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POVZETEK 
 

V magistrskem delu najprej predstavljam nekatere pomembne vidike učenja z 

razumevanjem:  razumevanje matematične vsebine, ugotavljanje razumevanja, slika 

in definicija matematičnega pojma ter grafični organizator kot pripomoček za 

razumevanje matematičnih pojmov. Osredotočam se predvsem na teorijo Talla in 

Vinnerja o sliki matematičnih pojmov, strukturi in konsistentnosti slike ter o razkoraku 

med formalno definicijo  pojma in sliko pojma oz.  kognitivnimi procesi, s katerimi so 

pojmi razumljeni. 

 

Kot pomemben pripomoček pri gradnji razumevanja matematičnih pojmov opisujem 

orodje grafični organizator, delo z njim, posebej pri reševanju matematičnih 

problemov, in razloge, zakaj bi bilo primerno, da bi ga tudi v slovenskih šolah vpeljali 

v pouk matematike.  

 

V empiričnem delu magistrske naloge predstavljam pilotsko raziskavo, s katero sem 

ugotavljala, ali se med učenci, ki pri pouku uporabljajo grafični organizator, in tistimi, 

ki ga ne, pojavljajo razlike v razumevanju premega sorazmerja. Natančneje sem 

ugotavljala tudi, ali učenci, ki poznajo ta specifičen način dela, izkazujejo tudi 

ustreznejšo sliko pojma premega sorazmerja. Podrobneje sem analizirala še pet 

grafičnih organizatorjev na temo premega sorazmerja, ki sem jih po naključnem 

izboru pridobila od učencev.         

 

 

 
Ključne besede: definicija pojma, grafični organizator, premo sorazmerje, slika 

pojma 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

In the master's thesis I outline some of the important aspects of learning with 

understanding: understanding a mathematical concept, assessing understanding, the 

image and the definition of mathematical concepts, graphic organiser as a tool for 

facilitating understanding mathematical concepts. In particular I focus on the theory of 

Tall an Vinner on concept image, its structure, consistency, and the discrepancy 

between the concept definition and the concept image, i.e. the cognitive processes 

used to understand them. 

 

In the thesis I also consider graphic organiser as a tool for improving understanding 

concepts, the usage of graphic organiser, including its usage in solving problems, 

and the reasons for appropriateness of its introduction into mathematics classes in 

Slovenia. 

 

In the empirical part of the master's thesis I present a pilot research establishing 

whether the use of graphic organiser in teaching improves pupils' understanding of 

direct proportionality. In particular I consider whether pupils that use graphing 

organiser exhibit a better concept image of direct proportionality with respect to those 

that do not use it. Furthermore I analysed five graphic organisers on the topic of 

direct proportionality from a random sample of pupils. 

 

 

 

Key words: concept definition, concept image, direct proportionality, graphic 

organiser 
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UVOD  
 

Razumevanje je pomemben del matematike. Znotraj razumevanja pa imata 

pomembno vlogo slika koncepta1 in definicija koncepta. V magistrskem delu 

obravnavam razkorak med sliko in definicijo koncepta in eno od metod za zmanjšanje 

razkoraka.  

 

Pri obravnavi matematičnih konceptov pogosto naletimo na razkorak med formalnimi 

definicijami ter učenčevimi miselnimi strukturami, ki se nanašajo na določen pojem. 

Prav zaradi tega dejstva mnogi avtorji poudarjajo pomembnost različnih strategij 

poučevanja za dosego maksimalne ravni razumevanja pri učencih. Učitelj sam je tisti, 

ki do neke mere izbira svojo vlogo v razredu ter tip poučevanja. Lahko je le 

»razlagalec« koncepta ali pa učence vodi do nekih spoznanj preko razrešitve 

problema, povezanega s konceptom, lahko razlaga le ob tabelni sliki, ali pa se kdaj 

poslužuje tudi učenja z raziskovanjem (Cunningham in Roberts, 2010).  

    

V magistrskem delu na začetku namenjam nekaj besed učenju in poučevanju za 

razumevanje. Za maksimalen učinek učenja mora učitelj pri učencih doseči, da se 

učijo na takšen način, da primerjajo in povezujejo informacije, se sprašujejo o 

njihovem smislu, vsebine sami osmišljajo tako, da iščejo primere/protiprimere, nove 

vsebine povezujejo z že usvojenimi ter med njimi iščejo vzročno posledične odnose. 

Učitelj pa je na tem mestu odgovoren za to, da pouk organizira na način, ki omogoča 

takšno učenje, hkrati pa je tudi dober usmerjevalec in spodbujevalec učnega 

procesa. Tudi učni načrt za poučevanje matematike v osnovni šoli poudarja pomen 

razumevanja. Specifični cilji pouka matematike  so tam navedeni v petih kategorijah, 

in sicer: matematično poimenovanje in simboliziranje, matematični koncepti, 

matematične veščine, matematični procesi in strategije ter odnos do dela in 

matematike.  

 

V nadaljevanju se posvečam problematiki neskladja med miselno aktivnostjo 

učencev in matematiko kot formalnim sistemom. Gre za enega pogostejših pojavov v 

zvezi z nerazumevanjem konceptov. Kljub temu, da je matematika eksaktna veda, se 

vseeno pri učencih pojavljajo razmišljanja, ki niso v skladu z matematičnimi 

opredelitvami.  Za pojasnitev,  kako in zakaj do razkoraka sploh pride, najprej 

predstavljam razliko med matematičnimi koncepti, ki so formalno definirani, ter 

matematičnimi procesi, s katerimi si te stvari miselno predstavljamo, čemur pravimo 

slika koncepta ali kar konceptna predstava. Učiteljeva naloga je, da odkriva 

ustreznost le te in učenca spodbudno usmerja k ustrezni  miselni obravnavi.    

 

    

                                                           
1
 Kljub temu, da je v naslovu magistrske naloge uporabljen izraz »pojem«, bom v nadaljevanju večinoma raje 

uporabljala njegov sinonim: »koncept«. To pa zato, ker izraz »pojem« pogovorno uporabljamo v zelo različnih 
situacijah in se bom tako izognila nejasnostim v pomenu. 



9 
 

Kot pomemben pripomoček, ki pomaga pri gradnji razumevanja matematičnih 

pojmov, se osredotočam še na grafične organizatorje. To so matematična orodja, ki 

so v številnih virih prepoznana kot tista, ki učencem omogočajo ustvarjanje takšne 

vizualne predstave, ki omogoča jasno uvideti povezave in odnose med dejstvi, 

informacijami in poimenovanji. Vplivajo na razumevanje in zaradi trdnih povezav med 

pojmi lahko precej olajšajo tudi proces pomnjenja. Če so le ti primerno izdelani, lahko 

na zelo slikovit in »učencem prijazen« način pomagajo pri pojasnjevanju in 

sistematiziranju podatkov (McKnight, 2015).  

 

Empirični del magistrske naloge je namenjen ugotavljanju učinkovitosti grafičnih 

organizatorjev pri razumevanju premega sorazmerja. Delo z grafičnimi organizatorji 

je v tuji literaturi pogosto obravnavano, v Sloveniji pa zaenkrat še ni preveč poznano. 

V izvedeno raziskavo so bili vključeni učenci dveh učnih skupin 8. razreda OŠ 

Gradec iz Litije. Pri raziskovanju sem uporabila kavzalno eksperimentalno metodo, 

saj sem v pouk matematike v eksperimentalni skupini uvedla grafični organizator in 

nato sistematično spremljala razlike takšnega pouka v primerjavi s klasičnimi urami 

obravnave premega sorazmerja. Učenci obeh skupin so pred obravnavo premega 

sorazmerja rešili predtest, ki je bil enak za obe skupini vključenih v raziskavo, po 

obravnavi pa so rešili še posttest. Ta se je za skupini razlikoval v zadnji nalogi, ki se 

je navezovala na grafične organizatorje, in so jo tako reševali le učenci 

eksperimentalne skupine.  

 

Med najpomembnejšimi ugotovitvami empiričnega dela bi poudarila to, da so bili 

učenci, ki so spoznali delo z grafičnim organizatorjem, uspešnejši pri povzemanju 

definicije premega sorazmerja. Prav tako se ti učenci v večji meri zavedajo, da 

količini, ki nista v premem sorazmerju, nista nujno v obratnem sorazmerju in da 

obstajajo še druge oblike odnosov med količinami. Ugotovila sem, da usvojitev 

grafičnega organizatorja v tolikšni meri, da predstavlja koristen pripomoček za 

izboljšanje razumevanja, ni enostaven proces. Učence moramo na delo z njimi 

pripraviti zelo premišljeno, po korakih, kajti šele kvalitetno oblikovan grafični 

organizator bi lahko pokazal pravi napredek v razumevanju.   
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1. POUČEVANJE IN UČENJE ZA RAZUMEVANJE  
 

Upoštevanje razumevanja pri učenju in poučevanju je na pogled nekaj 

samoumevnega in zato naj temu ne bi bilo potrebno namenjati posebnega poudarka. 

Perkins, ki velja za vodilnega teoretika in raziskovalca na področju razumevanja, se 

je v svojih delih pogosto spraševal: Kaj razumevanje sploh je? Kako ga preverjati? 

Kaj je tisto, s čimer nas učenec prepriča, da nekaj razume? V članku z naslovom 

»Teaching for understanding« Perkins (1993) pojasnjuje, da gre pri razumevanju 

predvsem za zmožnost udejanjanja oziroma uporabe znanja.  Za miselne aktivnosti, 

ki izkazujejo razumevanje, je značilno to, da so miselno bolj zahtevne, od učenca se 

pričakuje, da se znajde na nek nevsakdanji način, da uporabi že pridobljeno znanje 

in veščine v novi problemski situaciji, da je sposoben pojasniti konkreten problem in 

podati ustrezno napoved, navesti dokaz in sklepati po analogiji. Pokazatelj 

razumevanja je torej zmožnost za presojo, katera usvojena dejstva in postopki so 

primerni za določene problemske situacije in na kakšen način se jih ob primernem 

času uporabi (Rutar Ilc, 2012). Iz vsega tega lahko povzamemo, da ni dovolj le, da 

učenec pravilno reši nekaj tipičnih uporabnih nalog, da bi dokazal svoje razumevanje. 

Gre torej za nekaj več kot le zmožnost konstruiranja, povezovanja in predstavljanja 

idej in konceptov, namreč za zmožnost povezovanja enega koncepta z drugimi, za 

iskanje povezav med elementi znanja, razvijanje razlag, utemeljevanje ter tudi 

razširjanje problema in zastavljanje novih vprašanj v povezavi z njim (Rutar Ilc, 

2012).  

 

Konceptualno razumevanje oziroma globlje stopnje vpogleda je tako mogoče 

dosegati s: 

- soočanjem različnih idej in izmenjavo razlag z drugimi, 

- izzivanjem kognitivnih konfliktov, 

- doseganjem konceptualnih sprememb, 

- navezovanjem, nadgrajevanjem ter prestrukturiranjem, torej 

spreminjanjem in »popravljanjem« predznanja in izkušenj, 

- preizkušanjem oziroma uporabo konceptov v novih problemskih 

situacijah. 

 

(Rutar Ilc, 2011, str. 89) 

 

 

Avtorji Bransford, Brown in Cocking (2000) so prepričani, da doseganje 

konceptualnega razumevanja ni enostaven proces. Vzpostavlja se namreč skozi 

gradnjo in stalno izpopolnjevanje znanja, postavljanje vprašanj, raziskovanje, 

argumentiranje, postavljanje in preverjanje hipotez, razvijanje teorij in ugotavljanje 

napačnih predstav. Gre torej za aktivno vlogo učencev pri izgradnji znanja.  

 

Ključnega pomena za vzpostavljanje samega razumevanja so načini, na katere je 

učencem podano znanje, ter prisotnost miselnih aktivnosti, s katerimi gradimo 
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odnose in povezave med dejstvi, kar omogoča uporabo znanja na način, ki kaže 

učenčev vpogled nad problemsko situacijo (Rutar Ilc, 2011). S tem v zvezi v literaturi 

zasledimo pojem konceptualnih sider, to so tiste najbolj slikovite predstavitve, 

pomembne za organiziranje učnih vsebin. Učencem pomagajo k novim vpogledom  

ali obratom v mišljenju: to so na primer kontrastni primeri, s pomočjo katerih učenci 

zaradi očitnih razlik jasneje uvidijo poudarke. Tu je pomembna vloga učitelja. On je 

tisti, ki organizirano podaja znanje, ga podpira s predstavitvami in na ta način 

omogoča boljše strukturiranje znanja ter lažjo zapomnitev podatkov. Odgovoren je 

torej za pripravo učnih situacij, ki bodo omogočale učinkovito organiziranje znanja 

(Rutar Ilc, 2012). Različni avtorji namreč poudarjajo, da učenci pogosto ne znajo 

prenesti naučenih konceptov ter postopkov, ki na teh temeljijo, v življenjske 

problemske situacije. Morda je razlog v tem, da šola premalo spodbuja razumevanje 

principov, ki stojijo za mehaničnim ponavljanjem nekih postopkov, kar učencem 

onemogoča prepoznavanje povezav šolskih situacij z življenjskimi problemskimi 

situacijami (Rutar Ilc, 2011).  

 

Kot učitelji bi morali biti pri učencih pozorni na konceptualno razumevanje, oziroma 

konkretneje na načine reprezentacije in organizacije informacij ter samo strukturo 

informacij, ker je od tega močno odvisen proces skladiščenja in priklica vsebin, kot 

tudi sama uporabnost znanja. Za reprezentacije, ki zares podpirajo učenje, je 

značilna jasnost, slikovitost in zapomnljivost. Na osnovi takšnih prepričljivih 

»zunanjih« predstavitev lahko od učencev pričakujemo ustrezno izgrajene notranje 

mentalne predstavitve. Kot navaja Rutar Ilčeva:  

 

 

[…] je odločilno podpreti učence pri izgrajevanju mentalnih reprezentacij oz. 

konceptualnih struktur (notranjih predstav oz. lastnih razlag konceptov). Pri 

tem so uporabne tako t.i. neposredne metode (npr. razlaga), podprte z 

naprednimi organizatorji (učinkovitimi predstavitvami, grafi, modeli, 

demonstracijami,…), ki učencem ponujajo namige za to, kako si ustvariti 

predstavo nekega koncepta oz. kako si ga “razložiti”, kot tudi metode učenja z 

odkrivanjem, kjer učenci sami izgrajujejo takšne notranje mentalne predstave 

na osnovi domišljeno organiziranih učnih situacij (kot sta npr. prej omenjeni 

zgornji dve s kontrastnimi in podobnimi primeri), seveda ustrezno vodeni s 

strani učiteljev. Hkrati pa je pomembno, da je znaten del učnih situacij 

zasnovanih problemsko, ker kontekstualni sprožilci iz prvotnih problemskih 

situacij olajšujejo aktiviranje znanja v novih problemskih situacijah.  

 

(Rutar Ilc, 2012, str. 8) 
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Vseskozi je pomembno, da se učitelj vživi v učence, spremlja, katere učne aktivnosti 

učinkovito podpirajo kvalitetno izgradnjo znanja ter omogočajo, da učenci s 

priklicanim znanjem tudi mislijo. Namreč ni dovolj, da so učenci zmožni le govoriti o 

različnih konceptih in postopkih, ne pa tudi misliti z njimi, kajti tudi natančno 

poznavanje konceptov še ne zagotavlja njihove konceptualne »uporabnosti« (Rutar 

Ilc, 2011). Doseči želimo dobro zmožnost za presojo glede tega, katera že naučena 

dejstva in veščine, principi in koncepti so ustrezni za nove problemski situacije ter 

kako jih je v nekem trenutku ustrezno uporabiti. Gre torej za zmožnost razširitve, kar 

je bilo naučeno v nekem kontekstu, na nove kontekste. Govorimo o transferju znanja. 

Pomanjkanje le-tega oziroma njegova odsotnost se kažeta v tem, da učenci neko 

znanje pridobijo, ga vgradijo v svoj spomin, a ga ne zmorejo aktivirati, ko je to 

potrebno. Ne le, da ga ne znajo uporabiti, ampak si niti ne predstavljajo, kako bi 

lahko bilo kakorkoli povezano z neko novo nastalo problemsko situacijo, s katero se 

srečajo. In ravno zaradi teh dejstev je tako pomembno, kako učitelji usmerjajo učni 

proces, h katerim aktivnostim spodbujajo učence ter tudi, kako so strukturirana 

njihova navodila in vprašanja, v povezavi z obravnavanim konceptom (Rutar Ilc, 

2012). 

 

Naj se vrnem k vprašanju glede izkazovanja razumevanja pri učencih. Avtorica Rutar 

Ilc (2011) povzema po različnih avtorjih, da se razumevanje kaže na več načinov, 

preko katerih učenci procesirajo koncepte. Sem sodijo definiranje pojmov, sklepanje 

z indukcijo in dedukcijo, podajanje primerov, izpeljevanje zakonitosti, ugotavljanje 

razlik in podobnosti ter primerjanje med posameznimi vsebinami in nazadnje še 

uporaba danih teorij v novih problemskih situacijah. Vse navedene spretnosti in 

procesi učencem omogočajo doseganje in izkazovanje pravega razumevanja. Kljub 

vsemu znanju s tega področja, pa se nam še vedno postavlja vprašanje: Kako vemo, 

da nekdo nekaj razume? Pogosto smo prepričani, da preverjamo razumevanje, ko 

učence sprašujemo po kompleksnih konceptih in razlagah ter zapletenih opisih. Ali 

smo lahko le z učenčevo povsem pravilno ponovitvijo učiteljeve in učbeniške razlage 

zares prepričani v njegovo popolno razumevanje? Zavedati se moramo, da je mnogo 

lažje pri učencih preverjati zapomnitev kot pa razumevanje. Za razumevanje namreč 

praviloma ne rečemo enostavno, da je ali pa ga ni, temveč ga opisujemo z besedami 

manj razvito, začetno, površinsko, trivialno ipd. oziroma s temeljito, poglobljeno, 

razdelano, premišljeno, dobro razvito ipd.   

 

Strnjena in jasna (konkretna) priporočila učiteljem za poučevanje za razumevanje 

podajta Michael Schneider in Elsbeth Stern v publikaciji »The Nature of learning« 

(2010, str. 69). Opredeljujeta 10 »temeljnih kamnov« kognitivne perspektive učenja, 

iz katerih lahko črpamo ključne implikacije za poučevanje, ki bo pri učencih odražalo 

razumevanje. Avtorja umeščata pridobivanje znanja v sam vrh učnega procesa, 

hkrati pa znanje razumeta mnogo širše kot zgolj poznavanje dejstev, ki pa so seveda 

del tega.  
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I. Učenje poteka v učencu. Učitelj kljub še tako premišljeno izbrani tehniki 

poučevanja ne more »vliti« novega znanja v učenčevo glavo. Na učencu je, da 

usvaja znanje in dela na gradnji novih struktur znanja. Učenje, ki predstavlja 

glavni cilj dogajanja v šoli, poteka v glavah učencev in zahteva od njih mentalno 

aktivnost in ravno od tod izhaja, da mora učitelj natančno upoštevati tudi nivoje 

otrokovega mišljenja, znanje prenašati upoštevajoč kognitivne strukture učenca in 

ob tem nuditi ustrezno podporo pri nadgrajevanju vsebin.  

 

II. Učenje poteka ob upoštevanju preteklega učenja. Pomembno je učiteljevo 

poznavanje in upoštevanje predznanja učencev, saj le tako lahko doseže 

razumevanje nadaljnjih snovi. Razlago novih vsebin tako pripravi z ozirom na že 

pridobljena znanja in hkrati ni pomembno le, da prilagodi svojo razlago 

kompetencam posameznega razreda temveč tudi predznanju vsakega 

posameznega učenca.  

 

III. Učenje terja povezovanje struktur znanja. Učenec črpa znanje iz zelo različnih 

virov, zato se lahko zgodi, da ne prepozna odnosov med sicer povezanimi koščki 

znanja, ki pa jih je pridobil v na videz povsem nepovezanih situacijah. Ravno 

zaradi tega pojava bi morali dajati učitelji v veliko primerih večji poudarek na 

postopnem usvajanju vsebin in povezovanju koščkov znanja v učenčevih 

možganih. Premalo rabljeno je prav tako medpredmetno povezovanje, pri 

katerem gre ravno za to, da učenci razpravljajo o istem pojavu s perspektiv 

različnih predmetov. 

 

IV. Uravnoteženo usvajanje konceptov, veščin in metakognitivnih kompetenc. 

Pomemben vidik povezovanja učenčevega znanja je nudenje pomoči pri povezavi 

konceptov in postopkov. Na primer učenci z dobrim konceptualnim znanjem iz 

algebre razumejo, da je a + b enako kot b + a, kar imenujemo zakon 

komutativnosti. To jim pride prav pri reševanju enačb. 

 

V. Optimalno učenje s hierarhičnim organiziranjem temeljnih koščkov znanja gradi 

kompleksne strukture. Če pogledamo na primeru načina reševanja problemov, to 

pomeni, da razdelimo večji problem v množico manjših, bolj obvladljivih 

problemov in smo posledično pri reševanju uspešnejši.  

