opazovan objekt. Učenka pa tabele ni uporabljala in je ikono nekajkrat tudi izključila.  

Tako zopet izpostavimo vlogo učitelja, ki mora program zelo dobro preučiti in poznati, da se 

med delom v razredu podobnim težavam izogne. Tudi sama sem pred izvedbo eksperimenta 

natančno preučila program in naletela kar na nekaj težav in pomanjkljivosti: 

- nekaterih funkcij, ki jih na novo ustvarimo, ne moremo dopolnjevati oziroma 

sestavljati; 

- ko želimo prikriti podatke ene funkcije in jih kasneje zopet prikazati, le-tega ne 

moremo narediti; 

- program se občasno na določene ukaze ne odziva in 

- animacija vožnje z dvigalom v osnovi ni dovolj pregledna in so potrebne dodatne 

spremembe nastavitev, da je prikaz nazornejši. 
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 Učni listi, navodila za učitelja in preverjanje znanja, ki so namenjeni za delo s programom, so 

v angleščini, zato je naloga učitelja, da jih najprej prevede in prilagodi zahtevnost nalog 

razredu, ki ga poučuje. Ampak tega ne bi izpostavljala kot pomanjkljivost, saj so naloge dobro 

sestavljene in zajemajo učne cilje, ki so ravno tako priloženi za vsako enoto posebej. Res pa 

je, da prevajanje učitelju vzame kar nekaj časa, če poleg štejemo še pripravo na izvedbo ure, 

ki mora biti natančno načrtovana.  

Kljub naštetim pomanjkljivostim pa ima program dovolj prednosti, med katerimi nas zanima 

predvsem pozitiven vpliv na razumevanje in izboljšanje predstave matematičnih pojmov.  

- Kakšna je motivacija učencev za delo s programom SimCalc MathWorld? 

Med delom sem učenca ves čas opazovala, pozorna sem bila na njune kretnje, odzive in 

zbranost. Oba sta že takoj na začetku pokazala zanimanje za delo z računalnikom, saj jima je 

predstavljal nek drug pristop k učenju, kot sta ga običajno vajena. Poleg pristopa pa je k 

motivaciji pripomogel tudi program s svojo interaktivnostjo in z vizualizacijo. Omogoča 

namreč spremljanje procesa, v našem primeru vožnje avtomobilčka, in hkrati tudi pregled nad 

končnim rezultatom. Vemo pa, da ko je notranja motivacija enkrat prisotna, potrebuje učenec 

le še neko povratno informacijo. Zato sem njuno delo natančno spremljala, ju usmerjala in ju 

predvsem spodbujala. Omeniti velja tudi, da je pri starejših učencih običajno v ospredju 

zunanja učna motivacija, ki se bolj osredotoča na ocene, tekmovanje, nagrade in podobno, 

vendar tega pri nobenem izmed učencev ni bilo zaslediti.  

Motivacija je eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki nas spodbuja in usmerja k dejanjem 

na različnih področjih in v različnih življenjskih situacijah. V našem primeru je bil glavni vir 

motivacije drugače oblikovan pouk, ki je bil individualne oblike in je vključeval delo z 

računalnikom. Računalnik sedanjim generacijam učencev predstavlja nekaj vsakdanjega in ni 

vzrok za neuspeh zaradi strahu pred neznanim. Učenec je tudi sam povedal, da doma veliko 

uporablja računalnik, na katerem igra različne video igrice, zato lahko rečemo, da mu 

računalnik predstavlja neko sprostitev, ki jo je prenesel na običajno uro matematike.  

Ugotovili smo, da veliko mero odgovornosti za motiviranost učencev nosi računalniški 

program, njegova uporabnost, ki ni prezahtevna, in interaktivnost, ki pritegne učenca. 

Preostali del odgovornosti nosi učitelj, katerega naloga je, da učencem jasno razloži pravila 
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uporabe programa, oblikuje pouk tako, da je učencem zanimiv, in ima tudi sam željo delati s 

programom. 

• Kakšno je bilo mnenje učencev o programu SimCalc MathWorld in kakšna je 

možnost uporabe tega programa pri pouku matematike? 