 

VI. Optimalno učenje lahko uporablja strukture iz zunanjega sveta za organiziranje 

znanja v umu. Samo oblikovanje učnih okolij lahko na različne načine vpliva na to, 

da bodo učenci usvojili dobro strukturirano znanje. Na primer ustrezno 

uporabljena tehnična oprema, dobro organiziranje časa (predvsem premišljena 

organizacija posameznih učnih ur), premišljeno zastavljena vprašanja med samo 

obravnavo snovi itn. skupaj z zavedanjem učnih ciljev in osmišljenjem učnih 

vsebin pomembno pripomorejo k uspehu. 
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VII. Učenje je omejeno s človeškimi omejitvami procesiranja informacij. Človekov 

delovni spomin, s katerim procesiramo informacije, ima omejene zmožnosti in od 

tod se informacije lahko izgubijo v nekaj sekundah, če jih ne nadgrajujemo in 

povezujemo. Povsem drugače je z dolgoročnim spominom, ki ima skoraj 

neomejene zmogljivosti. Nove informacije v slednje pritekajo preko delovnega 

spomina in zato se zgodi, da vse informacije ne dosežejo dolgoročnega spomina. 

To uspe le pomembnejšim, pogosteje rabljenim in bolj smiselnim informacijam. 

Učitelj pa lahko naredi vsebine bolj pomembne in smiselne, če jih povezuje z 

znanjem, ki je pri učencih že prisotno, in če prikazuje uporabnost učnih tem za 

reševanje problemov v situacijah vsakdanjega življenja.  

 

VIII. Učenje je rezultat prepletanja čustev, motivacije in kognicije. Pri primerjavi 

človekovega spoznavanja in računalniškim procesiranjem informacij je zaslediti 

eno ključnih razlik. Motivacija in čustva so za človeka pomemben vidik mišljenja in 

učenja. K učenju in sami motivaciji veliko prispevajo učni cilji in ostali cilji, ki si jih 

otrok zastavlja v življenju, mnenje o lastnih kompetencah, misli ob neuspehu, 

interesi itd.  

 

IX. Učenje razvija transferne strukture znanja. Zaradi raznolikosti in nepredvidljivosti 

življenja in ker obstaja več konceptov in postopkov, ki so življenjsko uporabni, kot 

pa jih je mogoče obravnavati v šoli, v literaturi zasledimo dva možna pristopa k 

reševanju tega problema. Usposabljanje za splošne kompetence (inteligenca, 

učinkovit delovni spomin …) in omogočanje transfernega znanja. Osredotočili se 

bomo na slednjega. Učinkovita alternativa za razvoj kompetenc je poučevanje 

konkretnih vsebin, ki pomagajo pri prenosu znanja na nove problemske situacije. 

Učitelji morajo podajati znanje na način, ki bo omogočal prepoznavanje povezav 

med učnim in zunanjim okoljem. To pomeni, da izkoriščajo realne življenjske 

probleme vedno, kadar je to mogoče.    

 

X. Učenje zahteva čas in napor. Med najpomembnejše dejavnike za učinkovito 

učenje spadata čas in trud, ki ga vložimo za dosego nekega cilja. Avtorja desetih 

temeljnih ugotovitev o uspešnem učenju zaključujeta s tem, da je prav, da je 

učenje zabavno, vendar moramo upoštevati, da je to zabava, ki jo prinaša 

plezanje na goro, in ne zabava, ko sedimo na vrhu in občudujemo razgled.   

 

Zgoraj smo opisali deset »temeljnih kamnov« za vzpostavitev uspešnega učnega 

okolja, ki ju navajata M. Schneider in E. Stern. Le dobro učno okolje, tako ki upošteva 

predznanje učencev, je občutljivo za interese vključenih, združuje razdrobljene 

koščke znanja v smiselno strukturo, nudi informacije pomembne za umsko delo in je 

hkrati omejeno s človeškimi zmožnostmi procesiranja, lahko spodbudno omogoči 

mentalne aktivnosti. Prav tako taka okolja omogočajo dober transfer med učnimi 

vsebinami in življenjem zunaj učnega okolja.   
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Kot navaja Rutar Ilčeva (2011), za učinkovita učna okolja ne obstajajo preprosti 

recepti in enoznačne rešitve, po katerih bi se le zgledovali. Vsaka posamezna 

situacija zahteva svojevrstno obravnavo in prilagoditve. Kaj hitro ugotovimo, da le 

podajanje učnih vsebin vsekakor ni dovolj, ne zadošča pa niti le trening miselnih 

spretnosti in strategij. Da si učenci pridobijo znanje na način, ki ga lahko čim 

fleksibilneje prikličejo in z njegovo pomočjo mislijo, je potrebna premišljeno 

organizirana zaloga znanja postavljena na trdnih temeljih deklarativnih vsebin, 

primerna stopnja abstrakcije ter sposobnost sprožanja in preseganja kognitivnih 

konfliktov.  
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2. SPECIFIČNI CILJI POUKA MATEMATIKE 
 

V Učnem načrtu za matematiko iz leta 2006 so avtorji razporedili specifične cilje 

pouka matematike v pet kategorij. V tem poglavju bom najprej na kratko vse 

predstavila, kasneje pa se bom osredotočila predvsem na področje matematičnih 

konceptov. Omenjeno izdajo dokumenta bom uporabila zato, ker je v sedaj 

veljavnem učnem načrtu, izdanem leta 2011, to poglavje izpuščeno. 

 

 

2.1   Poimenovanje in simboliziranje 
 

Matematika je eksaktna veda, ki zahteva precizno izražanje ob 

zavedanju/poznavanju pomena besed. Kot učitelji moramo strmeti k temu, da učence 

navajamo na natančno izražanje in hkrati na razumevanje celotne strukture, v katero 

besede povežemo (Mohar, 2013). Tudi Orton (1992, v Rugelj, 1996) izpostavlja  

pomembnost jezika za razumevanje in uspešno učenje matematike, saj lahko v 

nasprotnem primeru naletimo na oviro pri učenju novih konceptov. V učnem načrtu 

za matematiko iz leta 2006 avtorji pod poznavanje matematične abecede prištevajo 

seznanitev in zapomnitev matematičnih izrazov (npr. imena števil, likov, operacij), 

poznavanje izrazov za odnose med količinami (večji, manjši, enak), matematični 

simbolizem (težavo lahko povzročajo primeri, kjer ima ista struktura zapisa povsem 

različen pomen npr. 32 in 3x, pri čemer 32 pomeni 3 desetice in 2 enici, medtem, ko 

3x pomeni 3 krat x), poznavanje dogovorov s področja matematike (npr. standardne 

merske enote, upoštevanje prednosti operacij), ter določenih rezultatov in obrazcev 

(npr. poznavanje obrazca za ploščino kvadrata, Pitagorov izrek).  

 

Namenimo nekaj pozornosti še matematičnemu simboliziranju. Učenci se že v prvem 

obdobju šolanja srečajo s števkami 0 – 9, operacijami seštevanja, odštevanja, 

množenja in deljenja ter tudi s simboli za relacije (<, >, =). Število znakov je na 

začetni stopnji relativno majhno, vendar pa učencem še vedno nemalo težav 

povzroča neskončno možnosti kombiniranja števk, simbolov in operacij ter vsa 

pravila, ki sodijo zraven k posameznim kombinacijam. V nadaljevanju izobraževanja 

se učenci spoznajo še s povsem specifičnimi simboli iz geometrije. Nekateri od teh 

so že na videz tesno povezani s pomenom, ki ga nosijo (npr. simbola za vzporednost 

in pravokotnost), pri nekaterih pa ta povezava ni tako očitna (npr. oznake oglišč 

različnih likov). Naj povzamem še naslednjo situacijo iz razreda, ki prikazuje 

učenčevo razumevanje povezav med enakimi simboli v različnih vlogah. Pri 

obravnavi poimenovanja oglišč so nekateri izmed učencev ugotovili, da je oglišč 

mnogokotnika lahko največ 25, toliko, kolikor je črk slovenske abecede. Iz tega lahko 

sklepamo, da je za te učence nerazumljiva uporaba istih simbolov za različne vloge. 

Poleg tega se pogosto srečamo z učenci, ki rokujejo s simboli zelo mehanično, to 

pomeni brez prisotnosti razumevanja (Hodnik Čadež, 2014). 
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2.2   Matematični koncepti 
 

Pri pouku matematike se od učenca pričakuje usvojitev osnovnih matematičnih 

konceptov in struktur, in to ne le kot samostojne enote, ampak tudi v povezavi z 

drugimi matematičnimi koncepti in strukturami (Učni načrt za matematiko, 2006). 

Rugljeva (1996) poudarja, da moramo biti pri vpeljavi konceptov predvsem pozorni 

na to, da najprej vpeljemo najbolj tipične predstavnike koncepta in šele nato 

nadaljujemo z bolj specifičnimi lastnostmi, s katerimi podamo dodatno razlago ter 

koncept osmislimo.  Želimo namreč doseči, da bo učenec znal koncepte povezati z 

drugimi in jih pravilno vplesti v mrežo konceptov, ki jo izgrajuje v svoji zavesti. Tako 

mora uvideti, da je koncept množenja povezan s konceptom seštevanja, koncept 

deljenja pa z odštevanjem. Primerna obravnava torej poteka v povezavi z drugimi 

matematičnimi in izven matematičnimi znanji ter v različnih učnih situacijah (Učni 

načrt za matematiko, 2006). 

 

 

2.3   Matematične veščine 
 

Sem sodi obvladovanje računskih operacij, matematične komunikacije, splošnih 

življenjskih spretnosti (npr. merjenje) ter spretnosti pri uporabi različnih tehnologij 

(npr. ustnih in pisnih algoritmov) poleg tega pa še uporaba različnih računskih 

pripomočkov ter geometrijskih orodij. 

 

 

2.4   Matematični procesi in strategije 
 

Poznavanje in obvladovanje matematičnih procesov in strategij je, poleg 

obvladovanja matematičnih pojmov in veščin, eden izmed glavnih pogojev za 

uspešno obravnavo problemskih situacij. Med procese, ki naj jih učenec razvije pri 

pouku matematike, sodijo:  zbiranje in analiziranje podatkov, utemeljevanje, 

postavitev in preverjanje hipotez, abstrahiranje, dokazovanje, kritična presoja glede 

ustreznosti rešitve nekega problema, itd.   

 

 

2.5   Odnos do dela in matematike 
 

Učenci naj spoznajo in se zavejo, da rešitev matematičnih nalog in nasploh 

matematično znanje ni stvar sreče ali posebnega daru, temveč plod predhodnega 

znanja, refleksije, delavnosti in motiviranosti. 

 

(Učni načrt za matematiko, 2006, str. 8)  
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3. DEFINICIJA KONCEPTA IN SLIKA KONCEPTA 
 

V življenju se srečujemo z vprašanji različnih vrst, na katere je bolj ali manj 

enostavno odgovoriti.  Ko nam nekdo zastavi vprašanje »Kaj je krožnica?« z 

odgovorom nimamo težav. Vsi bi pojem krožnice predstavili s podobnimi besedami, 

torej z definicijo: »Krožnica je množica točk v ravnini, ki so od središča oddaljene 

ravno za polmer.« Vsak izmed nas pa se lahko spomni mnogih konceptov iz življenja, 

za katere ne pozna enotne definicije. Sem na primer uvrščamo pojme: hiša, miza, 

gozd. Pri takšnih primerih konceptov si pomagamo z iskanjem čim več ustreznih 

primerkov, ki imajo določene pripadajoče lastnosti. Ko se bomo torej morali spomniti 

na katerega od teh konceptov, si bomo v mislih predstavljali podobo tega pojma ter 

morda zraven tudi podobo, ki je popolno nasprotje, na definicijo pa ob tem sploh ne 

bomo pomislili.   

 

David Tall in Shlomo Vinner veljata za prva avtorja, ki sta leta 1981 vpeljala in 

razložila pojem slike koncepta in definicije koncepta. V svojih nadaljnjih prispevkih sta 

se ukvarjala s ključno razliko med matematičnimi koncepti, ki so formalno definirani, 

in kognitivnimi procesi, s katerimi so ti predstavljeni in razumljeni. Tako sta podala 

idejo za nadaljnje raziskovanje na področju razumevanja konceptov in odkrivanju 

razkorakov v razumevanju posameznih konceptov. 

 

 

3.1   Definicija koncepta 
 

Matematika je  zelo natančna veda. Vsi koncepti v njej so definirani zelo skrbno in z 

veliko mero preciznosti, kar je pomembno, da so lahko trden temelj, na katerem so 

osnovane matematične teorije. Matematika torej ne more temeljiti le na predstavah 

posameznika, temveč nujno potrebujemo formalne definicije, ki so natančno 

ubesedene (Mohar, 2013).  

 

Avtorja Tall in Vinner (1991) s terminom 'definicija koncepta' označujeta z besedami 

izraženo opredelitev koncepta. Definicija koncepta je torej besedni zapis ključnih 

značilnosti (lastnosti), ki jim mora ustrezati določen pojem, da sodi h konceptu. Torej 

tu ne gre za naštevanje vseh ali izbranih predstavnikov, niti za slikovno ali kakšno 

drugačno obliko zapisa.  

 

Zavedati se moramo, da za vsako matematično teorijo stoji sistem aksiomov, ki so 

med seboj neprotislovni. Iz teh aksiomov je mogoče izluščiti vse lastnosti, odnose in 

operacije,  ki veljajo v tej teoriji. Tako pravimo, da predmet matematike niso stvari, 

temveč lastnosti in odnosi med rečmi (Prijatelj, 1980). Pomislimo le na nekaj 

poglavitnih matematičnih konceptov, kot sta na primer funkcija in grupa. Za vse 

takšne lahko trdimo, da so zgolj imena za opise različnih vrst odnosov. Teh najbolj 

primitivnih konceptov ne vpeljujemo z definicijami, temveč z aksiomi (spomnimo se 

samo na vpeljavo naravnega števila s Peanovimi aksiomi). Za vse ostale 
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»neprimitivne« koncepte pa velja, da so formalno definirani. Formalna definicija 

pogosto predstavlja resen problem pri učenju matematike. Tvori namreč razkorak 

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

profesionalni matematiki.  

 

Učenci se lahko definicije učijo »na pamet«, ali pa se lotijo stvari na bolj usmerjen 

način, tj. na način, da primerjajo in povezujejo različne definicije, ter se sprašujejo o 

njihovi ustreznosti in pomenu. In ravno način, s katerim pristopimo k učenju definicij, 

je pogosto pokazatelj boljše ali slabše mere razumevanja koncepta kot celote. 

Srečamo pa se tudi z učenci, ki koncepta ne razumejo, dokler ga opisujemo le preko 

definicije. Učenci morajo imeti podprt koncept še z dodatnimi primeri, številnimi 

vajami in šele preko tega si lahko ustvarijo sliko koncepta (Mohar, 2013). 

 

Kmetičeva (1996) poudarja, da moramo učenca najprej naučiti opazovati, opisovati, 

opis posredovati ustno in pisno, nato pa sledi urejanje lastnosti (odvisne/neodvisne), 

iskanje medsebojnih odnosov in povezav med lastnostmi, čisto na koncu pa, če je 

učenec sposoben deduktivnega sklepanja, bo sam začutil smiselnost ter potrebo po 

oblikovanju definicije.  

 

 

3.2   Slika koncepta 
 

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

prva prišla na misel, ko slišimo ime koncepta. V mislih se nam najprej pojavi nekaj, 

čemur rečemo »konceptna predstava« ali »slika koncepta« (concept image) (Tall in 

Vinner, 1981). 

 

Tall in Vinner (1981) opredeljujeta konceptno predstavo kot nabor celostnih 

kognitivnih struktur, ki vsebujejo vse miselne slike in asociirane značilnosti ter 

procese, ki se porodijo v naših mislih v povezavi z nekim konceptom. Zavedati se 

moramo, da je konceptna predstava močno vezana na posameznika in od tod je 

razumljivo, da je povsem naravno srečati zelo različne predstave ljudi za iste 

koncepte.  Ko se na primer pogovarjamo o sorazmerjih, pride nekomu najprej na 

misel nek tipičen računski primer premega sorazmerja, nekdo razmišlja o količniku, 

spet drugi pa si v mislih izriše grafa premega in obratnega sorazmerja. Hkrati pa ob 

tem ne smemo pozabiti, da ima lahko isti posameznik različne konceptne predstave 

za isti koncept, če se ta pojavi ob različnih obdobjih. Vemo namreč, da se 

posameznikove kognitivne strukture spreminjajo skladno z njegovimi izkušnjami, 

lastnim razvojem, soočenji s stvarmi ter preko spodbud drugih. Poglejmo si 

enostaven primer koncepta odštevanja, pri katerem učenci običajno na začetku 

operirajo le s pozitivnimi celimi števili. Na tej (začetni) stopnji učenci utegnejo opaziti, 

da je pri odštevanju števil razlika vedno manjša  od zmanjševanca. Ta opazka tako 

postane del otrokove konceptne predstave in kasneje lahko povzroči neskladja, ko 

bo prišel v stik z negativnimi števili. Pomembno se je zavedati, da vse miselne 
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lastnosti, povezane s konceptom, zavedne in nezavedne, utegnejo vsebovati seme 

za kasnejše konflikte (Tall, 1991).  

 

Pri posredovanju znanja moramo biti pozorni, da to počnemo na način, ki osvetljuje 

logiko določenega koncepta, prav tako pa je pomembno tudi, da poteka razvijanje 

matematičnega znanja skladno z učenčevim kognitivnim razvojem: to pomeni na 

način, ki upošteva stopnjo razvoja otrokovih struktur znanja ter razvitost njegovih 

miselnih procesov (Mohar, 2013). 

 

Rugljeva (1996) poudarja, da je tvorba konceptne predstave ključna ravno za to, ker 

je prvo, na kar smo pozorni pri reševanju matematičnih problemov. Kljub temu, da se 

pogosto zdi, da ko enkrat znamo definicijo na pamet, smo dosegli skoraj vse, pa to 

ne drži.  Le redko se namreč ne zgodi, da bi ob prvem soočenju s problemom takoj 

skušali uporabiti formalno definicijo. Usvojiti koncept namreč pomeni oblikovati 

ustrezno konceptno predstavo, kajti tudi natančno naučena definicija še ne pomeni 

nujno razumevanja koncepta. Ko pa pridemo do stopnje popolne usvojenosti 

koncepta, pogosto definicija postane nebistvena, lahko le neaktivna za določen čas, 

ali pa v celoti pozabimo nanjo in ob tem še vedno povsem pravilno operiramo z 

nekim konceptom (Rugelj, 1996). 

 

Vinner (1983) v svojem delu navaja, da sta v kognitivni strukturi posameznika prisotni 

dve »celici«, ki sta sicer prvotno tvorjeni ločeno ena od druge, vendar si želimo, da 

med njima pride do interakcije. V prvi se nahaja  

 

 definicija koncepta, v drugi pa  

 slika koncepta.  

 

Smiselno ju avtor poimenuje celica definicije in celica konceptne predstave.  

 

 
Slika 1  Interakcija med celico konceptne predstave in celico definicije (Vir: Vinner, 1983) 

 

 

Ko učitelj posreduje nek koncept, lahko najprej napolni celico konceptne predstave in 

nato postopoma uvede formalno definicijo, ali pa to stori v obratnem vrstnem redu, in 

sicer najprej napolni celico formalne definicije, ob tem pa celica konceptne predstave 
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ostaja prazna. Prazna je vse dokler nima posameznik nobene asociacije ob 

poimenovanem konceptu. Slednjemu smo priča pri učenju na pamet. Posameznik se 

nauči nekega koncepta, ne vedoč za njegov pomen, tj. brez najmanjšega 

razumevanja.  

 

Naj poskusim zgoraj izpostavljen problem osvetliti s konkretnim primerom premega 

sorazmerja. Vzemimo za primer učenca, ki ima neko konceptno predstavo o pojmu 

premega sorazmerja, ne da bi ob tem vedel za definicijo. Ima namreč izkušnje iz 

trgovine, da če kupimo eno vrečo jabolk, naslednji dan pa tri vreče, bomo naslednji 

dan plačali trikrat toliko denarja, če se seveda ob tem ne spremenijo pomembne 

okoliščine nakupa (cena ene vreče jabolk). Celica konceptne predstave je v tem 

primeru polna, celica definicije pa prazna. Premo sorazmerje za tega učenca pomeni 

pojav, ki je podoben kupovanju jabolk, torej, ko se ena količina spremeni, ta povzroči 

spremembo druge, na katero ima vpliv. Ko pa pri pouku ta isti učenec izve še 

definicijo, ugotovi, da gre natančneje za to, da n-kratno povečanje/zmanjšanje prve 

količine povzroči n-kratno povečanje/zmanjšanje druge količine. Na drugi strani pa 

spozna, da obstaja tudi koncept obratnega sorazmerja, kjer n-kratno 

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

količine. Za vsakega od teh dveh »na videz« zelo podobnih konceptov mora torej 

poiskati po en tipičen primer, ki se mu zdi najbolj smiseln. Pri obeh konceptih gre 

namreč za to, da n-kratna sprememba ene količine povzroči n-kratno spremembo 

druge, vendar se med sabo pomembno razlikujeta. Če učenec ne uspe doseči 

ločevanja med premim in obratnim sorazmerjem v svoji konceptni predstavi in se 

nauči le definicije, se lahko zgodi, da premo sorazmerje sicer definira pravilno, saj se 

pozorno nauči učiteljeve definicije, ko pa nastopijo primeri, ki zahtevajo konceptno 

predstavo, pa razmišlja le o spremembi ene spremenljivke, ki povzroči spremembo 

druge in ob tem pozabi na ostale pomembne lastnosti odnosov premega sorazmerja 

(Mohar, 2013). 

 

 

3.2.1 Struktura konceptne predstave 

 

Že omenjena avtorja Tall in Vinner uporabljata še nekatere pojme v zvezi s 

konceptno predstavo. Vsaka definicija koncepta generira sebi lastno konceptno 

predstavo. Avtorja slednjo imenujeta »slika konceptne definicije« (concept definition 

image). Prav tako ločujeta »osebno definicijo koncepta« (personal concept 

definition), ki izhaja iz formalne matematične definicije. Prva predstavlja način, preko 

katerega posameznik definira nek koncept v praksi, medtem ko slednja temelji na 

sistemu matematičnih aksiomov. Sem sodijo definicije, nedefinirane osnovne 

koncepte (npr. točka in premica), pravila logike, matematični jezik in matematične 

simbole. Da bi razumel formalno matematično definicijo (predstavljeno npr. v 

učbeniku), si mora posameznik sam interpretirati definicijo, kar predstavlja 

pomemben faktor posameznikovega načina razumevanja matematike. Formalna 

definicija koncepta je vedno enoznačna in nedvoumna, osebna interpretacija le-te pa 
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se lahko med posamezniki precej razlikuje in je tudi močno odvisna od konteksta. 

Lahko si mislimo, da vsakokrat, ko posameznik operira s formalno definicijo v praksi, 

v resnici uporabi svojo interpretacijo definicije.  

 

Po mnenju zgoraj omenjenih avtorjev slika konceptne definicije vključuje celostno 

kognitivno strukturo, ki je povezana z definicijo določenega koncepta. Torej, zelo 

naravno je misliti, da je osebna interpretacija definicije koncepta del slike definicije 

koncepta, ta pa je del celotne konceptne predstave. Za celovit vpogled nam spodnji 

diagram nazorno prikazuje povezavo med sliko koncepta in definicijo koncepta ter 

tudi notranjo strukturo konceptne predstave (Viholainen, 2008).  

 

 
Slika 2  Prikaz povezave med sliko koncepta in definicijo koncepta (Vir: Viholainen, 2008) 

 

 

V prvih raziskavah (Tall in Vinner v letu 1981) s tega področja sta bili definicija 

koncepta in slika koncepta  vzeti kot nasprotujoči si bistvi. Kasneje je avtor David Tall 

(2003; 2005) v dveh svojih delih predstavil različen pogled na vlogo definicije 

koncepta v primerjavi s Shlomom Vinnerjem. Sam namreč smatra definicijo koncepta 

kot del konceptne predstave, Vinner pa poudarja razliko med pojmoma slike in 

definicije koncepta. Avtor članka Antti Viholainen (2008), po katerem je povzeto 

zgornje besedilo, na primer predstavlja model, v katerem je formalna definicija 

koncepta locirana zunaj konceptne predstave, vendar pa poudarja, da ima le-ta 

pomemben vpliv na sliko koncepta preko osebne interpretacije formalne definicije.  
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3.2.2 Skladnost (koherenca) konceptne predstave 

 

Slika koncepta vsebuje množico različnih pojmovanj, reprezentacij in mentalnih slik o 

pomenu in lastnostih koncepta, ter povezave z drugimi koncepti. S terminom 

koherenca konceptne slike označujemo stopnjo usklajenosti posameznih elementov 

v konceptni predstavi. V praksi slika koncepta skoraj nikoli ni povsem usklajena in 

tudi ne povsem neusklajena, ampak nivo usklajenosti variira. Ravno tako kot 

struktura slike koncepta tudi stopnja usklajenosti ni statična, ampak se vseskozi 

spreminja med miselnimi aktivnostmi, ki zadevajo koncept. Viholainen (2008) 

predstavlja nekatere izmed kriterijev, ki so temeljni za visoko stopnjo koherence slike 

koncepta: 

 

 

i. Posameznik ima jasno predstavo o konceptu.  

 

ii. Vsa pojmovanja, reprezentacije in mentalne slike, ki se navezujejo na nek 

koncept, morajo biti povezane med seboj. To pomeni, da obstajajo miselne 

povezave med elementi znotraj konceptne slike. 

 

iii. Znotraj konceptne slike ne smejo biti prisotna protislovna pojmovanja o 

konceptu. 

 

iv. Konceptna slika ne sme vsebovati pojmovanj, ki bi bila v nasprotju s 

formalnimi matematičnimi aksiomi. Na tem mestu se zahteva, da so 

posameznikove interpretacije formalnih definicij povsem korektne in imajo 

osrednjo vlogo pri tvorbi konceptnih predstav. 

 

 

3.3   Razkorak med definicijo koncepta in konceptno predstavo  
 

Delovanje človeških možganov je zelo zapleten proces in pogosto se zgodi, da je v 

neskladju z matematično logiko. Poleg tega, da nismo vedno usmerjeni k 

razumevanju, so tu pogosto prisotne situacije, ki povzročajo, da delamo napake. Da 

bi razumeli, kako se ti procesi odvijajo, tako ti, ki pripeljejo do uspešnih, in tudi tisti, ki 

ustvarjajo zmotna sklepanja, moramo dobro razlikovati med matematičnimi koncepti, 

ki so formalno definirani in kognitivnimi procesi, s katerimi so le-ti razumljeni. Tall in 

Vinner (1981) razlikujeta vidike matematičnega znanja na eni strani na tiste, ki so 

podani s formalno definicijo, in na drugi strani na tiste, ki so posredovani na 

subjektivne načine. Na spodnji shemi sta prikazani ti dve možnosti izgradnje 

matematičnih konceptov.   
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Slika 3  Ponazoritev definicije koncepta in slike koncepta (Vir: Rösken in Rolka, 2007) 

 

 

Obravnavani koncepti so zlahka pozabljeni, če učenci niso sposobni razvijati svojih 

lastnih idej in asociacij v zvezi njimi. Zato učenje novih konceptov zahteva tvorbo 

razumljive slike koncepta, hkrati pa se morajo učenci vedno zavedati, da morda 

kateri od pomembnih vidikov matematičnega koncepta niso povsem ustrezno 

prikazani in zahtevajo preoblikovanje. 

 

Vinner (1994) razlikuje med konceptom v strokovnem kontekstu in konceptom v 

kontekstu vsakdanjega življenja. Mnogo vsakodnevnih konceptov je pridobljenih 

preko navajanja primerov za posamezen koncept in zaradi tega se zdi, da je 

formalna definicija pogosto v podrejenem položaju. V kontekstih vsakodnevnega 

življenja ima slika koncepta odločilno vlogo, medtem ko so v strokovnih kontekstih ta 

vloga pogosto pripada definicijam. Posebno pri matematiki je nujno potrebno preučiti 

vse vidike definicije. Naj to razložim na primeru. Če na primer dijake vprašamo po 

lokalnih ekstremih zveznih in odvedljivih funkcij na zaprtem intervalu, se lahko zgodi, 

da bodo pozabili na krajišča tega intervala. V tem primeru sklepamo, da ti dijaki 

razmišljajo s pomočjo predstave tangente in ne razmišljajo, da je pogoj f´(x) = 0 

relevanten zgolj za funkcije na odprtem intervalu. Izrek  v zvezi z ekstremi zveznih 

funkcij na zaprtem intervalu nam namreč pove, da za funkcijo f(x), za katero velja, da 

je odvedljiva na intervalu [a,b], velja, da lahko f(x) na intervalu [a,b] doseže ekstrem v 

kateri od stacionarnih točk funkcije ali pa na krajiščih intervala. Vinner (1994) podaja 

razlago, zakaj prihaja do napačnih predstav, kot smo videli v zgoraj omenjenem 
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primeru. Poudarja, da mora biti med procesom oblikovanja koncepta zveza med 

definicijo koncepta in sliko koncepta obojestranska.  

 

 

 
Slika 4  Zveza med definicijo koncepta in sliko koncepta med oblikovanjem koncepta (Vir: Rösken in 

Rolka, 2007) 

 

 

Pri uvajanju novih konceptov moramo stremeti k temu, da definicija koncepta vodi in 

uravnava konceptne predstave pri učencih, saj le tako lahko dosežemo, da je 

koncept primerno zgrajen. Vinner in Dreyfus (1989, v Rösken in Rolka, 2007) 

opozarjata, da se pogosto zgodi ravno to, da slika koncepta ni zgrajena v skladu z 

definicijo, temveč le na podlagi tipičnih primerov. Taka konceptna slika je lahko 

pomanjkljiva ali pa celo vsebuje napačne elemente in temelji na povsem napačnih 

sklepih. Ravno iz tega razloga se množica matematičnih objektov, ki jih učenci 

smatrajo kot primere nekega koncepta, ne sklada z objekti, ki ustrezajo formalni 

matematični definiciji tega koncepta. Temu namenjam pozornost še posebej zato, ker 

se najpogosteje nove koncepte v razredu uvaja ravno preko konkretnih primerov, 

konceptna predstava ima tako odločilno vlogo pri učenju in nadaljnjih interpretacijah 

koncepta v različnih situacijah.  

 

Ob soočenju z matematičnimi problemi se redko zgodi, da bi se učenec skušal 

spomniti natančne definicije, ampak se reševanja loti na osnovi konceptne predstave, 

ki si jo je ustvaril v povezavi z obravnavanim konceptom. Vinner (1994) opozarja na 

težavo, do katere lahko pripelje omejenost slike koncepta le na posamezne tipične 

primere. Pojem tangente učenci spoznajo pri obravnavi krožnice. Konceptna slika, ki 

si jo ob tem ustvarijo, lahko kasneje povzroči težave, ko spoznajo analitičen vidik 

tangente npr. pri obravnavi odvodov polinomske funkcije. Težko namreč sprejmejo, 

da ima kar naenkrat tangenta lahko s krivuljo več kot eno skupno točko. 
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Slika 5  Vpeljava pojma tangente na primeru krožnice 

 

 

 

 
Slika 6  Tangenta na primeru polinomske funkcije 

 

 

Če spoznanja povzamemo v celoto, ugotovimo, da je idealno, če učenec pri 

reševanju problemov združuje sliko koncepta z definicijo koncepta. Na drugi strani pa 

je povsem neprimerno, če učenec nima ponotranjene ustrezne konceptne predstave 

in definicije koncepta ali pa če ju ne zna povezati med seboj. Učencem bi bilo v veliko 

pomoč pri razumevanju, če bi kot učitelji pri učencih spodbujali, da vsaj enostavnejše 

definicije poskušajo tvoriti sami in sicer na podlagi že spoznanih lastnosti. Definicije 

pa naj bi bile minimalne, to pomeni, da naj bi vsebovale le tiste lastnosti, ki so nujno 

potrebne za izpeljavo nekega koncepta, ne pa tudi drugih lastnosti. Rugljeva (1996) 

za ponazoritev zgornjega navaja naslednji primer: Pravokotnik v evklidski geometriji 

vpeljemo kot štirikotnik, ki ima tri prave kote. To, da ima v resnici vse štiri kote prave, 

je namreč že posledica, ki sledi iz izreka, da je vsota kotov v poljubnem štirikotniku 

360°. Definicije naj bi bile prav tako tvorjene na čim bolj »eleganten« način in sicer 

zato, da dobijo učenci že na prvi pogled vtis, da so razumljive in tudi, če se jim zdi, da 

jih v nekem trenutku ne razumejo popolnoma, so prepričani, da  jih bodo zmogli v 

celoti usvojiti kasneje, če se bodo le vanje bolj poglobili (Mohar, 2013).   
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4. GRAFIČNI ORGANIZATORJI 
 

Teorija mnogoterih inteligentnosti ameriškega psihologa Howarda Gardnerja (1995) 

poudarja, da je učenec bolj pripravljen za učenje in ponotranjenje informacij, če mu je 

snov podana na različne načine. Ravno različni načini poučevanja in učenja ter 

uporaba učnih orodij veljajo za ključne dejavnike uspešnega usvajanja vsebin in zato 

je tako zelo pomembno, da je učencu omogočeno učno okolje, kjer bo lahko v 

najboljši meri razvijal svoje kompetence (McKnight, 2015).  

 

V matematičnem izobraževanju ključno vlogo igrajo reprezentacije abstraktnih 

matematičnih pojmov. Razlikujemo med notranjimi in zunanjimi. Del notranjih 

reprezentacij so vse miselne predstave, ki ustrezajo našim lastnim pojmovanjem 

matematične realnosti. K zunanjim reprezentacijam pa sodijo vse grafične 

predstavitve, predstavitve s simboli in v zadnjem času vse bolj uporabne IKT 

reprezentacije. Manipuliranje z različnimi materiali, ki jih uvrščamo v ta del, naj bi se 

odražalo v miselni aktivnosti, ki je potrebna za dosego razumevanja abstraktnega 

matematičnega pojma oziroma koncepta.  Za uspešno učenje moramo pri učencih 

doseči zadostno mero interakcije med različnimi notranjimi in zunanjimi 

reprezentacijami. Tako lahko pouk, ki temelji na odkrivanju različnih predstavitev 

določenega matematičnega pojma, učencem v veliki meri omogoča bolj učinkovito 

razumevanje. Pomembno pa je tudi, da znamo ustrezno presoditi, katere so tiste 

reprezentacije, ki učencu pomagajo pri razumevanju pojmov in katere so preprosto 

odveč. Pogosto napačno predvidevamo, da vse raznovrstne predstavitve, ki so 

privlačne na pogled, vedno služijo svojemu namenu, torej, da ustvarjajo povezave 

med miselnim procesom in reprezentacijami (Hodnik Čadež, 2014).  

 

Eno od orodij za poučevanje in učenje, ki je zaenkrat v Sloveniji še slabo poznano in 

katerega bom osvetlila v svojem magistrskem delu, je grafični organizator. To je 

komunikacijski mehanizem, ki nam na zelo jasen in slikovit način prikazuje ureditev in 

zgradbo posameznih konceptov, ter povezave med različnimi koncepti, učencem pa 

z načinom upodobitve informacij olajša vpogled v koncept in zmanjša zahtevnost 

usvajanja le-tega (Ellis, 2004). Velja za pomembno in učinkovito pedagoško orodje, ki 

ima ključno vlogo pri organiziranju vsebin in idej prav tako olajša razumevanje novo 

pridobljenih informacij (McKnight, 2015). Opredeljuje koncepte in vsebine preko 

besedne definicije, primerov, protiprimerov, grafičnih predstavitev ali predstavitev s 

tabelo ter pripadajočih lastnosti.  

 

Ellis (2004) v svojem članku »What's the big deal with graphic organizers?« navaja tri 

najpomembnejše razloge, zakaj naj bi tako učitelji kot tudi učenci uporabljali grafične 

organizatorje pri učenju in poučevanju: 
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I. Učenci precej lažje razumejo in pomnijo obravnavane vsebine pri pouku. 

Informacije, ki jih pridobijo so bolj natančne in jasne. Prav tako ta orodja 

pomagajo učencem ločiti med informacijami, ki so v nekem trenutku ključne, 

od tistih, ki so učencem sicer zanimive, vendar pa za obravnavo nekega 

koncepta povsem nepomembne.  

 

II. Vpogled v strukturo informacije oz. koncepta nam v nasprotju s tem, da 

koncept le predstavimo, pomaga k boljšemu razumevanju, vsebine pa 

usvojimo na bolj sofisticiran način.  

 

III. Učenci so zadovoljni, da so sposobni strateškega učenja, ki predvideva 

uporabo različnih pristopov k učenju, pri čemer pa mora učenec imeti pred 

seboj jasen cilj, ki ga želi doseči, in učil naj bi se tako, da bo nekoč prišel do 

njega.  Sam učenec je v učnem procesu aktiven, hkrati pa prevzema del 

odgovornosti za dosego cilja. Do izboljšanja bralnih in pisalnih veščin, veščin 

komuniciranja ter veščin kritičnega in hkrati kreativnega mišljenja pride, ko se 

uči prepoznavanja teh vzorcev mišljenja ter oblikuje in uporablja grafične 

organizatorje.  

 

 

Na prvi pogled nas grafični organizatorji spominjajo na miselne vzorce, vendar pa 

moramo poudariti, da so prvi veliko bolj usmerjeni v razumevanje nekega pojma in 

morajo biti zato toliko bolj premišljeno zastavljeni. Če je grafični organizator uporabno 

izdelan, potem pripomore k oblikovanju »močne« vizualne slike koncepta, takšne, da 

učenec uvidi povezave in odnose med dejstvi, informacijami in termini (McKnight, 

2015).  

 

Ellis (2004) meni, da je pogled na grafične organizatorje, kot zgolj vstavljanje 

podatkov v celice, enako, kot če znanstveno raziskovanje jemljemo kot kreativno 

izdelovanje plakatov. Znanstveno raziskovanje in z njim povezana specifična 

predstavitev raziskovanja ima bistveno globlji pomen. Vsebuje namreč raziskovanje 

teme, izvajanje eksperimenta, spremljanje in sprotno analizo rezultatov itd. Podobno 

grafični organizatorji vsebujejo mnogo bolj premišljeno organiziranje idej. V povezavi 

s tem je pomembno, da razumemo močan pomen vseh procesov, ki se zgodijo pred 

in po tem, ko je informacija vstavljena v celice grafičnega organizatorja. Preden je 

informacija primerna za vstavitev, se mora učenec spopasti z nekaterimi procesi, v 

katerih mora prepoznati tiste informacije, ki so zares pomembne in bistvene za 

obravnavo koncepta, povezovati informacije in identificirati glavne ideje in pomembne 

spremljajoče detajle. Razmisliti mora tudi o najbolj nazornem načinu predstavitve 

strukture koncepta. Potem ko je informacija učinkovito organizirana, se začnejo 

odvijati procesi, ki zahtevajo visok nivo mišljenja: iskanje povezav z drugimi pojmi, 

razvrščanje informacij po pomembnosti, izpopolnitev idej, itd.   
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Na nastanek grafičnih organizatorjev so pomembno vplivali nekateri modeli 

pedagoških orodij. Prvi, Frayerjev model avtorjev Frayer-ja, Frederick-a in 

Klausmeier-ja, je učna aktivnost, ki temelji na kategorizaciji besed. Namenjen je 

razvijanju in poglabljanju razumevanja pojmov (Pavlič Škerjanc, 2013). Vsebuje 

oblikovanje definicije pojma oziroma koncepta, navedbo značilnosti ter nekaj ključnih 

primerov, kaj koncept je in kaj koncept ni.  

 

 

 
Slika 7  Frayerjev model za primer koncepta enačb (Vir: Cunningham in Roberts, 2010) 

 

 

 

Avtorji Readence, Bean in Baldwin so razvili model besednih in vizualnih asociacij. 

Ta model pomaga učencem razvijati besedišče in opremiti gradivo tako, da je v 

pomoč pri pomnjenju. Učenci pri modelu navedejo tudi svojo lastno definicijo 

koncepta, ter opišejo, v kakšni povezavi je pojem z njihovimi življenjskimi situacijami. 

Povezave z realnim življenjem pripomorejo k boljši in jasnejši zapomnitvi koncepta 

(Cunningham in Roberts, 2010).  
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Ime koncepta/ 

termin 

Vizualna 

predstavitev 
OSEMKOTNIK 

 

Definicija 

termina/koncepta 

z učenčevimi 

lastnimi besedami 

Asociacije iz 

življenja ob 

soočenju s 

konceptom 

Je mnogokotnik z 

osmimi stranicami in 

osmimi oglišči.  
STOP znak je primer 

pravilnega 8-kotnika. 

 

Slika 8  Model verbalnih in vizualnih asociacij na enostavnem primeru 8-kotnika (Vir: Cunningham in 

Roberts, 2010) 

 

 

Kot zadnje naj omenim še vpliv Handersonovih poti k učenju koncepta na nastanek 

grafičnih organizatorjev. Učitelj naj bi pri obravnavi novih konceptov začel z 

opredelitvijo lastnosti in karakteristik objektov, ki se navezujejo na koncept, kar avtor 

imenuje konotativna oblika termina. Denotativna oblika pa je izražena, ko so 

učencem predstavljeni primeri in protiprimeri. Nazadnje, ko učitelj poda še formalno 

definicijo, s tem dokončno predstavi objekt (koncept).  

 

Grafični organizatorji, ki vključujejo ideje teh treh modelov, so predvsem bistvenega 

pomena za izgradnjo ustrezne konceptne predstave oziroma izboljšanje le-te 

(Cunningham in Roberts, 2010).  

 

Iz teorij učenja vemo, da človeški um spontano uredi in »skladišči« informacije ter 

ustvarja strukture za shranjevanje novo pridobljenih informacij in te povezuje z že 

obstoječim znanjem. Grafični organizatorji so ponazoritve teh mentalnih shranjevalnih 

sistemov in nam služijo za pomoč pri pomnjenju in povezovanju informacij ter 

razvijanju in poglabljanju konceptualnega razumevanja matematičnih pojmov 

(McKnight, 2015). Poleg tega nam na slikovit način pomagajo pri pojasnjevanju in 

razvrščanju podatkov, kar omogoči kasnejši enostavnejši in bolj korekten priklic, saj 

omogočajo »videnje« povezav med objekti oziroma dejstvi. Vse to pa pomembno 

vpliva na zmanjšanje razkoraka med definicijami koncepta in konceptnimi 

predstavami ter omogoča kritično mišljenje, vrednotenje in odpravo morebitnih 

napačnih predstav glede koncepta (Cunningham in Roberts, 2010).  
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4.1   Prednosti uporabe grafičnih organizatorjev pri učenju 

matematike 
 

Grafični organizator učencem pomaga organizirati, strukturirati novo pridobljene 

informacije in koncepte ter omogoča razmišljanje o relacijah med posameznimi 

koncepti. Poleg tega učencem in učiteljem pomaga osvežiti pozabljene informacije in 

povezave v procesu posameznikovega strateškega mišljenja. Ko je grafični 

organizator izdelan, omogoča, da na enostaven način prikličemo v spomin le dejstva, 

pomembna za ponovno osvetlitev problema. Grafični organizatorji dovoljujejo 

oziroma celo zahtevajo, da informacije sortiramo in jih razdelimo na bistvene in 

nebistvene, identificiramo povezave med koncepti ter, da razpravljamo o zvezi med 

problemom in rezultatom (Zollman, 2009).  

 

Obstaja kar nekaj različnih tipov grafičnih organizatorjev, ki jih uporabljamo glede na 

to, katere vrste koncept obravnavamo. Ko se odločamo za tip, ki ga bomo uporabili, 

moramo razmišljati o najprimernejšem načinu, takšnem, da izboljšamo učenčevo 

matematično in strateško znanje (Zollman, 2009). Sama sem se pri raziskovalnem 

delu magistrske naloge osredotočila na tip grafičnega organizatorja, ki je po moji 

lastni presoji najbolj primeren za obravnavano temo premega sorazmerja.  

 

 

4.2   Grafični organizator in reševanje matematičnih problemov 
 

V današnjem času je besedna zveza reševanje problemov, postala ena od ključnih 

besednih zvez v izobraževanju in naj bi zarisovala ideje pravega pristopa pri pouku 

matematike. Potrebno pa je poudariti, da se tudi reševanje problemov lahko pogosto 

prevede na neproduktivne procedure brez razumevanja. Reševanje problemov bi 

lahko z drugimi besedami označili tudi kot postavljanje pravih vprašanj oziroma 

iskanje smisla v matematičnih problemih, pri čemer bistvo vsega izhaja iz miselnih 

procesov, ki jih sprožijo razmisleki in ideje, ki se ob tem porodijo. Pri reševanju 

problemov se pogosto izkaže, da je rešitev na dlani takoj, ko zares razumemo 

vprašanje. In ravno zato pogosto slišimo trditev, da so si učenje matematike, 

reševanje problemov in učenje razumevanja tako zelo blizu (ZRSŠ, 2013) . 

 

 

Oglejmo si naslednji primer naloge.  

 

Koliko oglišč imamo pri 1, 2, 3, 4, 5, 6 … n kvadratih, če so razporejeni na sledeči 

način? 
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Slika 9  Matematični problem (Vir: Zollman, 2009) 

 

 

Zastavljajo se nam vprašanja, na kaj posameznik pomisli najprej, ko zasledi takšen 

problem? Ali najprej razmisli o pomenu pojma oglišča, ali gleda na problem s stališča 

matematičnega ponavljajočega vzorca? Ali se sprašuje, zakaj ne bi bilo ustrezno kar 

dodati (prišteti) štiri oglišča ob vsakem novo dodanem kvadratu? Ali se najprej 

osredotoči na razmislek glede posamezne  strukture kvadratov in iz tega sklepa na 

nadaljnje? 

 

Posebno pri matematičnih problemih prvotni razmisleki niso nikoli linearna aktivnost, 

saj pogosto šele končni zapis rešitve matematičnega problema izgleda kot postopek 

»korak za korakom«. Uspešni reševalci nalog so tisti, ki so zmožni generirati čim 

večje število idej za rešitev nekega problema, kasneje pa se  odločajo glede  

uporabnosti posameznih zamisli.  

 

Pri reševanju problemov so grafični organizatorji lahko uporabni za to, da na slikovit 

način zapišemo razmisleke in informacije v zvezi z reševanjem samega problema, ne 

pa toliko za obdelavo le-teh. Kasneje pa je na osnovi tega mogoče reflektiranje glede 

informacij in idej. Če so informacije in ideje takšne,  da učencem pomagajo pri 

tvorjenju povezav med koncepti, potem so za obravnavo bistvene, sicer pa ne. S 

pomočjo grafičnega organizatorja lahko učenec enostavno organizira, analizira in 

sintetizira svoje lastno znanje, konkretne koncepte, strategije in povezave. Izdelan 

grafični organizator je prav tako dobro izhodišče za nadaljnjo obravnavo 

matematičnega problema.  

 

V nadaljevanju bom predstavila grafični organizator, ki sem ga v različni literaturi 

največkrat zasledila in je primeren pri razreševanju matematičnih problemov. V 

originalnem  zapisu se imenuje »four corners and a diamond matematics graphic 

organizer«. Omenjen grafični organizator sestavljajo štirje predeli, ki opisujejo potek 

razreševanja določenega problema po korakih ter na sredini del, kjer je opredeljen 

problem (Zollman, 2009).  
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Slika 10 Struktura matematičnega organizatorja »Four Corners and a diamond« (Vir: Morrison, 2012) 

 

 

Kot že omenjeno, je ta grafični organizator razdeljen na pet celic in te so: 

 Opredelitev matematičnega problema 

 Kaj v zvezi s problemom že vemo? 

 Navajanje čim večjega števila načinov za razrešitev problema oziroma 

strategije reševanja problema 

 Preizkušanje navedenih načinov reševanja 

 Predstavitev uporabljene metode reševanja, utemeljitev  rezultatov ter 

navedba na novo naučenega znanja 

 

 

Temelje za reševanje matematičnih problemov je postavil madžarsko-ameriški 

matematik, fizik in metodolog George Polya (1888–1985). Polya je raziskoval na 

različnih področjih matematike in fizike kot so teorija vrst, teorija števil, kombinatorika, 

teorija grafov, verjetnostni račun in matematična fizika. Velik del življenja je namenil 

iskanju metod za reševanje matematičnih problemov ter seznanitvi različnih kadrov, 

kako se lahko reševanje problemov na primeren način poučuje in uči. Na omenjeno 

temo je napisal nekaj knjig, med katerimi so najbolj poznane naslednje: Kako 

rešujemo matematične probleme, Matematika verjetnega sklepanja 1. del: Indukcija 

in analogija v Matematiki in Matematika verjetnega sklepanja 2. del: Vzorci 

verjetnega sklepanja (Zollman, 2009).  
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Faze reševanja problemov, ki jih je razvil omenjeni matematik so sledeče (Polya, 

1945, v Juršič, 2012): 

 

 

1. RAZUMEVANJE PROBLEMA 

 

Pomemben del odgovornosti za učenčevo razumevanje problemov nosi učitelj, saj je 

on tisti, ki izbira prezahtevne ali prelahke probleme oziroma so obravnavani problemi 

učencem nezanimivi na primer zaradi tega, ker v njih ne vidijo smisla, povezave z 

vsakdanjim življenjem. Ali je za nerazumevanje problema kriva nejasnost besedila ali 

učenčeva nenatančnost pri branju, lahko učitelj ugotovi tako, da preveri, ali zna 

učenec bistvo problema povzeti s svojimi besedami.  

 

2. NAČRTOVANJE REŠEVANJA 

 

Ta faza začne potekati takrat, ko spoznamo, na kakšen način in s katerimi 

operacijami bomo pristopili k iskanju rešitve problema. Oblikovanje načrta zahteva 

precejšen premislek, saj je od kakovosti načrta odvisen nadaljnji potek reševanja. Ta 

faza je vezana na že znane situacije, zato ponavadi izhajamo iz že rešenih sorodnih 

primerov. 

 

3. URESNIČITEV NAČRTA 

 

V tem delu učenec izvede korake (strategije), ki jih je načrtoval v predhodni fazi 

snovanja načrta. Vsebuje sprotno preverjanje ustreznosti načrta in morebitno 

prilagajanje le-tega. Če učenec načrta ne zasnuje sam, ampak to stori nekdo drug 

namesto njega, se kaj hitro zgodi, da učenec v zasnovanem ne vidi smisla in zato je 

pomnjenje močno oteženo. »Učenec mora ves čas uresničevanja vedeti, kaj je že 

izračunal, zakaj in kaj ga še čaka.« (Juršič, 2012, str. 15)   

   

4. ANALIZA REŠEVANJA 

 

Če želimo pri učencu doseči neko stopnjo napredka moramo to, zadnjo, fazo 

reševanja problemov, jemati zelo resno. Do neke mere jih moramo naučiti sprotnega 

preverjanja ustreznosti lastnega reševanja. Pomembno je tudi, da so udeleženi pri 

soočenju različnih načinov reševanja istega problema, saj je pomembno, kako so do 

rešitve prišli drugi, saj tako spoznajo mnogo različnih strategij in razmišljanj, ki jim 

lahko pridejo še kako prav.   

 

Povsem naravno se zdi, da se nam na tem mestu pojavi vprašanje, kako se prej 

omenjeno reševanje matematičnih problemov preko grafičnega organizatorja 

razlikuje od zgornjih tradicionalnih faz reševanja problemov po Polyi? 

 



35 
 

Očitno je, da »four corners and a diamond« grafični organizator oblikovan z 

namenom nudenja pomoči učencem pri reševanju problemov, pri razmislekih glede 

načrtovanja reševanja, izpeljave načrta in same analize. Pomembna razlika zgoraj 

omenjenih strategij je ta, da pri grafičnem organizatorju ni pomembno, v kakšnem 

vrstnem redu se lotimo reševanja oziroma, kako učenec formira svoj odgovor, kar pa 

je pri Polyu ključno. »Four corners and a diamond« grafični organizator dovoljuje in 

celo spodbuja, da se reševanja problemov ne lotimo v predpisanem vrstnem redu, 

saj dopušča, da učenec o problemu razmišlja zavzeto, vendar v samostojno 

izbranem redu. Povsem ustrezno je, če učenec najprej razmišlja o možnih postopkih 

za razrešitev problema in nato primerno nadaljuje. Učenca tako spodbujamo, da 

postopke razreševanja prilagaja svojim zmožnostim in gradi pot do rešitve na sebi 

najbolj ustrezen način. S pregledom grafičnega organizatorja učitelj dobi jasen 

vpogled v učenčevo soočanje s problemom in enostavno uvidi, na katerih mestih ima 

učenec težave in je njegovo razmišljanje nejasno (Zollman, 2009).  

 

Zollman (2009) v svojem prispevku poudarja tudi to, da so grafični organizatorji 

primerni tako za učno šibkejše učence kot tudi za učno zmožnejše, s poudarkom na 

tem, da lahko tudi slednji z uporabo teh orodij mnogo pridobijo. Učencem vseh 

stopenj znanja namreč pomaga organizirati miselne strategije, učno zmožnejšim pa 

omogoča tudi izboljšanje veščin izmenjave različnih strategij reševanja z drugimi. 

Učenci se naučijo zanimati za različne načine reševanja istih problemov, hkrati pa so 

tudi sami uspešnejši pri predstavitvi lastnega načina reševanja nekega problema. 

 

Ker so posameznikovi učni stili zelo raznoliki, se moramo kot učitelji truditi, da učence 

naučimo različnih načinov, kako naj si pomagajo pri usvajanju in pomnjenju učnih 

vsebin. Upoštevati moramo, da se nekateri najlažje učijo, če berejo iz knjige, drugi 

med poslušanjem razlage, spet tretji iz slikovne predstavitve ali praktične aktivnosti. 

Nekaterim je dovolj, da preučijo posamezne primere in si na osnovi tega predstavljajo 

celoto, spet drugi morajo najprej dobiti vpogled nad celotno situacijo, da lahko znotraj 

tega umeščajo posamezne dele (Magajna, Marentič Požarnik in Peklaj, 1995). 



36 
 

 

 

 

Slika 11  Grafični organizator za primer potenc 
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5. EMPIRIČNI DEL  
 

 

5.1  Uvod 

 

Empirični del magistrske naloge je namenjen ugotavljanju učinkovitosti grafičnih 

organizatorjev pri razumevanju premega sorazmerja. Grafične organizatorje 

obravnavam zato, ker me je pritegnila njihova pogosta obravnava v tuji literaturi, v 

slovenskih šolah pa je orodje slabo poznano. Tema premega sorazmerja pa 

preprosto zato, ker je to tema, pri kateri se pri učencih pojavlja velik razkorak med 

sliko koncepta in definicijo koncepta. Učenci se ne zavedajo, da gre pri premem 

sorazmerju za to, da n-kratno povečanje/zmanjšanje ene količine povzroči  n-kratno 

povečanje/zmanjšanje druge količine in da zgolj hkratno povečanje obeh količin še 

ne pomeni nujno premega sorazmerja. Premo sorazmerje je hkrati zelo zanimiva 

tema za raziskovanje, ker lahko učenci  popolnoma obvladajo postopke reševanja 

nalog, a ob tem tematiko zelo pomanjkljivo razumejo.  

 

V nadaljevanju bom predstavila namen raziskave, cilje, zajeti vzorec ter metode in 

tehnike zbiranja podatkov. Sledila bo še predstavitev preizkusov (predtesta in 

posttesta) ter pregled rezultatov z analizo in končne ugotovitve.  

 

 

5.2  Namen empiričnega dela  
 

Kvaliteta konceptualnega razumevanja je pomembno odvisna od strategije 

obravnave novih konceptov in od miselnih aktivnosti, ki oblikujejo miselne predstave 

o konceptih. Vprašala sem se, ali je učenje z grafičnimi organizatorji, ki naj bi bili eno 

od orodij za tvorjenje učinkovitih konceptualnih predstav, zgolj bolj privlačno kot 

tradicionalno zapisovanje snovi ali pa omogoča tudi boljše razumevanje pojmov. 

 

Sprašujem se, ali se pojavljajo razlike v razumevanju premega sorazmerja med 

učenci, ki so spoznali delo z grafičnimi organizatorji, in tistimi, ki so premo sorazmerje 

obravnavali brez pomoči tega orodja. Zanima me tudi, kakšna je povezanost slike in 

definicije koncepta premega sorazmerja enih in drugih učencev. 

 

Glavni namen empiričnega dela magistrske naloge je torej raziskati, ali so grafični 

organizatorji učinkovito orodje za izboljšanje razumevanja premega sorazmerja, tj. ali 

učenci z njegovo pomočjo ustvarjajo boljše konceptualne predstave in imajo bolje 

usklajeno sliko in definicijo koncepta. 
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Učencem želim tudi približati delo z grafičnimi organizatorji, da bodo ta orodja 

kasneje tudi sami izdelovali in jih uporabljali, ter da bodo v njih spoznali koristno 

orodje za učenje. 

 

 

5.3  Cilj raziskave in raziskovalna vprašanja 
 

Cilj raziskave je raziskati vpliv uporabe grafičnih organizatorjev na ustreznost slike 

koncepta pri temi premo sorazmernih količin. To področje se natančneje obravnava v 

8. razredu osnovne šole in sodi pod temo Aritmetika in algebra, znotraj te pa v sklop 

Odstotni (procentni) račun ter premo in obratno sorazmerje (Učni načrt za 

matematiko, 2011). V učnem načrtu za matematiko iz leta 2006, kjer je to še bilo 

podrobneje opredeljeno po posameznih razredih, sem zasledila, da se obravnavi 

premega in obratnega sorazmerja nameni okrog 9 šolskih ur.   

 

 V povezavi s cilji raziskave, sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

RV1: Ali grafični organizator omogoča boljše razumevanje definicije premega 

sorazmerja? 

RV2: Ali grafični organizator omogoča ustvarjanje boljše slike koncepta 

premega sorazmerja? 

RV3: Ali grafični organizator pripomore k večji usklajenosti med sliko in 

definicijo koncepta pri učencih? 

RV4: Kako učenci uporabljajo grafični organizator pri pouku? 

 

 

5.4  Metodologija 
 

5.4.1   Opis vzorca 

 

Podatke, ki sem jih potrebovala za raziskavo, sem zbirala v maju in juniju šolskega 

leta 2014/2015.  Glede na način vzorčenja je zajet priložnostni, namenski vzorec, saj 

vključuje le osebe z značilnostmi, ki so pomembne za mojo raziskavo. Vzorec 

raziskave sestavljajo učenci OŠ Gradec iz Litije, skupno 30 učenk in učencev 8. 

razreda. Ti učenci so pri matematiki razdeljeni v heterogene učne skupine (»male 

učne skupine«), torej mešane po intelektualnih sposobnostih vključenih. Za raziskavo 

sem uporabila dve od teh skupin in sicer v eni sem uvedla grafični organizator kot 

nov način dela oz. pomoč pri obravnavi učnih vsebin, v drugi skupini pa ne. Skupini v 

nadaljevanju označujem kot eksperimentalno in kontrolno skupino. Eksperimentalno 

skupino sestavljajo učenci, ki so spoznali grafični organizator, kontrolno skupino pa 

učenci, ki grafičnega organizatorja niso poznali in uporabljali. Primerjava med 

skupinama omogoča vpogled v učinkovitost uporabe grafičnega organizatorja pri 

pouku matematike.  
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Tabela 1  Struktura vzorca v raziskavi  

 Število učencev 

8. razred 

Kontrolna skupina 16 

Eksperimentalna 

skupina 
14 

Skupaj 30 

 

 

 

5.4.2  Metoda in raziskovalni pristop 

 

Pri raziskovanju sem uporabila kavzalno eksperimentalno metodo, saj sem uvedla 

nekaj novega v pouk matematike in nato sistematično spremljala nastale spremembe 

tako, da sem primerjala takšen pouk s klasičnimi urami obravnave premega 

sorazmerja.  

 

Uporabljen raziskovalni pristop je bil kombinacija kvantitativne in kvalitativne 

raziskave. S kvantitativnimi metodami sem analizirala strukturirana inštrumenta 

(predtest in posttest), s kvalitativnimi metodami pa sem analizirala opazovanje pouka 

in pet grafičnih organizatorjev, ki so jih učenci izdelali na temo premega sorazmerja.  

 

  

5.4.3  Potek raziskave 

 

V raziskavo so bili vključeni učenci dveh učnih skupin, ki jih poučujeta različna 

učitelja. Najprej sem v obeh skupinah razdelila predtest, ki so ga učenci reševali 

približno pol ure. Namen le-tega je bil ugotavljanje predznanja o sorazmernosti 

količin. V naslednji uri sem v eksperimentalni skupini predstavila delo z grafičnimi 

organizatorji na primeru potenc. Učenci so dobili že izdelane grafične organizatorje 

za to temo, nato pa smo se skupaj sprehodili skozi posamezne dele. Spraševali smo 

se: V čem se razlikuje od dobro poznanih miselnih vzorcev? Zakaj bi bilo dobro, da 

navajamo protiprimere? Ali je grafični organizator smiselno uporabljati za čisto vse 

matematične teme? Pred učiteljevo obravnavo premega sorazmerja so učenci te 

skupine dobili še navodilo, da tekom obravnave premega sorazmerja (med poukom 

ali doma) čim bolj zavzeto izdelajo grafični organizator za premo sorazmerje. Učitelj 

je v treh šolskih urah predelal snov premega sorazmerja in z učenci rešil precej 

nalog. Podobno je storila tudi učiteljica v kontrolni skupini, nato pa sta oba 

nadaljevala še z obravnavo obratnega sorazmerja. Sama sem bila prisotna nekaj ur v 

kontrolni in nekaj ur v   eksperimentalni skupini. Potem ko sta učitelja obeh skupin 

zaključila z obravnavo premega in obratnega sorazmerja, sem dala učencem obeh 

skupin v reševanje še posttest, ki je konkretneje preverjal znanje o premo 

sorazmernosti.  

 

 



40 
 

5.4.4  Tehnike zbiranja podatkov 

 

V raziskavi sem izvedla dva preizkusa znanja, ki sem ju oblikovala sama, izključno za 

potrebe magistrskega dela. Učenci so preizkusa reševali individualno. Preizkusa sta 

bila popolnoma anonimna, učenci pa so morali označiti svoj predtest in posttest s 

poljubnim (istim) znakom, kar mi je omogočilo kasnejšo analizo. Učenci so pred 

obravnavo premega sorazmerja reševali predtest, ki je bil enak za obe skupini 

vključenih v raziskavo, po obravnavi pa so reševali še posttest. Ta se je za skupini 

razlikoval v zadnji nalogi, ki se je navezovala na grafične organizatorje in so jo tako 

reševali le učenci eksperimentalne skupine.   