Učenčevo mnenje o programu 

Njegovo mnenje je bilo naslednje: ''Program je zelo zanimiv, saj omogoča lažje 

predstavljanje, predvsem gibanja. Zdi se mi zelo uporaben. Veliko bolje je, ker je 

večpredstavnost podprta tudi z animacijo. Risanje grafa v zvezke ali na tablo, kot to počnemo 

v šoli, je dolgočasno. Program je tudi zelo preprost in učinkovit.'' Kot negativno je izpostavil 

le angleški jezik. 

Učenkino mnenje o programu 

Učenka je program opisala z naslednjimi besedami: ''Program se mi zdi zelo zanimiv in 

učinkovit. Mislim, da mi je zelo pripomogel pri predstavljanju. Predvsem bi izpostavila 

animacijo, kot dobro pomoč pri razumevanju in podporo pri reševanju nalog. Pri pouku si je 

določene stvari zelo težko predstavljati v resničnih življenjskih situacijah. Program se mi zdi 

dovolj pester in ga ne bi dodatno nič spreminjala.'' 

Oba učenca sta program opisala kot zanimivega in učinkovitega. Izpostavila sta, da jima je bil 

v pomoč pri reševanju nalog in izboljšanju razumevanja pojma premega sorazmerja. 

Predvsem sta omenila dobro predstavljanje in povezovanje realnih situacij z matematičnim 

svetom, kar pa je bilo tudi moje glavno vodilo pri izbiri programa in celotni diplomski nalogi. 

Torej lahko predvidevam, da bi z vključitvijo programa v pouk prispevala kar nekaj 

pozitivnih lastnosti v poučevanje matematike. 

Čisto za konec, je prav, da se dotaknemo trenutnega stanja na področju šolstva v Sloveniji, ki 

vključuje tudi tematiko diplomskega dela. Učitelji in ravnatelji si želijo, da bi pouk in tudi 

učni načrt bolj temeljila na izkustvenem učenju, problemskem reševanju. Navajajo, da so 

učenci zelo dobri pri poznavanju podatkov, drugo pa je uporaba le-teh v življenju. Za kar pa 

je potrebno spodbujanje h kritičnem razmišljanju s katerim se krepita inovativnost in 

kreativnost. Strokovnjaki navajajo, da imajo današnji učenci težave na višjih taksonomskih 

stopnjah tudi zaradi pomanjkanja motivacije in socialnih veščin. Vse to pa izhaja iz dejstva, 
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da je vzgojna funkcija v naši državi zapostavljena, za kar je odgovorna pretirana 

birokratizacija v šoli, ki duši strokovno avtonomijo učitelja. Če se dotaknemo tudi vpeljave 

sodobne tehnologije v šole, strokovnjaki navajajo, da sicer so pomemben del otrokovega 

življenja, z njimi so povezane kompetence, ki jih bodo učenci potrebovali v življenju, ampak 

pretirana uporabo in opuščanje tradicionalnega načina poučevanja še ni potrebno. Torej je na 

nas, bodočih učiteljih, da se zavedamo tega problema in poskušamo narediti premik k bolj 

pozitivno naravnani šoli in pričnemo učiti za življenje.  
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6. PRILOGE 

Priloga I: Primer učnega lista v programu SimCalc MathWorld 

UČNI LIST 

Ime in priimek:  

Datum: 

Tvoje delo bo potekalo s pomočjo simulacijskega programa SimCalc MathWorld. Na namizju 

računalnika z dvoklikom na ikono SimCalc MathWorld odpri program. Odprla se bo delovna 

površina programa, ki je že prirejena naslednji nalogi: 

OBISK BABICE 

Metka in Jan se odpravita na obisk k babici, ki živi v 10. nadstropju bloka. V dvigalo 

vstopita v pritličju in pritisneta številko želenega nadstropja. Dvigalo se tako začne 

premikati v pritličju in se najprej premakne za eno nadstropje na sekundo (1 n/s) v 

štirih sekundah. Premikanje nadaljuje za dve nadstropji na sekundo (2 n/s) v treh 

sekundah.  

Za boljše razumevanje uporabi ogled animacije. Z dvoklikom na dvigalo lahko vključiš tudi 

točke, ki označujejo začetek in konec gibanja. Pri reševanju in zapisu vrednosti v tabelo ne 

pozabi na enote in oznako osi na grafih! 