 

Časovno so bili učenci pri obeh preizkusih omejeni na eno šolsko uro, vendar je 

večina učencev predtest rešila precej hitreje. Preizkusa sta bila pri obeh skupinah 

učencev izvedena pri rednih urah matematike, kjer sem bila tudi sama prisotna. 

Učenci so mi rešene preizkuse oddali takoj, ko so zaključili z reševanjem. Med 

reševanjem je bila učencem od posebnih pripomočkov dovoljena zgolj uporaba 

računala.  

 

Pred izvedbo preizkusa sem s pilotiranjem preverila ustreznost preizkusa. Zanimala 

me je predvsem ustreznost obsega preizkusa, jasnost navodil in še ustreznost 

preizkusa glede na zahtevnost nalog. Jasnost navodil in zahtevnost nalog sta se 

pokazali za ustrezni, za posttest pa se je izkazalo, da je preobsežen, zato sem eno 

od prvotno načrtovanih nalog izpustila.  

 

Nekaj podatkov sem pridobila tudi z metodo opazovanja, saj sem bila prisotna pri 

nekaterih urah matematike, kjer sem opazovala, kako učenci uporabljajo 

(dopolnjujejo) grafični organizator med samim poukom. Zanimalo me je, ali si učenci 

delajo sprotne beležke, kaj vse na njih zapisujejo, ali si med reševanjem nalog pri 

pouku pomagajo z njimi, ali postavljajo kakšna vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem le-

teh, v kolikšni meri imajo dopolnjene grafične organizatorje ob koncu obravnave 

premega sorazmerja itd. Na koncu sem pet naključno izbranih učencev prosila za 

njihove grafične organizatorje, jih prekopirala in te podatke obdelala z metodo analize 

teksta.  

 

V nadaljevanju magistrskega dela predstavljam preizkusa, ki sem ju uporabila za 

raziskovanje.  

 

 

5.5  Predstavitev preizkusa 
 

Preizkusa sta sestavljena iz vprašanj odprtega in zaprtega tipa. V predtestu so 

naloge usmerjene v prepoznavanje odvisnosti in neodvisnosti količin, v posttestu pa 

so naloge iz premega sorazmerja. V veliki meri so tu izbrane tiste, ki so lahko 
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pokazatelj učenčevega razumevanja oziroma nerazumevanja koncepta premega 

sorazmerja.  

 

Pri oblikovanju preizkusov sem bila pozorna na merske karakteristike. Zanesljivost 

sem ugotavljala iz odgovorov na vsebinsko sorodna vprašanja, torej, ali posamezni 

učenci na sorodna vprašanja odgovarjajo enako/nasprotno. Veljavnost sem 

zagotovila tako, da je vse naloge pregledal strokovnjak s področja didaktike 

matematike. Objektivnosti sem zadostila z natančno razdelanim točkovnikom in 

nalogami objektivnega tipa. Občutljivost sem zagotovila s sestavitvijo nalog precej 

različnih tipov in zahtevnosti. 

  

Preizkusa sta priložena v prilogi. 

 

 

5.5.1  Predtest 

 

Uvodna naloga predtesta je nekoliko splošnejša. Pri učencih je preverjala, kako 

dobro poznajo pojem odvisnosti med količinami. Pri drugi nalogi je bilo potrebno 

razmisliti, kaj se zgodi s širino pravokotnika, če dolžino iz 20 cm podaljšamo na 30 

cm, pri tem pa mora ploščina lika ostati enaka. Podobno tretja naloga, kjer je podana 

količina barve, potrebne za pleskanje 25 m2 velike sobe, zanima pa nas, koliko barve 

bi potrebovali za manjšo 15 m2 veliko sobo. Slednji dve nalogi (2. in 3.) preverjata, ali 

učenci ločijo razliko med subtrahivnim odnosom med količinami in obratnim 

sorazmerjem. V četrti nalogi se morajo učenci opredeliti glede odvisnosti oziroma 

neodvisnosti med podanimi količinami (ploščina, obseg, dolžina stranice štirikotnika). 

Pri peti nalogi je bilo s pomočjo tabele potrebno najprej razmisliti o količniku med 

Janino in Tinino starostjo, nato pa z enačbo zapisati, koliko let bo imela Jana, ko bo 

Tina stara x let. Pri opazovanju odnosa med starostma dveh oseb so morali biti 

učenci pozorno na to, ali se obe osebi enakomerno starata in ali se količnik med 

starostjo starejše in mlajše osebe z leti spreminja. Naslednja naloga se je nanašala 

na učenčeve izkušnje pri kupovanju sadja. Iz vrednosti enega kilograma jabolk so 

morali logično sklepati na vrednost 0,5 kg in 2 kg jabolk ob predpostavki, da ostajajo 

okoliščine kupovanja ob tem nespremenjene. Sedma in deveta naloga preverjata 

veščine branja podatkov iz grafične predstavitve. Prvi prikazuje spreminjanje 

temperature vode v kozarcu v času desetih minut, drugi pa odvisnost dolžine stranice 

in obsega nekega lika. Pri osmi nalogi morajo učenci od navedenih izbrati le tiste 

pare količin, ki so med seboj odvisni. V večini primerov gre za splošne, učencem 

dobro znane količine.    

 

      

5.5.2  Posttest 

 

Tudi prva naloga posttesta je precej splošne narave, le da se ta nanaša na premo 

sorazmerje, ne pa zgolj na medsebojno odvisnost količin. Druga naloga je spraševala 
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po primerih parov količin, ki so v odnosu premega sorazmerja, in parov, kjer ne gre 

za premo sorazmerje. Malce drugačna je bila tretja naloga, kjer so učenci imeli 

podane dvojice količin in so se morali odločiti, ali gre med posameznimi pari za 

odnos premega sorazmerja ali ne. Pri četrti nalogi so učenci izbirali med pravilnimi 

trditvami v zvezi z lastnostmi premega sorazmerja. Peta in šesta naloga sta zahtevali 

razmislek in utemeljitev, zakaj menijo, da pri nekem primeru gre oziroma ne gre za 

premo sorazmerje. Pri sedmi nalogi je bila podana grafična ponazoritev spreminjanja 

gladine vode na reki, med enakomernim padanjem dežja. Zahtevala je natančno 

poznavanje lastnosti premega sorazmerja ter oblikovanje primerne utemeljitve. Osma 

naloga je bila precej splošna, zgolj izračun ene količine na primeru iz vsakdanjega 

življenja. Naloga ni zahtevala argumentacije, zato so jo mnogi učenci rešili »na 

pamet«. Nalogo, pri kateri je bilo potrebno oblikovati grafični organizator na temo 

diagonal v večkotniku, so reševali le učenci, ki so to orodje pri moji uri spoznali.  

 

 

5.6  Obdelava podatkov 
 

Rezultate raziskovalnega dela sem obdelala s statističnim programom SPSS. Tabele 

in grafe sem oblikovala s pomočjo programov SPSS, Microsoft Excel in Microsoft 

Word.  

 

 

5.7  Rezultati z analizo 
 

 

5.7.1  PREDTEST 

 

Namen predtesta je bil preverjanje predznanja, na katerem so učenci kasneje 

nadgradili koncept premega in obratnega sorazmerja ter funkcijske odvisnosti.  

 

V nadaljevanju bom pri vsaki nalogi predtesta predstavila uspešnost reševanja za 

posamezno skupino in tudi razliko v uspešnosti reševanja med kontrolno in 

eksperimentalno skupino. Najprej za vsako posamezno nalogo, nato pa še za 

celoten predtest.  
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Namen: Uvodna naloga predtesta je služila za preverjanje poznavanja pojma 

odvisnosti med količinami.  

 
 

Tabela 2  Uspešnost reševanja 1. naloge predtesta kontrolne in eksperimentalne skupine 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 napačen odgovor 2 12,5 0 0,0 2 6,7 

 pravilen odgovor 12 75,0 13 92,9 25 83,3 

 ni odgovora 2 12,5 1 7,1 3 10,0 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

Izid Kullbackovega 2Î preizkusa: 2Î= 1,834; g= 1; α= 0,176  

 

 

Iz preglednice je razvidno, da je prvo nalogo pravilno rešilo 83,3% vseh anketirancev, 

6,7% pa je nalogo rešilo popolnoma napačno, trije sodelujoči naloge niso reševali. Za 

pravilen odgovor sem štela vse ustrezne razlage medsebojne odvisnosti in tudi 

odgovore, kjer je učenec pojem predstavil z ustreznim primerom. 

 

Zaradi nizke frekvence odgovorov »napačen odgovor« in »ni odgovora« sta pri 

ugotavljanju razlik med posameznima skupinama ta dva združena. 

 

Ker je več kot 20% teoretičnih frekvenc manjših od 5, upoštevam izid Kullbackovega 

2Î preizkusa. Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa kaže, da ne obstaja statistično 

pomembna razlika med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine v reševanju 1. 

naloge predtesta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NALOGA: Napiši, s katerimi besedami bi svojemu prijatelju iz 6. razreda pojasnil, kdaj sta dve 

količini medsebojno odvisni? 
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Namen: Naloga pri učencih preverja, ali razumejo, kakšen vpliv ima sprememba 

dolžine pravokotnika na širino pravokotnika, če naj ob tem lik ostane ploščinsko 

nespremenjen. 

 

 
Tabela 3  Uspešnost reševanja 2. naloge predtesta kontrolne in eksperimentalne skupine 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 napačen odgovor 10 62,5 7 50,0 17 56,7 

 pravilen odgovor 6 37,5 6 42,9 12 40,0 

 ni odgovora 0 0,0 1 7,1 13 3,3 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

Izid χ2 preizkusa: χ2 = 0,089; g= 1; α= 0,765 

 

 

Drugo nalogo je pravilno rešilo 40,0% vseh učencev, večina (56,7%) pa jih je izbralo 

napačen odgovor, le en sam učenec naloge ni reševal. Izmed tistih učencev, ki so 

nalogo rešili napačno, jih je največ (64,7%) izbralo odgovor a). Odgovorili so, da se 

mora pravokotniku dolžine 20 cm, ki ga pretvorimo v 10 cm daljši pravokotnik, širina 

zmanjšati za 10 cm, če želimo, da lik ostane ploščinsko enak. Učenec je za pravilen 

odgovor moral izbrati c) primer, saj, če dolžino pravokotnika povečamo za 1,5-krat, 

se mora širina pravokotnika zmanjšati za 1,5-krat, da bo lik še vedno ploščinsko 

enak. 

 

Ker le en učenec ni odgovarjal na to vprašanje, sem ga pri nadaljnji analizi priključila 

k učencem, ki so pri tej nalogi odgovarjali napačno. 

 

Enakost porazdelitve odgovorov med kontrolno in eksperimentalno skupino sem 

ugotavljala s testom χ2. Med učenci kontrolne in eksperimentalne skupne ni 

statistično pomembnih razlik v uspešnosti reševanja 2. naloge predtesta. Za vzorec 

pa lahko trdim, da so nalogo bolje reševali učenci eksperimentalne skupine, saj jih je 

pravilno odgovorilo 42,9%, v kontrolni skupini pa 37,5%.    

 

2. NALOGA: Pravokotnik dolžine 20 cm pretvorimo v ploščinsko enak pravokotnik dolžine 30 cm. 

Kaj se zgodi s širino novega lika? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 

a) širina bo 10 cm krajša 

b) širina bo ostala nespremenjena 

c) noben od ponujenih odgovorov ni ustrezen 
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Namen: Naloga je preverjala, ali učenci ločijo med subtrahivnim odnosom med 

količinami ter premim sorazmerjem.  

 

 
Tabela 4   Uspešnost reševanja 3. naloge predtesta kontrolne in eksperimentalne skupine 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 napačen odgovor 3 18,8 7 50,0 10 33,3 

 pravilen odgovor 8 50,0 5 35,7 13 43,3 

 delno pravilen odgovor 2 12,5 1 7,1 3 10,0 

 ni odgovora 3 18,8 1 7,1 4 13,3 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

Izid χ2 preizkusa: χ2 = 1,158; g= 1; α= 0,282 

 

 

Nalogo je pravilno rešilo 43,3%  sodelujočih učencev, do napačne rešitve pa jih je 

prišlo 33,3%. 10,0% učencev je nalogo rešilo le delno pravilno. Sem sem umestila 

učence, za katere sem iz postopka reševanja ugotovila, da so se naloge lotili 

upoštevajoč odnos premega sorazmerja med površino sobe in količino barve za 

pleskanje, vendar pa so se zmotili le pri operiranju s števili.  

 

Pri testiranju statistične pomembnosti razlik porazdelitve med skupinama s χ2 

preizkusom sem delno pravilne odgovore priključila k pravilnim odgovorom, saj 

naloga ni bila namenjena preverjanju, kako dobro učenci operirajo s števili 

(seštevajo, množijo itd.). Nerešene naloge sem štela k napačnim odgovorom. 

  

Vrednost χ2 preizkusa ni pokazala statistično pomembnih razlik v uspešnosti 

reševanja 3. naloge med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine. Za vzorec pa 

lahko povem, da so nalogo uspešneje reševali učenci kontrolne skupine, med 

katerimi je 62,5% učencev prišlo do pravilnih odgovorov. V eksperimentalni skupini je 

pravilno odgovorilo le 42,9% učencev. 

 

3. NALOGA: Za 25 m2 sobe porabimo 35 l barve. Koliko barve bi potrebovali za 15 m2 sobe? 
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Namen: Z nalogo pri učencih preverjamo, ali vedo od česa sta odvisna ploščina in 

obseg nekega lika ter katere podatke nujno potrebujemo za njun izračun.  

 

 
Tabela 5  Uspešnost reševanja 4. naloge predtesta kontrolne in eksperimentalne skupine 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 popolnoma pravilno rešena naloga 11 68,8 9 64,3 20 66,7 

 dva pravilna odgovora 5 31,3 5 35,7 10 33,3 

 en pravilen odgovor 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

Izid Kullbackovega 2Î preizkusa: 2Î= 0,067; g= 1; α= 0,796  

 

 

Iz preglednice je razvidno, da je v celoti pravilno nalogo rešilo 20 od 30 učencev, kar 

v odstotkih pomeni 66,7%. Učenci obeh skupin so v večini napako naredili pri c) delu 

naloge (vsi razen enega učenca kontrolne skupine, ki je napačno odgovoril na b) del 

naloge), kjer je bilo potrebno razmisliti, ali je mogoče izračunati točen obseg in 

ploščino štirikotnika sestavljenega iz enako dolgih vžigalic, katerih dolžina ni bila 

podana. Popolnoma vsi učenci so pravilno rešili a) del naloge, kjer je bilo potrebno 

prepoznati odvisnost obsega štirikotnika od dolžine vžigalic, ki pravokotnik 

sestavljajo.  

 

Ker je več kot 20% teoretičnih frekvenc manjših od 5, upoštevam izid Kullbackovega 

2Î preizkusa. Ta pokaže, da ne obstaja statistično pomembna razlika med učenci 

kontrolne in eksperimentalne skupine v uspešnosti reševanja 4. naloge predtesta.   

 

 

 

 

4. NALOGA: Maja je iz  štirih enakih vžigalic sestavila štirikotnik. Odgovori.  

 

 a) Ali je obseg štirikotnika odvisen od dolžine vžigalic?                         DA/ NE 

 b) Ali je ploščina štirikotnika odvisna od dolžine vžigalic?                      DA/ NE 

 c) Ali je mogoče točno izračunati obseg in ploščino tega lika?              DA/ NE 
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Namen: Ugotoviti, ali so učenci pri opazovanju odnosa med starostma dveh oseb 

pozorni na to, da se obe osebi enakomerno starata in da se količnik med starostjo 

starejše in mlajše osebe z leti spreminja. Drugi del naloge je zahteval, da učenec 

zapiše enostaven izraz glede na podano situacijo.  

 

 
Tabela 6  Uspešnost reševanja 5. naloge predtesta kontrolne in eksperimentalne skupine 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 pravilno rešena oba dela naloge 10 62,5 9 64,3 19 63,3 

 delno pravilno rešena naloga 6 37,5 5 35,7 11 36,7 

 napačno rešena naloga 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

Izid χ2 preizkusa: χ2 = 0,10; g= 1; α= 0,919 

 

 

Učenec je rešil nalogo popolnoma pravilno, če je pravilno izpolnil tabelo Janine in 

Tinine starosti in odgovoril na podvprašanje. Naloga je bila rešena delno pravilno, če 

je učenec pravilno izpolnil le prvi ali le drugi del naloge. Vsi učenci, ki so nalogo rešili 

le delno pravilno, so bili neuspešni v drugem delu, kjer je bilo potrebno zapisati izraz 

za Janino starost, ko bo Tina stara x let, če vemo, da je Jana 3 leta mlajša od Tine. 

Neuspešni učenci so ali zapisali, da naloge ni mogoče rešiti, ker Tinina starost ni 

podana, ali pa so si izmislili podatek Tinine starosti in nato od njega odšteli 3 leta in 

dobili Janino starost. Nalogo je pravilno rešilo 63,3% vseh učencev, zgolj delno 

pravilno pa 36,7% učencev.  

 

Vrednost χ2 preizkusa ni statistično pomembna. V zajetem vzorcu skoraj ni zaznati 

razlik med skupinama pri uspešnosti reševanja te naloge.  

5. NALOGA:  Jana je 3 leta mlajša od Tine. Dopolni prazna polja v preglednici.  

 

Jana [let]  13 20  

Tina [let] 10   20 

  

Koliko bo stara Jana, ko bo Tina stara x let? 
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Namen: Naloga opisuje tipično situacijo vsakdanjega življenja, saj imajo verjetno 

prav vsi učenci izkušnjo s kupovanjem izdelkov v trgovini ali na tržnici. Upoštevati je 

bilo potrebno le pravo razmerje med ceno in količino jabolk in izračunati manjkajoča 

podatka.  

 

 
Tabela 7  Uspešnost reševanja 6. naloge predtesta kontrolne in eksperimentalne skupine 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

a) del pravilen odgovor 14 87,5 14 100,0 28 93,3 

napačen odgovor 2 12,5 0 0,0 2 6,7 

b) del pravilen odgovor 16 100,0 14 100,0 30 100,0 

 napačen odgovor 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

 

Zaradi enostavnosti naloge, sem pri a) delu za pravilno rešene, štela le naloge 

učencev, ki so ustrezno izračunali podatka o plačilu za 2 kg in 0,5 kg jabolk. V tem 

delu sta le dva učenca kontrolne skupine napačno sklepala glede plačila za 0,5 kg 

jabolk. Oba sta namreč napačno upoštevala, da 2 kg jabolk stane 2 € in tako prišla 

do napačne rešitve, da za 0,5 kg jabolk plačamo 50 centov.  Na vprašanje glede 

odvisnosti plačila pa so vsi učenci odgovorili pravilno. 

 

6. NALOGA:  Oglej si sliko s tržnice.                        

 
a) Koliko plačamo, če kupimo 2 kg, in koliko, če kupimo 0,5 kg jabolk?        

                           

b) Od česa je odvisno naše plačilo? 
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Slika 12 Primera napačnih rešitev 6.a) naloge 

 

 

 

 

Namen: Naloga preverja, kako dobro učenci berejo grafe, ki prikazujejo medsebojno 

odvisnost dveh poljubnih količin. V danem primeru je obravnavano spreminjanje 

temperature vode v odvisnosti od časa.  

 

 

7. NALOGA:  Tilen je 10 minut meril temperaturo vode v kozarcu. Meritve je prikazal na grafu. 

Natančno si oglej graf in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

Graf: Temperatura vode v odvisnosti od časa 

a) Ali se je temperatura vode v kozarcu ves čas spreminjala? DA/ NE 

b) Po koliko minutah je bila temperatura najvišja? ___________________________ 

c) Kdaj je temperatura vode najhitreje naraščala? ____________________________ 

d) Kolikšna je bila temperatura vode po 4 minutah? _________________________ 

e) Po koliko minutah je bila temperatura vode 7°C? _________________________ 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Te
m

p
er

at
u

ra
[°

C
] 

Čas [min] 



50 
 

Tabela 8  Uspešnost reševanja 7. naloge predtesta kontrolne in eksperimentalne skupine 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 vsi pravilni odgovori 9 56,3 7 50,0 16 53,3 

 štirje pravilni odgovori 6 37,5 5 35,7 11 36,7 

 trije pravilni odgovori 1 6,3 2 14,3 3 10,0 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

Izid Kullbackovega 2Î preizkusa: 2Î= 0,548; g= 2; α= 0,760 

 

 

Večina učencev (86,7%) je pri prvem vprašanju pravilno ugotovila, da se temperatura 

vode v kozarcu ni ves čas spreminjala, saj je do tretje minute merjenja ostajala pri 

6°C. Od 14 učencev, ki so pri tej nalogi naredili vsaj eno napako, jih je 11 (78,6%) to 

storilo pri c) delu, kjer je bilo potrebno navesti časovni interval, v katerem je 

temperatura vode najhitreje naraščala. Pogosto se je pojavljal odgovor 3–7 minut, kar 

je interval, v katerem je voda naraščala, ne pa najhitreje naraščala, kar se je dogajalo 

le na intervalu 6–7 minut. Po moje mnenju sta najbolj verjetna razloga za takšno 

napako nenatančno branje vprašanj in nepoznavanje lastnosti, da odsek največje 

strmine grafa pomeni odsek najhitrejših sprememb. Na zadnje vprašanje naloge so 

vsi učenci odgovorili pravilno.  

 

Ker je več kot 20% teoretičnih frekvenc manjših od 5, upoštevam izid Kullbackovega 

2Î preizkusa. Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa kaže, da ne obstaja statistično 

pomembna razlika med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine v reševanju 7. 

naloge predtesta.  V zajetem vzorcu pa je nalogo popolnoma pravilno rešilo 56,3% 

učencev kontrolne skupine in 50,0% učencev eksperimentalne skupine.  

 

 

 

Namen: Z nalogo preverjam ali učenci poznajo pojem odvisnih količin in ali te tudi 

prepoznavajo.  

8. NALOGA:  Označi, kjer gre za pare odvisnih količin. 

 Obseg kvadrata in dolžina stranice 

 Barva avtomobila in cena avtomobila 

 Volumen posode in količina vode, ki jo vanjo nalijemo 

 Vsota notranjih kotov in število stranic večkotnika 

 Poraba vode in količina opranega perila 

 Število oglišč in število stranic večkotnika 

 Količina kupljenih jagod in znesek plačila 

 Čas hoje in prehojena pot 
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Tabela 9  Uspešnost reševanja 8. naloge predtesta kontrolne in eksperimentalne skupine 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 vsi pari količin so pravilno označeni 8 50,0 3 21,4 11 36,7 

 sedem pravilno označenih parov 0 0,0 2 14,3 9 30,0 

 šest pravilno označenih parov 7 43,8 4 28,6 4 13,3 

 pet pravilno označenih parov 1 6,3 5 35,7 6 20,0 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

 

Naloga sem točkovala glede na to, kolikokrat se je učenec pravilno odločil glede 

parov odvisnih količin. Če je pravilno ustrezno označil vse pare odvisnih količin, pred 

pari neodvisnih količin pa pustil prazen kvadratek je to pomenilo 8 pravilnih 

odgovorov. Popolnoma pravilno je nalogo rešila polovica učencev kontrolne skupine, 

iz eksperimentalne pa le 21,4% učencev. Niti v eni, niti v drugi skupini ni bilo 

učencev, ki bi pravilno označili manj kot pet parov količin. 

 

Zaradi nizke frekvence posameznega števila pravilno označenih parov odvisnih oz. 

neodvisnih količin sem v nadaljevanju združila tiste, ki so se pravilno odločili pri petih 

ali šestih parih količin, ter tiste, ki so se pravilno odločili pri sedmih ali osmih parih 

količin. 

 

 
Tabela 10  Združeni podatki za izračun χ2 preizkusa pri 8. nalogi predtesta 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 
8 ali 7 pravilno označenih 

parov količin 

8 50,0 5 35,7 13 43,3 

 
6 ali 5 pravilno označenih 

parov količin 

8 50,0 9 64,3 17 56,7 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

Izid χ2 preizkusa: χ2 = 0,621; g= 1; α= 0,431 

 

 

Test χ2 pokaže, da med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine ni statistično 

pomembnih razlik v uspešnosti reševanja 8. naloge predtesta. Za vzorec pa velja, da 

je večji delež učencev kontrolne skupine (50,0%) pri nalogi pravilno določil odvisnost 

oz. neodvisnost 7 ali vsem 8 parom količin. V eksperimentalni skupini je to uspelo 

35,7% učencem.  
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Namen: Naloga preverja, kako dobro učenci berejo grafe, ki prikazujejo medsebojno 

odvisnost dveh poljubnih količin. V danem primeru je obravnavano spreminjanje 

velikosti obsega nekega lika v odvisnosti od dolžine stranice.  

 

 
Tabela 11  Uspešnost reševanja 9. naloge predtesta kontrolne in eksperimentalne skupine 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 vsi pravilni odgovori 12 75,0 8 57,1 20 66,7 

 dva pravilna odgovora 2 12,5 0 0,0 2 6,7 

 en pravilen odgovor 2 12,5 3 21,4 5 16,7 

 noben odgovor ni pravilen 0 0,0 3 21,4 3 10,0 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

 

Naloga je bila zastavljena tako, da so si učenci pri reševanju sicer morali pomagati z 

grafom, vendar pa je bilo potrebno za manjkajoče podatke graf dopolniti ali rezultate 

kako drugače predvidevati.  

 

Popolnoma pravilno jih je nalogo rešilo 20, kar predstavlja delež 66,7% vseh 

učencev. Vsi učenci, ki so naredili kakšno napako, so to storili vsaj pri b) delu naloge. 

9. NALOGA:  Na spodnjem grafu je prikazana  medsebojna odvisnost dolžine stranice in obsega 

nekega lika. Odgovori na vprašanja pod grafom. 

 

Graf: Velikost obsega nekega lika v odvisnosti od dolžine stranice lika.  

a) Če je velikost obsega lika 18cm je dolžina stranice _________cm. 

b) Če je dolžina stranice 8cm je velikost obsega lika ________cm.  

c) Velikost obsega lika je _______  krat daljša od dolžine njegove stranice. 
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Sicer so učenci najbolje reševali c) del naloge s 83,3% pravilnih odgovorov, sledi a) 

del s 80,0% pravilnih odgovorov in nekoliko slabše reševan b) del z 66,7% pravilnih 

odgovorov.  

 

Vzrok za napačne odgovore je bil po mojem mnenju predvsem slabo branje neznanih 

vrednosti, tudi iz precej preprostih grafov, ter nerazumevanje medsebojne odvisnosti 

danih količin. Najbolj se mi je pri a) delu naloge vtisnila v spomin rešitev, ki jo 

prikazujem na spodnji sliki.  

 

 
Slika 13 Rešitev 9. naloge predtesta 

  

 

Učenci, ki so navajali takšne rešitve pri a) delu naloge so verjetno opazili, da do 

dolžine stranice 18 cm narisan graf ne seže in zato povezali z zadnjo točko, ki na 

grafu še leži.  
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Primerjava uspešnosti med kontrolno in eksperimentalno skupino na celotnem 

predtestu 

 

Vprašanje, na katerega bom v nadaljevanju odgovarjala, se glasi: Ali se med učenci 

kontrolne in eksperimentalne skupine pojavljajo statistično pomembne razlike 

v povprečnem številu točk, ki so jih dosegli na predtestu? 

 

Vrednost α Kolmogorov-Smirnovega testa je večja od 0,05, zato lahko privzamem, 

da so podatki normalno porazdeljeni.  

 

 
Tabela 12  Povprečen rezultat reševanja predtesta kontrolne in eksperimentalne skupine  

Skupina 
N 

Povprečno število točk 

na predtestu 

kontrolna 16 16,438 

eksperimentalna 14 16,250 

 

 
Tabela 13  Primerjava uspešnosti reševanja predtesta med eksperimentalno in kontrolno skupine 

 

Levene preizkus t-test  

F α t g α 

t-test 0,630 0,434 0,201 28 0,843 

 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F= 0,630; α= 0,434) t-test za 

neodvisne vzorce med kontrolno in eksperimentalno skupino ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v povprečnem številu doseženih točk na predtestu (t= 0,201; g= 

28; α= 0,843).  

  

 

5.7.2  POSTTEST 

 

Namen posttesta je bil ugotavljanje znanja, ki so ga učenci pridobili pri obravnavani 

temi premega sorazmerja, nekateri s pomočjo grafičnega organizatorja, drugi pa brez 

vpeljave tega matematičnega orodja.  

 

Naloge so bile enake za učence obeh skupin. Uvodna naloga je bila nekoliko 

splošnejša. Pri učencih je preverjala, kako dobro znajo s svojimi besedami razložiti 

pojem premo sorazmernih  količin. Ostale naloge pa so bile dveh tipov in sicer:  

 naloge, ki zahtevajo poznavanje in razumevanje definicije koncepta  

 naloge, ki zahtevajo ustrezno konceptno predstavo 

 



55 
 

V nadaljevanju bom pri vsaki nalogi posttesta predstavila uspešnost reševanja vseh 

sodelujočih učencev in tudi razliko v uspešnosti reševanja med kontrolno in 

eksperimentalno skupino. Najprej za vsako posamezno nalogo, nato pa še za 

celoten posttest.  

 

 

 

 

Namen: Z nalogo smo preverjali splošno poznavanje pojma premega sorazmerja. 

 

  
Tabela 14  Uspešnost reševanja 1. naloge posttesta kontrolne in eksperimentalne skupine 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 napačen odgovor 3 18,8 3 21,4 6 20,0 

 nenatančen odgovor 7 43,8 1 7,1 8 26,7 

 pravilen odgovor 6 37,5 10 71,4 16 53,3 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

 

Na prvo vprašanje je povsem pravilno odgovorilo 16 učencev, kar predstavlja dobro 

polovico vseh (53,3%). Sem sodijo učenci, ki so v svoji razlagi pojma opredelili 

koncept do te mere natančno, da so uporabljali besedne zveze, kot na primer »1-

kratno, 2-kratno, n-kratno povečanje/zmanjšanje količine…«. Med nenatančne 

odgovore sem štela tiste z nenatančno ubeseditvijo, na primer »povečanje/ 

zmanjšanje ene količine povzroči povečanje/zmanjšanje druge količine«. Delež 

učencev s tem tipom odgovorov je bil 26,7%. Povsem neustrezna pojasnilo premega 

sorazmerja je podalo 20% učencev. Nekaj teh pojasnil navajam spodaj: 

 

»Premo sorazmerje razmerje, ki je premo in je sorazmerno.« 

»Premo sorazmerje je to, kadar na eni strani množiš, na drugi pa deliš. Za računanje 

je pet načinov.« 

»En delavec dela 2 uri, dva delavca pa eno uro. Obe stvari sta se spremenili.« 

»Premo sorazmerje je npr., ko imaš tabelo in iščeš x. računamo križno, da dobimo 

x.« 

 

Nekateri učenci so pri pojasnitvi pojma v bistvu opisovali postopke računanja, 

pogosto pa so bili tudi ti nenatančni ali celo nepravilni. 

1. NALOGA:  Kako bi učencu iz nižjega razreda pojasnil, kaj je to premo sorazmerje?   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Zaradi nizke frekvence posameznega števila »napačnih« in »nenatančnih« 

odgovorov sem za izračun χ2 preizkusa v nadaljevanju ti dve kategoriji združila kot 

napačne odgovore.  

 

 
Tabela 15 Združeni podatki za izračun χ2 preizkusa pri 1. nalogi posttesta 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 napačen odgovor 10 62,5 4 28,6 14 46,7 

 pravilen odgovor 6 37,5 10 71,4 16 53,3 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

Izid χ2 preizkusa: χ2 = 3,453; g= 1; α= 0,063 

 

 

Enakost porazdelitve odgovorov med kontrolno in eksperimentalno skupino sem 

ugotavljala s testom χ2. Med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine ni 

statistično pomembnih razlik v uspešnosti reševanja 1. naloge posttesta. Za zajet 

vzorec pa lahko trdim, da so bili pri reševanju uspešnejši učenci eksperimentalne 

skupine.  

 

 

 

 

Namen: Ugotavljanje učenčeve konceptne slike. Zanima nas, v kolikšni meri se je 

učenec sposoben spomniti primerov, ki ustrezajo premo sorazmernim odnosom (a) 

del naloge), ter primerov količin, kjer ne gre za premo sorazmerje (b) del naloge). Iz 

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

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

zanj. 

 

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

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

2.a)                                                                                 2.b) 

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

SORAZMERJE 

1.  
 
 

1.  

2.  
 
 

2.  
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Tabela 16  Uspešnost reševanja 2.a) naloge posttesta kontrolne in eksperimentalne skupine  

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 a) del 

napačen odgovor 1 6,3 2 14,3 3 10,0 

navedba le enega ustreznega 

primera 

3 18,8 3 21,4 6 20,0 

navedba dveh ustreznih 

primerov 

12 75,0 8 57,1 20 66,7 

ni odgovora 0 0,0 1 7,1 1 3,3 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

 

 

Tabela 17 Uspešnost reševanja 2.b) naloge posttesta kontrolne in eksperimentalne skupine 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 b) del 

napačen odgovor 2 12,5 2 14,3 4 13,3 

navedba le enega ustreznega 

primera 

3 18,8 4 28,6 7 23,3 

navedba dveh ustreznih 

primerov 

11 68,8 7 50,0 18 60,0 

 ni odgovora 0 0,0 1 7,1 1 3,3 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

 

Kar polovica od vseh učencev  je pri 2. nalogi navedla vse 4 pravilne primere (po 2 

primera za količini, ki sta v premem sorazmerju in dva primera za količini, ki nista v 

odnosu premega sorazmerja). Dva pravilna primera premo sorazmernih količin (a) 

del) je navedlo 66,7% učencev, malenkost manj 60% pa je bilo tistih, ki so primerno 

navedli dva para količin, ki nista v odnosu premega sorazmerja. En učenec te naloge 

ni reševal. 

 

Zaradi nizke frekvence nekaterih odgovorov sem za izračun χ2 preizkusa v 

nadaljevanju nekaj kategorij združila. Spodaj je predstavljena tabela za skupne 

rezultate 2. naloge z združenimi kategorijami. 

 

 
Tabela 18 Združeni podatki za izračun χ2 preizkusa pri 2. nalogi posttesta 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

   napačno rešena naloga 3 18,8 6 42,9 9 30,0 

   delno rešena naloga 3 18,8 3 21,4 6 20,0 

   pravilno rešena naloga 10 62,5 5 35,7 15 50,0 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

Izid Kullbackovega 2Î preizkusa: 2Î= 2,585; g= 2; α= 0,280 



58 
 

 

Učenec je nalogo rešil pravilno, če je ustrezno navedel vse 4 pare količin (po dva 

para premo sorazmernih in dva para ne premo sorazmernih količin). Med delno 

rešene naloge sem štela, če je učenec pri enem od delov naloge (a) ali b)) pravilno 

navedel oba para količin, pri drugem delu, pa je bil ustrezno naveden en par količin. 

Ostale pomanjkljivo rešene ter nerešene naloge sem štela kot napačne rešitve. 

 

Ker je več kot 20% teoretičnih frekvenc manjših od 5, upoštevam izid Kullbackovega 

2Î preizkusa. Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa kaže, da ne obstaja statistično 

pomembna razlika med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine v reševanju 2. 

naloge posttesta. Za vzorec sodelujočih učencev pa lahko povem, da je kar 62,5% 

učencev kontrolne skupine nalogo v celoti rešilo pravilno, iz eksperimentalne skupine 

pa le 35,7% učencev.  

 

 

 

 

Namen:  Ugotavljala sem, ali so učenčeva konceptna slika ter asociirane značilnosti 

zgrajeni pravilno v tolikšni meri, da znajo za naštete primere oceniti, ali gre pri njih za 

odnos premega ali obratnega sorazmerja, ali pa morda za nič od tega. 

  

 
Tabela 19  Uspešnost reševanja 3. naloge posttesta kontrolne in eksperimentalne skupine 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 
noben par količin ni pravilno opredeljen 1 6,3 0 0,0 1 3,3 

1 par količin je pravilno opredeljen 1 6,3 0 0,0 1 3,3 

 2 para količin sta pravilno opredeljena 6 37,5 0 0,0 6 20,0 

 3 pari količin so pravilno opredeljeni 6 37,5 9 64,3 15 50,0 

 vsi pari količin so pravilno opredeljeni 2 12,5 5 35,7 7 23,3 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

 

 

 

3. NALOGA:  Navedenih je nekaj parov odvisnih količin. Če sta količini premo sorazmerni, obkroži 

PREMO, če pa sta obratno sorazmerni, obkroži OBRATNO.  

očetova starost – sinova starost PREMO OBRATNO 

stranici pravokotnika s ploščino 12 PREMO OBRATNO 

porabljena junijska žepnina – preostanek junijske žepnine  PREMO OBRATNO 

količina kupljenih jagod – plačilo za jagode                                              PREMO                               OBRATNO 
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Polovica učencev je pri nalogi pravilno opredelila 3 pare količin. Približno enak delež 

je bilo tistih, ki so v celoti pravilno rešili nalogo in tistih, ki so pravilno opredelili le 2 

para količin (23,3% in 20,0%). En učenec (3,3%) je pravilno opredelil le en sam par, 

prav tako pa je tudi en sam učenec nalogo rešil popolnoma narobe. Večina učencev 

(69,6%) izmed tistih ki so naredili vsaj eno napako, so to storili pri prvem paru količin 

(očetova starost – sinova starost), kljub temu, da sem v obeh skupinah posebej 

opozorila, naj dobro preberejo navodilo in obkrožijo »premo«, če sta količini v 

premem sorazmerju in »obratno«, če sta v obratnem, sicer pa naj ne obkrožijo 

ničesar.  

 

Vrednost α Kolmogorov-Smirnovega testa je manjša od 0,05, zato ne moremo 

predpostaviti normalne porazdeljenosti. 

 

 
Tabela 20  Povprečno število pravilno opredeljenih parov količin kontrolne in eksperimentalne skupine 

Skupina 

N 

Povprečno število 

pravilno opredeljenih 

parov količin 

kontrolna 16 2,4 

eksperimentalna 14 3,4 

 

 

Vrednost Mann–Whitneyevega preizkusa za to nalogo je statistično pomembna (U= 

50,0; α= 0,005). S tveganjem 0,5% trdimo, da se med učenci kontrolne in 

eksperimentalne skupine pojavljajo statistično pomembne razlike glede uspešnosti 

reševanja 3. naloge posttesta. Tudi v osnovni množici bi učenci eksperimentalne 

skupine dosegli boljši rezultat kot učenci kontrolne skupine.  
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Namen: Prva trditev je preverjala, ali je v konceptni predstavi zastopano »vedenje«, 

da je povečanje ene količine ob povečanju neke druge dovolj za premo sorazmerje. 

Druga trditev je preverjala poznavanje formalne definicije premega sorazmerja. 

Naslednja je zopet povezana s konceptno predstavo. Učenci so morali razmisliti o 

količniku, ki velja za dve količini, ki sta v odnosu premega sorazmerja. Pri zadnji 

trditvi so učenci morali premisliti, ali se lahko zgodi, da sta količini odvisni, med njima 

pa ne gre niti za odnos premega, niti za odnos obratnega sorazmerja. To pa nam 

zopet pove nekaj o sliki koncepta premega sorazmerja pri učencih.  

 

 
Tabela 21  Uspešnost reševanja 4. naloge posttesta kontrolne in eksperimentalne skupine 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 
noben odgovor ni pravilen 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 odgovor je pravilen 0 0,0 2 14,3 2 6,7 

 2 odgovora sta pravilna 10 62,5 3 21,4 13 43,3 

 3 odgovori so pravilni 1 6,3 6 42,9 7 23,3 

 vsi odgovori so pravilni 5 31,3 3 21,4 8 26,7 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

 

Edina trditev, ki so jo kot pravilno prepoznali prav vsi učenci, je bila definicija 

premega sorazmerja. Največ napak pa se je pojavilo pri prvi trditvi naloge, kjer je več 

kot polovica učencev (56,7%) odgovorila, da gre ob povečanju ene količine, ki 

povzroči povečanje druge količine nujno za premo sorazmerje. Ta podatek kaže na 

nerazumevanje odnosa premega sorazmerja. Več težav je povzročala tudi tretja 

trditev, kjer je kar 46,7% učencev  menilo, da se količnik med premo sorazmernima 

količinama enakomerno povečuje. Pri zadnji trditvi je večina (73,3%) pravilno 

4. NALOGA:  Natančno preberi trditve in nato obkroži pravilen odgovor. 

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

 
DRŽI                             NE DRŽI 
 
 
 
DRŽI                             NE DRŽI 
 
 
 
DRŽI                            NE DRŽI 
 
 
DRŽI                            NE DRŽI 
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zaznala, da odvisnost dveh količin ne pomeni nujno premega ali obratnega 

sorazmerja, kar se mi zdi na nek način zanimivo v primerjavi z rezultati prve trditve, 

kjer je jasno, da večina učencev ne razume odnosa premega sorazmerja, saj so zgolj 

odvisnost dveh količin, ki se obe povečata, že označili za premo sorazmerje. 

 

 

 

 

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

količini. Pomembna je seveda utemeljitev odgovora. 

 

 
Tabela 22  Uspešnost reševanja 5. naloge posttesta kontrolne in eksperimentalne skupine 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 napačen odgovor 8 50,0 7 50,0 15 50,0 

 pravilna izbira + utemeljitev 7 43,8 7 50,0 14 46,7 

 ni odgovora 1 6,3 0 0,0 1 3,3 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

Izid χ2 preizkusa: χ2 = 0,117; g= 1; α= 0,732 

 

 

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

bilo ugotoviti iz njihovih utemeljitev. V kolikšni meri so pravilno utemeljili svojo 

odločitev, je bilo odvisno od tega, kako natančno so poznali definicijo. Pogosto so 

učenci odgovor utemeljili le na način: »Ko povečamo stranico, se poveča tudi obseg 

kvadrata« in iz tega ocenili, da gre za premo sorazmerje. Ker iz takšnih odgovorov 

nisem mogla sklepati na učenčevo pravo razumevanje, zakaj sta, oziroma nista dani 

količini v odnosu premega sorazmerja, sem te odgovore štela kot nepravilne. Kot 

pravilen odgovor sem tako štela le primere, ko so učenci pravilno obkrožili, da trditev 

»Obseg kvadrata je premo sorazmeren z njegovo stranico.« drži in hkrati ustrezno 

utemeljili, zakaj je temu tako. Tudi, če je učenec pravilno izbral odgovor »Drži«, 

utemeljitev pa je bila neustrezna, sem rezultat uvrstila med napačne odgovore.  
Zaradi nizke frekvence odgovorov »napačen odgovor« in »ni odgovora« sta pri 

ugotavljanju razlik med posameznima skupinama ta dva združena. 

5. NALOGA:  Obkroži pravilen odgovor in svojo odločitev utemelji. 

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

Utemeljitev:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Vrednost χ2 preizkusa ni pokazala statistično pomembnih razlik v uspešnosti 

reševanja 5. naloge med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine. Za zajet 

vzorec pa velja, da je 50,0% učencev eksperimentalne skupine pravilno izbralo 

odgovor, ter izbiro tudi ustrezno utemeljilo, v kontrolni skupini pa je bilo takih učencev 

43,8%. V obeh skupinah je kar polovica učencev nalogo rešila narobe. 

 

 

 

 

Namen: Namen naloge je bil pri učencih preveriti, kako dobro (natančno) poznajo in 

razumejo definicijo premega sorazmerja.  Ali so pozorni na to, da kolikor-krat se 

poveča/zmanjša ena količina se mora tudi druga, in ne za kolikor se poveča/zmanjša 

ena, se tudi druga.  

 

 
Tabela 25  Uspešnost reševanja 6.a) naloge posttesta kontrolne in eksperimentalne skupine  

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 a) del 
napačna rešitev 9 56,3 5 35,7 14 46,7 

pravilna rešitev 6 37,5 8 57,1 14 46,7 

 ni odgovora 1 6,3 1 7,1 2 6,7 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. NALOGA:   

6.a)                                                                                         6.b) 

količina A 
[s] 

količina B 
[m] 

 količina A  
[min] 

količina B 
 [m] 

1 4  5 4 

3 8  15 12 

9 16  30 24 

27 32  60 48 

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

___________________________________ 

________________________________ 
 
 

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

___________________________________ 

________________________________ 
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Tabela 26 Uspešnost reševanja 6.b) naloge posttesta kontrolne in eksperimentalne skupine 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 b) del 
napačna rešitev 9 56,3 5 35,7 14 46,7 

pravilna rešitev 6 37,5 8 57,1 14 46,7 

 ni odgovora 1 6,3 1 7,1 2 6,7 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

Izid χ2 preizkusa: χ2 = 1,158; g= 1; α= 0,282 
 

 

Kot pravilen odgovor sem pri tej nalogi štela le primere, ko so učenci pravilno 

zapisali, da levi količini nista premo sorazmerni, desni pa, in hkrati pri obeh pravilno 

utemeljili, zakaj je temu tako. Če je učenec le pravilno izbral, ali gre za premo 

sorazmerje, utemeljitev pa je bila neustrezna, sem njegov rezultat uvrstila med 

napačne odgovore. Med napačne sem odgovor umestila tudi takrat, ko se iz same 

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

odnosu premega sorazmerja. Sem sodijo utemeljitve kot recimo »Ko se poveča 

količina A, se poveča tudi količina B.« ali »Ker se količini povečujeta enakomerno.« 

 

Zanimivo je, da vsi učenci, ki so pravilno rešili a) del, so bili uspešni tudi pri b) delu, 

tisti, ki pa so bili neuspešni pri enem delu, so bili neuspešni tudi pri drugem. 

Popolnoma pravilno je nalogo rešilo 14 učencev, kar predstavlja delež 46,7%. Dva 

učenca naloge nista reševala, preostalih 46,7% pa je nalogo rešilo narobe.  

 

Zaradi nizke frekvence odgovorov »napačna rešitev« in »ni odgovora« sta pri 

ugotavljanju razlik med posameznima skupinama ta dva združena. 

 

Vrednost χ2 preizkusa ni pokazala statistično pomembnih razlik v uspešnosti 

reševanja 6. naloge med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine. Za zajet 

vzorec pa velja, da je popolnoma pravilno nalogo rešilo 57,1% učencev 

eksperimentalne skupine, kar je večji delež kot v  kontrolni skupini, kjer je bilo takih 

učencev 37,5%.   
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Namen: Naloga preverja, kako dobro učenci berejo grafe, ki prikazujejo medsebojno 

odvisnost dveh poljubnih količin. V danem primeru je obravnavano spreminjanje 

višine gladine vode v odvisnosti od časa. Posebej me je zanimalo, ali učenci vedo, 

kje na grafu se »vidi« enakomerno padanje dežja in ali je pritrdilni odgovor na prvo 

vprašanje dovolj za premo sorazmernost višine gladine vode in časa padanja dežja.   

 

 
Tabela 23  Uspešnost reševanja 7.a) naloge posttesta kontrolne in eksperimentalne skupine  

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 a) del 
napačna rešitev 6 37,5 2 14,3 8 26,7 

pravilna rešitev 7 43,8 12 85,7 19 63,3 

 ni odgovora 3 18,8 0 0,0 3 10,0 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 
 

 

 

7. NALOGA:  Spodnji graf prikazuje spreminjanje gladine vode na reki med enakomernim 

padanjem dežja.  

 

a) Ali vsako uro pade enaka količina dežja? _________________________ 
 

b) Ali sta čas padanja dežja in višina rečne gladine vode premo sorazmerni količini?     
Obkroži pravilen odgovor in kratko utemelji svojo odločitev. 
DA      NE 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Tabela 28  Uspešnost reševanja 7.b) naloge posttesta kontrolne in eksperimentalne skupine  

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 b) del 
napačna rešitev 11 68,8 13 92,9 24 80,0 

pravilna rešitev 2 12,5 1 7,1 3 10,0 

 ni odgovora 3 18,8 0 0,0 3 10,0 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

 

19 učencev od 30 sodelujočih, kar predstavlja delež 63,3%,  je iz grafa razbralo, da 

je količina dežja, ki pade v eni uri, ves čas opazovanja enaka. Od tega je bilo 7 teh 

učencev iz kontrolne skupine in 12 iz eksperimentalne skupine. Mnogo slabše so 

učenci reševali drugi del naloge, saj je kar 24 učencev od skupno 27, ki so to nalogo 

reševali, podalo napačen odgovor. Učenci so pri utemeljitvi navajali odgovore kot na 

primer:  

 

»Ker je graf premica.« 

 »Ker se dvigujeta enakomerno.« 

»Večja kot je ura, večja je tudi gladina vode.« 

»Če pada dež dalj časa, potem tudi rečna gladina višja.« 

 

Zgolj trije učenci (10%) od vseh testiranih so navedli pravilne odgovore, in sicer so ne 

premo sorazmernost med količinama utemeljevali z: 

 

»Ne. Ker se premica ne začne v izhodišču, ne gre skozi točko T(0,0).« (učenec 

eksperimentalne skupine) 

»Ne. Ko se čas padanja poveča iz 4 na 8 (2-krat), se višina gladine vode poveča iz 

20 na 30, kar pa ni 2-krat.« (učenec kontrolne skupine) 

»Ne. Ko se čas padanja 2-krat poveča, se gladina vode ne poveča 2-krat.« (učenec 

kontrolne skupine) 

 

 

 

 

Namen: Pri učencih z nalogo preverjam, ali znajo koncept preme sorazmernosti 

uporabiti na povsem preprostem primeru iz vsakdanjega življenja.  

 

 

 

 

 

8. NALOGA:  Avtomobil na 60 kilometrov dolgi poti porabi 5 litrov bencina. Koliko litrov bencina 

porabi za 180 kilometrov dolgo pot, če je hitrost vožnje enakomerna? 
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Tabela 24  Uspešnost reševanja 8. naloge posttesta kontrolne in eksperimentalne skupine 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj Odstotki 

f % f %   

 napačen odgovor 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 pravilen odgovor 16 100,0 14 100,0 30 100,0 

Skupaj 16 100 14 100,0 30 100,0 

 

 

Odraz enostavnosti naloge so tudi rezultati. Vsi učenci so nalogo namreč rešili 

popolnoma pravilno. Pri nalogi ni bil zahtevan postopek, zato sem štela tudi 

odgovore, ki so vsebovali zgolj številčen rezultat.  

 

 

 

 

 

Struktura grafičnih organizatorjev za diagonale večkotnika se je pri največ učencih 

povsem skladala s strukturo, ki smo jo predhodno spoznali na primeru potenc in 

premega sorazmerja. En sam učenec naloge z grafičnim organizatorjem ni reševal, 

zato so deleži glede izpolnjevanja grafičnih organizatorjev preračunani tako, da 13 

učencev predstavlja 100%. Pri definiciji so vsi učenci podali ustrezno razlago, da je to 

daljica, ki povezuje nesosednja oglišča in zraven navedli še enačbo za izračun števila 

diagonal v večkotniku ( 𝑑𝑛 =  
𝑛 ( 𝑛−3 )

2
  ). Zgolj en učenec se je zmotil pri navedbi 

enačbe in je tudi v nadaljevanju računal število diagonal kot   𝑑𝑛 =  𝑛 − 2. Pri primerih 

je večina  učencev (69,2%) narisala poljuben n-kotnik in nato so v njem označili vse 

diagonale. Preostali učenci so si izbrali primer enega ali dveh n-kotnikov in za njih 

izračunali število diagonal po enačbi. Protiprimere so vsi razen dveh učencev, ki sta 

zapisala »diagonala ni stranica« oziroma simbolno »d≠a, d≠b, d≠c«, prikazali s 

pomočjo skice. Označili so stranico n-kotnika, ali pa povezali razpolovišči dveh 

nasprotnih stranic. V predstavitev s tabelo je največ učencev (69,2%) po enačbi 

izračunalo število diagonal za nekaj večkotnikov in to oblikovalo v tabelo. Dva izmed 

učencev sta v tabeli poračunala vrednosti za število diagonal nekaterih večkotnikov, 

gledano iz enega oglišča. Pri grafični predstavitvi so razen enega učenca vsi naredili 

enako, in sicer so na poljubnem n-kotniku izrisali vse diagonale, ki mu pripadajo. 

9. NALOGA** 

To nalogo so reševali le učenci skupine, v kateri sem predstavila delo z grafičnim organizatorjem. 

Navodilo naloge:  

Z  mojo pomočjo si spoznal delo z grafičnimi organizatorji. Upam, da si orodje spoznal za koristno, 

in da ti bo še kdaj pomagalo k boljšemu razumevanju snovi. Za konec te prosim, da izdelaš grafični 

organizator za DIGONALE V VEČKOTNIKU.  
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Zgolj en učenec je narisal stolpčni diagram števila diagonal iz enega oglišča v 

odvisnosti od števila kotov n-kotnika.      

 

 

 
 

Slika 14  Izsek iz 9. naloge posttesta (dva načina navedbe predstavitve s tabelo) 
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Primerjava uspešnosti med kontrolno in eksperimentalno skupino na celotnem 

posttestu 

 

 

Vprašanje, na katerega bom v nadaljevanju odgovarjala, se glasi: Ali se med učenci 

kontrolne in eksperimentalne skupine pojavljajo statistično pomembne razlike 

v povprečnem številu točk, ki so jih dosegli na posttestu? 

 

Vrednost α Kolmogorov-Smirnovega testa je večja od 0,05, zato za podatke 

privzamem, da so normalno porazdeljeni.  

 

 
Tabela 25  Povprečen rezultat reševanja predtesta kontrolne in eksperimentalne skupine  

Skupina 
N 

Povprečno število točk 

na posttestu 

kontrolna 16 10,094 

eksperimentalna 14 11,714 

 

 
Tabela 26  Primerjava uspešnosti reševanja posttesta med eksperimentalno in kontrolno skupine 

 

Levene preizkus t-test  

F α t g α 

t-test 0,146 0,705 -1,578 28 0,126 

 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F= 0,146; α= 0,705) t-test za 

neodvisne vzorce med kontrolno in eksperimentalno skupino ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v povprečnem številu doseženih točk na posttestu (t= -1,578; g= 

28; α= 0,126).  

 

Za zajet vzorec lahko povem, da so posttest malenkost bolje reševali učenci 

eksperimentalne skupine, ki so v povprečju dosegli 11,714 točk, učenci kontrolne 

skupine pa 10,094 točk od skupno 17 točk. V celoti pravilno je posttest rešil le en 

učenec eksperimentalne skupine.  
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Povezanost znanja učencev na predtestu in posttestu 

 

 

Povezanost med izkazanim znanjem na predtestu in posttestu za zajet vzorec 

učencev: 

 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,414 in je statistično značilen s stopnjo 

značilnosti 0,05 (verjetnost napake ob zavrnitvi ničelne domneve je manjša od 5%). 

Povezanost med izkazanim znanjem učencev na predtestu in posttestu je pozitivna in 

srednje močna (zmerna). Načeloma so bili učenci, ki so uspešneje rešili predtest, 

uspešnejši tudi pri posttestu.  

 

 

Primerjava uspešnosti reševanja nalog, ki temeljijo na sliki koncepta med 

kontrolno in eksperimentalno skupino 

 

 

Vprašanje, na katerega bom v nadaljevanju odgovarjala se glasi: Ali se med učenci 

kontrolne in eksperimentalne skupine pojavljajo statistično pomembne razlike 

v povprečnem številu točk, ki so jih dosegli na posttestu pri nalogah, kjer se 

preverja ustreznost konceptne predstave učencev? 

 

Naloge, ki ugotavljajo primernost slike koncepta premega sorazmerja so: 2., 3., 4. In 

7. naloga. 

 

Vrednost α Kolmogorov-Smirnovega testa je večja od 0,05, zato za podatke 

privzamem, da so normalno porazdeljeni.  

 

 
Tabela 27  Povprečen rezultat nalog, ki so usmerjene v konceptno predstavo posameznika 

Skupina N 

Povprečno število točk zbranih 

pri nalogah, ki temeljijo na 

ustrezni sliki koncepta 

kontrolna 16 5,906 

eksperimentalna 14 7,143 

 

 
Tabela 28  Primerjava uspešnosti reševanja nalog, ki so usmerjene v konceptno predstavo posameznika 

med kontrolno in eksperimentalno skupino 

 Levene preizkus t-test 

F α t g α 

 t-test 2,355 0,136 -1,432 28 0,163 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F= 2,355, α= 0,136) t-test za 

neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik glede uspešnosti pri 

reševanju nalog posttesta, ki se nanašajo na učenčevo konceptno predstavo (t= -

1,432; g= 28; α= 0,163). Za zajeti vzorec učencev pa lahko trdim, da so v povprečju 

omenjene naloge nekoliko bolje reševali učenci eksperimentalne skupine v primerjavi 

z učenci kontrolne skupine.  

 

 

5.8  Pregled raziskovalnih vprašanj in ugotovitve 
 

 

Primerjava uspešnosti reševanja predtesta med kontrolno in eksperimentalno 

skupino je sicer pokazala malenkost boljši uspeh učencev kontrolne skupine, ki so v 

povprečju dosegli 16,438 točk, učenci eksperimentalne skupine pa 16,250 točk. 

Zaradi tako minimalne razlike lahko rečem, da so učenci obeh skupin v povprečju k 

obravnavi premega sorazmerja pristopili s podobnim predznanjem.  

 

 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali grafični organizator omogoča boljše 

razumevanje definicije premega sorazmerja? 

 

 

Ugotovitev: Ugotovila sem, da v tem pogledu razlika med eksperimentalno in 

kontrolno skupino ni statistično pomembna. 

 

Utemeljitev: Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F= 0,060; α= 

0,808) t-test za neodvisne vzorce med eksperimentalno in kontrolno skupino ni 

pokazal statistično pomembnih razlik v povprečno doseženem številu točk pri 

nalogah, ki zahtevajo predvsem poznavanje definicije koncepta (t= -1,325; g= 28; α= 

0,196).  

 

Podatkov ne morem posplošiti na osnovno množico, za zajet vzorec pa lahko trdim, 

da so naloge, ki zahtevajo poznavanje in razumevanje definicije koncepta, v 

povprečju bolje reševali učenci eksperimentalne skupine. 
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Tabela 29 Uspešnost reševanja nalog, ki zahtevajo poznavanje definicije 

 

Povprečno število točk pri posamezni 

nalogi posttesta Število možnih točk za 

posamezno nalogo 
Kontrolna skupina 

Eksperimentalna 

skupina 

1. naloga 0,375 0,714 1 

4.b) naloga 1 1 1 

5. naloga 0,467 0,5 1 

6. naloga 0,75 1,143 2 

Povprečno število 

doseženih točk iz nalog 

DK* 

2,563 3,357  

* Oznaka DK označuje naloge iz posttesta, ki so usmerjene predvsem v poznavanje in razumevanje 

definicije koncepta premega sorazmerja. 

 

 

Komentar: V kontrolni skupini je bilo 25% učencev takih, ki so vse naloge o definiciji 

koncepta rešili popolnoma pravilno. V eksperimentalni skupini je delež teh učencev 

znašal 35,7%.  

 

Pri pojasnjevanju pojma premega sorazmerja je kar 9 od 14 učencev 

eksperimentalne skupine (64,3%) pravilno odgovarjalo s pomočjo definicije tega 

koncepta. V kontrolni skupini pa le 37,5% učencev. Odgovori, ki sem jih umestila 

med delne odgovore npr. »če se ena količina poveča, se posledično poveča tudi 

druga, »količini se enakomerno zmanjšujeta ali povečujeta«, »obe količini se ali 

povečata ali zmanjšata za isto število« itd. so edino tokrat učencem prinesli pol točke, 

sicer sem v nadaljevanju posttesta podobne odgovore štela za napačne, ker iz njih ni 

razvidno, ali učenec razume koncept premega sorazmerja ali ne.  

 

Pri 6. nalogi je zaslediti nekoliko opaznejšo razliko med skupinama. Učenci 

eksperimentalne skupine so bili v večji meri pozorni na dejstvo, da le n-kratno 

povečanje ene količine, ki hkrati pomeni n-kratno povečanje druge količine opisuje 

premo sorazmerje. To je upoštevalo 57,1% učencev eksperimentalne skupine in 

37,5% učencev kontrolne skupine. 

 

Učenci, ki so pri obravnavi premega sorazmerja spoznali delo z grafičnimi 

organizatorji, so bili na splošno boljši predvsem pri ubeseditvi koncepta premega 

sorazmerja. V veliki meri se zavedajo, da premo sorazmerje opredeljuje n-kratno 

povečanje ali zmanjšanje ene količine, ki povzroči n-kratno povečanje ali zmanjšanje 

druge količine. Predvidevam, da je vzrok lahko tudi v tem, da so morali učenci za 

izpolnitev grafičnega organizatorja oblikovati definicijo koncepta in prav tako razmisliti 

o tipičnih primerih in protiprimerih, ki pomembno opredeljujejo dan koncept (v skladu 

z definicijo premega sorazmerja).  
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Raziskovalno vprašanje 2: Ali grafični organizator omogoča ustvarjanje boljše 

slike koncepta premega sorazmerja? 

 

 

Ugotovitev: Ugotovila sem, da v tem pogledu razlika med eksperimentalno in 

kontrolno skupino ni statistično pomembna. 

 

Utemeljitev: Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F= 3,079; α= 

0,090) t-test za neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik med učenci 

eksperimentalne in kontrolne skupine glede povprečnega števila točk, zbranega iz 

nalog, ki preverjajo ustreznost učenčeve slike koncepta premega sorazmerja (t= -

1,746; g= 28; α= 0,092). 

 

Podatkov ne morem posplošiti na osnovno množico, za zajet vzorec pa lahko trdim, 

da so naloge, ki preverjajo ustreznost učenčeve konceptne predstave, v povprečju 

bolje reševali učenci eksperimentalne skupine. 

 

Tabela 30  Uspešnost reševanja nalog, ki preverjajo ustreznost konceptne slike 

 

Povprečno število točk pri posamezni 

nalogi posttesta Število možnih točk za 

posamezno nalogo Kontrolna skupina 
Eksperimentalna 

skupina 

2. naloga  1,625 1,455 2 

3. naloga  2,438 3,357 4 

4.a) naloga        0,5 0,357 1 

4.c) naloga              0,75 0,714 1 

4.d) naloga      0,438 0,643 1 

7. naloga  0,562 0,923 2 

Povprečno število 

doseženih točk iz nalog 

SK* 

5,906 7,143  

* Oznaka SK označuje naloge iz posttesta, ki preverjajo ustreznost učenčeve slike koncepta premega 

sorazmerja. 

 

 

Komentar: Od  učencev je vse naloge, ki preverjajo ustreznost konceptne predstave 

pravilno rešil le en učenec eksperimentalne skupine. Ta učenec je bil tudi edini, ki je 

na posttestu zbral vse točke.  

 

Pri drugi nalogi so bili uspešnejši učenci kontrolne skupine, saj je bilo med njimi več 

tistih, ki so pravilno zapisali vse štiri pare količin (po dva para za količini, ki sta v 

odnosu premega sorazmerja in po dva para, ki nista v odnosu premega sorazmerja).  
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Edina naloga posttesta, pri kateri so bile razlike v reševanju med kontrolno in 

eksperimentalno skupino statistično pomembne je bila 3. naloga. Učenci naj bi ob 

premo sorazmernem paru količin obkrožili PREMO, ob obratno sorazmernem pa 

OBRATNO. Če količini nista bili v nobenem od teh razmerij, naj učenec ne bi obkrožil 

ničesar. Kljub temu, da sem na to podrobnost v obeh skupinah tudi posebej 

opozorila, pa še vedno menim, da je navodilo vplivalo na manj uspešno reševanje. 

Učenci eksperimentalne skupine so imeli največ težav pri paru količin »očetova – 

sinova starost«. Napačno je odgovorilo kar 42,9% učencev te skupine. Večina je 

trdila, da gre za premo sorazmerje, verjetno zaradi dejstva, da se ob povečanju 

očetove starosti, povečuje tudi sinova starost (čez 5 let se obema starost poviša za 5 

let). V primerjavi s kontrolno skupino pa je bilo med učenci eksperimentalne skupine 

bistveno manj napak pri paru »stranici pravokotnika s ploščino 12«. Večina učencev 

eksperimentalne skupine (85,7%) je namreč pravilno odgovorila, da gre za obratno 

sorazmerje. V kontrolni skupini je to ugotovilo le 31,3% učencev. Zadnja dva primera 

naloge, sta bila uspešno reševana v obeh skupinah.  

 

Iz rezultatov teh dveh nalog torej lahko sklepam, da grafični organizator učencem ni 

pomagal pri tem, da bi se spomnili večih ustreznih primerov oz. protiprimerov 

premega sorazmerja, jim je pa pomagal pri uspešnejši identifikaciji posameznih parov 

premo sorazmernih količin. Kot sem razmišljala že pri analizi samih nalog, je bila med 

učenci obeh skupin tudi precejšnja razlika v natančnosti prepoznave, kdaj nek opis 

zadostuje pogoju za premo sorazmeren odnos in kdaj ne. Medtem ko sem učence 

učila oblikovati grafične organizatorje, sem jih namreč opozarjala na to, da k 

protiprimerom ne sodijo le pari količin, ki so v obratnem sorazmerju, ampak tudi pari 

količin, ki niso niti v odnosu premega, niti obratnega sorazmerja. Menim, da še vedno 

veliko napak pojavlja pri vprašanjih tega tipa, ker učenci v šoli podrobneje spoznajo 

le premo in obratno sorazmerje, ostalih odvisnosti se ne poimenuje oz. pogosto niti 

ne omenja, in zato učenci nanje pozabljajo. 

 

Učenci eksperimentalne skupine so bili uspešnejši tudi pri a) delu 7. naloge. Kar 

85,75% učencev te skupine je  iz grafa pravilno razbralo, da vsako uro pade 

enakomerna količina dežja. V kontrolni skupini je na ta del naloge pravilno odgovorilo 

le 43,8% učencev. Glede na zelo slabe rezultate 7.b) naloge lahko trdim, da učenci 

ne zmorejo pridobljenega znanja o premem sorazmerju povezati na ta način, da bi iz 

dane grafične predstavitve pravilno razbrali, ali prikazuje odnos premo sorazmernih 

količin ali ne. Niso upoštevali, da mora graf premega sorazmerja (poltrak) vedno 

izhajati iz izhodišča koordinatnega sistema. Poudarka na tem je v razredu verjetno 

premalo, marsikdaj pa manjka tudi razlaga oz. argumenti, ki bi učenca prepričali, 

zakaj poltrak, ki se ne začne v točki (0,0) ni prikaz odnosa dveh premo sorazmernih 

količin. Tu sem sama pričakovala boljši uspeh eksperimentalne skupine, vendar se 

pri tem vprašanju niso izkazali z nikakršno prednostjo pred učenci kontrolne skupine. 
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Raziskovalno vprašanje 3: Ali grafični organizator pripomore k večji 

usklajenosti med sliko in definicijo koncepta pri učencih? 

 

  

To vprašanje sem  si zastavila z namenom, da ugotovim, kako dobro sta pri učencih 

usklajeni definicija koncepta in slika koncepta. Za vsako skupino posebej sem torej 

ugotavljala, ali so učenci, ki so bolje reševali naloge, ki zahtevajo poznavanje 

definicije, bili uspešnejši tudi pri nalogah, ki preverjajo ustreznost konceptne 

predstave.  

 

KONTROLNA SKUPINA: Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,158. Povezanost 

med izkazanim znanjem učencev kontrolne skupine pri nalogah, ki preverjajo 

poznavanje definicije, in tistih, ki preverjajo ustreznost konceptne predstave, je 

zanemarljiva. Ne morem z gotovostjo trditi, da so tisti učenci, ki so bili uspešnejši pri 

enem tipu nalog, uspešneje reševali tudi drug tip nalog.  

 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA: Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,349. 

Povezanost med izkazanim znanjem učencev eksperimentalne skupine pri nalogah, 

ki preverjajo poznavanje definicije, in tistih, ki preverjajo ustreznost konceptne 

predstave, je šibka. Tudi za to skupino ne morem trditi, da so tisti učenci, ki so bili 

uspešnejši pri enem tipu nalog, uspešneje reševali tudi drug tip nalog. 

 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Kako učenci uporabljajo grafični organizator pri 

pouku? 

 

 

V tem delu bom najprej podrobno analizirala pet grafičnih organizatorjev na temo 

premega sorazmerja, ki sem jih pridobila od učencev. V nadaljevanju pa bom strnila 

še opažanja pouka, posebno tistega razreda, kjer sem uvajala grafični organizator. 

Osredotočila sem se na to, ali si učenci delajo sprotne beležke, kaj vse na njih 

zapisujejo, ali si med reševanjem nalog pri pouku pomagajo z njimi, ali postavljajo 

kakšna vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem le-teh, v kolikšni meri imajo dopolnjene 

grafične organizatorje ob koncu obravnave premega sorazmerja.  

 

Učenci so predstavitev dela z grafičnim organizatorjem sprejeli z zanimanjem. 

Medtem ko smo šli skozi primer za potence, so sodelovali in mi tudi sami postavljali 

vprašanja. Po preverjanju njihovega znanja iz premega sorazmerja, sem pet 

naključno izbranih učencev prosila za njihove grafične organizatorje in jih prekopirala. 

V nadaljevanju bom predstavila ključna opažanja v zvezi z njihovimi izdelki.  

 

Od petih učencev so popolno definicijo premega sorazmerja navedli trije učenci, dva 

sta bila nenatančna oziroma nista imela znanja zgrajenega do te mere, da bi vedela, 

da besede »povečanje ene količine, ki povzroči povečanje druge količine« še niso 
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nujno opis preme sorazmernosti. Dva od učencev, ki sta definicijo zapisala povsem 

pravilno, sta ob njej navedla opombo, da če povečamo eno in drugo količino to ni 

nujno premo sorazmerje. Na to pomembno »lastnost« je učitelj večkrat poudaril med 

samo obravnavo. Pri grafični predstavitvi sta zgoraj omenjena učenca dodala 

opombe, da se mora graf (poltrak), ki prikazuje par premo sorazmernih količin, vedno 

začeti v koordinatnem izhodišču. Druga dva učenca sta graf sicer narisala pravilno, 

vendar pa sta zraven pripisala komentar, da je graf premica, ker se količini 

enakomerno povečujeta. Le eden je graf koncepta predstavil napačno, narisal je 

namreč poltrak z začetkom v točki (0,2). V koordinatnem sistemu enega od učencev 

sta bili vrisani dve premici z različnima strminama, ob položnejši je pisalo, da se v 

tem primeru količini počasneje spreminjata. Opazka ob eni od pravilnih rešitev pa je 

bila zelo na mestu, saj je ob grafu pisalo »ko se čas 3-krat poveča, se pot 3-krat 

poveča«, na poltraku, pa je bilo vse tudi pravilno označeno. Pri predstavitvi s tabelo 

so prav vsi učenci pravilno tabelirali vrednosti enega od izbranih parov premo 

sorazmernih količin. Eden od učencev je k pravilno tabeliranima premo 

sorazmernima količinama dodal še tabelo, v kateri je predstavil količini, kjer se je ena 

vseskozi povečevala 3-krat, druga pa 2-krat. Navedel je, da to ni dober primer premo 

sorazmernih količin in svojo ugotovitev tudi utemeljil. Njegov način je prikazan na sliki 

spodaj. 

 

 
Slika 15  Primer predstavitve s tabelo na enem od grafičnih organizatorjev za premo sorazmerje 

 

 

Med vsemi, s tabelo predstavljenimi premo sorazmernimi količinami, sta se 

največkrat pojavljali masa in cena nekih izdelkov. Nekdo se je spomnil in ob tabeli 

pripisal, da to velja, če ob nakupu nimamo nobenih količinskih popustov.  

 

Poleg tega primera so navajali še naslednje: 

 prevožena pot – porabljena nafta 

 število ljudi – število rok in nog 

 višina vode - čas točenja (zraven je bilo dopisano tudi, da voda teče 

enakomerno) 
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 več hrane – več živali  

 več stolov – več ljudi lahko posedemo za mizo 

 količina moke – velikost torte 

 stranica kvadrata – obseg kvadrata 

 velikost jelke – količina okraskov 

 volumen škatle – količina, ki gre vanjo 

 velikost okna – velikost mreže proti mrčesu 

 

Od zgornjih primerov bi se zaustavila predvsem ob krepko tiskanih. Ali sta količina 

moke in velikost torte, pri čemer je učenec verjetno mislil premer torte oz. velikost 

oboda torte, zares v premo sorazmernem odnosu? Sta pa v takšnem odnosu količina 

moke in masa torte. Pri zadnjem primeru je učenec »nerodno« imenoval količini. Ob 

besedi velikost okna in velikost mreže je verjetno mislil na površino.  

 

Med protiprimeri so navajali: 

 več krav – manj mrve na koncu zime 

 če damo več vode, rabimo toliko manj malinovca, da imamo neko količino 

soka 

 starost (če se en dvakrat postara, se v isto letih drug ne postara ravno za 

dvakrat) 

 

 
                   čez 30 let                                                                                                                                     

 

 

 

 količina črpalk – čas praznjenja bazena 

 število delavcev – čas gradnje hiše 

 količina odpadlega listja – količina ostalega listja na drevesu 

 

 

Dva izmed učencev sta pri protiprimerih navedla tudi tabelo, v katero sta vstavila dve 

količini, ki nista premo sorazmerni (ena količina se vseskozi 2-krat povečuje, medtem 

ko se druga 3-krat). En učenec je ob tem narisal še graf obratnega sorazmerja. 

Posebej zanimiv se mi je zdel grafični organizator učenca, ki je navedel tudi 

asociacijo na koncept; zapisal je, da ga beseda spomni na trgovino, kjer »več daš, 

več imaš«. Ta isti učenec je zapisal tudi več opomb, tako pri definiciji, grafični 

predstavitvi kot tudi predstavitvi s tabelo, kjer je dopisal, da morata biti količini nujno 

medsebojno odvisni. Še en drugi učenec je zapisal, da ga koncept premega 

sorazmerja spomni na fiziko, kjer enačba 𝑠 = 𝑣 ∙  𝑡 opisuje premo in enakomerno 

gibanje in nam pove, da če se v istem času 2-krat ali 3-krat hitreje peljemo, opravimo 

2-krat ali 3-krat daljšo pot. 

Starost OČE [let] Starost SIN [let] 

30 5 

60 35 
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Zbiranje podatkov o tem, kako poteka dejanska obravnava premega sorazmerja, je 

zame pomembno iz različnih vidikov. Način obravnave, učiteljevi poudarki in njegov 

dialog z učenci zagotovo vplivajo na razumevanje premega sorazmerja kot tudi 

posredno na kvaliteto oblikovanja grafičnega organizatorja. Kljub nelagodju, ko se v 

razredu pojavi zunanji opazovalec, ko učitelj hote ali nehote spremeni način dela v 

razredu, učenci pa s svojim vedenjem morda pozitivno ali negativno presenetijo, je to 

edini način, ki povsem neposredno prikaže dogajanje v razredu. 

 

Sama sem učencem najprej temeljito predstavila delo z grafičnim organizatorjem in 

jim pokazala nekaj različnih primerov le-teh. Zapisovala sem si vsa vprašanja, ki so 

mi jih v zvezi s tem postavljali in tudi tista, ki so si jih zastavljali učenci med sabo in 

sem jih uspela »ujeti«. Učenci so k pripomočku za nov način dela pristopili z različno 

mero zanimanja. Grafični organizator so ustrezno izpolnjevali tudi odvisno od tega, 

kako natančno so sledili mojim besedam glede namena in uporabnosti tega 

pripomočka za učenje nove snovi. Nekateri učenci so, zgolj zato, da so izpolnili moje 

»zahteve«, na grafični organizator pisali celotno učiteljevo razlago in tabelno sliko. 

Takšni grafični organizatorji so izgledali »brez glave in repa« in učencem verjetno ne 

bodo v nikakršno pomoč, so zgolj na enem listu strnjeni zapiski snovi, ki pa so še 

veliko bolj nepregledni. Med učenci, ki so se želeli približati in spoznati novo 

matematično orodje, so se pojavljala najrazličnejša vprašanja. Najpomembnejše bom 

na tem mestu tudi navedla. Spoznala sem, da je pri učencih resnično potrebno 

vzbuditi interes za določeno vsebino in ga tekom pouka tudi razvijati, šele nato 

učenec začne sodelovati, razmišljati, in to je prava pot do novih spoznanj in 

razumevanja.  

 

»Ali je bolje, da definicijo na grafični organizator zapišem s svojimi besedami, ali da 

jo natančno prepišem iz učbenika?« 

»Zakaj bi bilo uporabno, da zapisujemo protiprimere, torej nekaj, kar premo 

sorazmerje ni?« 

»Ali je to samo bolj natančno premišljen miselni vzorec?« 

»Ali konkretne rešene naloge sodijo na grafični organizator?« 

 

 

Navajam pa tudi konkretna vprašanja glede premega sorazmerja, tudi tista, ki so si 

jih učenci postavljali v medsebojnih pogovorih.  

  

 

»Ali je nujno, da gre premica ravno iz koordinatnega izhodišča?« 

»Zakaj imaš pod protiprimeri samo take ki so obratno sorazmerje? Kaj pa tisti, ki niso 

ne premo, ne obratno?« 

»Zakaj se tvoja premica začne drugje kot moja? In zakaj je moja bolj strma?« 

»Se ti zdi primer količina hrane in število ljudi res dovolj dober? Potem bi moral biti 

prepričan, da vsi izmed njih pojedo enako hrane.« 
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Zanimivo je, kakšne misli spreletavajo učence ob soočenju z novim konceptom. 

Ravno učitelj pa je tisti, ki mora spodbujati k temu, da učenci mislijo, hkrati pa jih 

mora usmerjati, da gredo v pravi smeri, na poti k razumevanju, ter da svoja napačna 

sklepanja še pravočasno odpravijo.  

 

Seznanitev učencev z novimi oblikami dela je lahko precej dolgotrajen proces. Ko 

sem pregledovala grafične organizatorje, sem ugotovila, da napredek teh učencev ni 

bil tako izrazit že samo zato, ker nekateri učenci niso povsem dobro dojeli smisla 

tega matematičnega orodja in ga niso oblikovali tako, da bi strnili znanje na način, ki 

bi omogočal, da bi bolje organizirali misli, ustvari boljšo konceptno predstavo in 

dosegli boljše razumevanje premega sorazmerja. Predstavitev je zanje potekala 

prehitro, novega načina dela pa zato niso povsem dobro usvojili. Ne velja pa seveda 

to za vse učence, saj so nekateri presenetljivo dobro zastavili svoje grafične 

organizatorje in celo sami povedali, da bodo to metodo uporabljali še naprej, ker so 

se snovi zelo dobro, predvsem pa hitreje naučili.  

 

     

5.9  ZAKLJUČEK 
 

Kljub majhnim razlikam v uspešnosti reševanja nalog post testa med 

eksperimentalno in kontrolno skupino sem mnenja, da je grafični organizator eno od 

matematičnih orodij, ki bi v slovenskih šolah na področju matematike dolgoročno 

prineslo za učence s šibkim znanjem enostavnejše razumevanje konceptov, za tiste z 

več znanja pa poglobitev razumevanja. Nabor podatkov in informacij je lahko za 

marsikoga prevelik zalogaj, če ob vsem ne pozna nobenega načina razvrstitve in 

organizacije podatkov in če ne zna strniti posredovanega znanja.  

 

Kljub majhnemu vzorcu sem uspela pridobiti kar nekaj ugotovitev v zvezi z 

reševanjem nalog o premem sorazmerju pri učencih 8. razreda. S primerjavo med 

skupino, ki je spoznala delo z grafičnim organizatorjem, in tisto skupino, v kateri je 

bila snov posredovana na »tradicionalen način«, sem prišla do naslednjih spoznanj: 

    

 

1. Učenci, ki so spoznali grafični organizator, so bili  uspešnejši pri povzemanju 

definicije premega sorazmerja z lastnimi besedami. 

 

2. Manj pogosto so se v eksperimentalni skupini pojavljale nenatančne 

utemeljitve glede tega, kdaj sta količini v odnosu premega sorazmerja in kdaj 

ne. 

 

3. Učenci eksperimentalne skupine se v večji meri zavedajo, da količini, ki nista v 

premem sorazmerju, nista nujno v obratnem in da obstajajo še druge oblike 

odnosov med količinami, ki jih sicer ne poimenujemo s posebnim imenom. 
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4. Usvojitev načina dela z grafičnim organizatorjem in oblikovanje le-tega v 

ustrezen pripomoček za izboljšanje razumevanja ni enostavna. Učence bi 

morali na delo z njimi pripravljati bolj premišljeno, po korakih, kajti šele dobro 

oblikovan grafični organizator bi pokazal napredek v razumevanju teh 

učencev.   

 

 

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

kjer učenec aktivno sodeluje z napovedovanjem pojavov ter navedbo primerov. Tako 

izraža svoje razumevanje ter hkrati ugotavlja neskladja med formalno definicijo in 

svojimi miselnimi strukturami pojava. 

Učenci naj zato čim več stvari razlagajo s svojimi besedami, dajejo primere ter 

utemeljujejo svoje odločitve. Pri vsem tem so jim lahko v pomoč najrazličnejša 

matematična orodja in eno izmed teh je tudi grafični organizator.  

  



80 
 

VIRI IN LITERATURA 
 

Bransford, J. D., Brown, A. L., Cocking, R. R. (ur.). (2000). How people learn: brain, 

mind, experience and school. Washington D. C.: National academy press.  

 

Cunningham, R. F. in Roberts, A. (2010). Reducing the mismatch of geometry 

concept definitions and concept images held by pre-service teachers. Issues 

in the undergraduate mathematics preparation of school Teachers, 1(1), 1-17. 

Pridobljeno s  

http://www.researchgate.net/publication/236152603_Reducing_the_Mismatch

_of_Geometry_Concept_Definitions_and_Concept_Images_Held_by_Preservi

ce_Teachers 

 

Ellis, E. (2004). What's the big deal about graphic organizers? [spletna objava]. 

Pridobljeno s 

https://mcsold1.monet.k12.ca.us/Academics/el712/Graphic%20Organizers/Q%

20and%20A%20about%20G%20O.pdf [10. 7. 2015]. 

 

Gardner, H. (1995). Razsežnosti uma: Teorija o več inteligencah. Ljubljana: 

Tangram.  

 

Hodnik Čadež, T. (2014). Reprezentiranje matematičnih pojmov pri pouku 

matematike na razredni stopnji. V Učne težave pri matematiki in slovenščini – 

izziv za učitelje in učence (str. 32-44). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.  

 

Juršič, S. (2012). Strategije reševanja problemov v 4. razredu osnovne šole. 

(Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s  http://pefprints.pef.uni-

lj.si/939/1/Diplomsko_delo.Jursic.pdf 

 

Kmetič, S. (ur.). (1996). Prispevki k poučevanju matematike. Maribor: Založba Rotis. 

 

Magajna, L., Marentič Požarnik, B. in Peklaj, C. (1995). Izziv raznolikosti : stili 

spoznavanja, učenja, mišljenja. Nova Gorica: Educa.  

 

McKnight, K. (2015). Use graphic organizers for effective learning. [spletna objava]. 

Pridobljeno s http://www.teachhub.com/teaching-graphic-organizers [10. 7. 

2015]. 

 

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

(Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 

Morrison, J. (2012). A Reading Strategy Approach to Mathematical Problem Solving. 

Illinois Reading