1. V spodnjo tabelo zapiši čas in položaj dvigala. Nato izračunaj prvi del razmerja  

)()(

)()(

časprejšnjičas

pozicijaprejšnjapozicija

−

−
. Ker se čas enakomerno povečuje za eno sekundo, 

lahko izraz poenostavimo v )()( pozicijaprejšnjapozicija − . Prvi dve vrstici tabele sta 

izpolnjeni kot primer. 
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Čas (sekunde) Položaj (nadstropje) Prvi del sprememb 

0 0  

1 1 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

2. Vključi oznake točk začetka in konca gibanja (dvoklik na dvigalo) ter vklopi 

animacijo. Kaj opaziš? 

 

 

3. Kako dolgo potuje dvigalo? 

 

 

4. Ali dvigalo kaj spremeni hitrost? Kdaj? (Uporabi točke za pomoč.) 

 

 

 

5. Kakšna je smer premikanja dvigala? 

1 – 0 = 1 
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6. Kakšno je razmerje med hitrostjo dvigala in prvim sklopom sprememb? 

 

7. Opiši gibanje dvigala! (V opis vključi naslednje izraze: začetna vrednost, začetni 

čas, hitrost, trajanje, končni čas in končni položaj dvigala.) 

 

 

 

 

 

8. Ali obstaja kakšna posebnost med gibanjem dvigala in karakteristikami grafa? 

 

 

9. V čem se razlikuje opis grafa od opisa gibanja? (Pri razlagi razlik uporabi 

ustrezno terminologijo.) 
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Priloga II: Preverjanje znanja 

PREVERJANJE ZNANJA – PREMO SORAZMERJE 

 

Ime in priimek:                                                                                       Dosežene točke:  

 

1. Ali sta količini premo sorazmerni? Na črto odgovori z DA ali NE. 

- čas in dolžina prehojene poti (če hodimo ves čas enako hitro) ___ 

- masa kupljenih banan in cena ___ 

- prostornina in teža vode ___ 

- čas za učenje in ocena ___ 

- starost otrok in višina ___ 

- število delavcev in čas, potreben, da neko delo opravijo ___ 

- čas potovanja in pot (pri enakomernem gibanju) ___ 

 

2. Katera tabela prikazuje premo sorazmerni odnos med dvema količinama? 

Obkroži! 

 

A 

 

B 

 

C 

x 2 3 1 

y 6 9 3 

x 1 3 2 

y 4 6 5 

x 3 2 1 

y 20 30 60 

 7T

 1T 
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3. Obkroži graf, ki prikazuje premo sorazmerni odnos med dvema količinama! 

      A                         B                        C 

 

4. Oceni pravilnost izjave. Če meniš, da je izjava pravilna, obkroži P, če meniš, da 

je nepravilna, obkroži N.  

- Graf premo sorazmerne količine je poltrak z začetkom v koordinatnem izhodišču.  P N 

- Količnik dveh premo sorazmernih količin se ves čas spreminja. P N 

- Splošna enačba premega sorazmerja je ykx ⋅= . P N          

 

5. Spremenljivki x in y sta premo sorazmerni, koeficient razmerja je enak 4. 

a) Izračunaj spremenljivko y, če je x = 2,5,7,1/2, ¼. 

 

 

 

 

b) Nariši graf! 

 

 

 

 

 1T

 3T 

 4T 
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6. Dopolni preglednico, v kateri sta spremenljivki x in y premo sorazmerni! 

x 1 3    7 

y  9 12 15 7,5  

k       

 

a) Zapiši enačbo tega premega sorazmerja: _________________________ 

b) Nariši graf! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4T 
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7. Špela je za 6 lučk plačala 2,4 evra. Koliko bi plačala za 2 taki lučki in koliko za 3? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hitrost vlaka je 250 km/h in je ves čas enaka. 

a) Z grafa odčitaj, koliko km prevozi vlak v 4,5 ure. 

b) Zapiši enačbo za odvisnost med prevoženo potjo in časom. 

c) Izračunaj, koliko vlak prevozi v 2,5 ure. 

d) Izračunaj, v kolikšnem času vlak prevozi 1100 km. 

 

 

 

 2T 

 4T 


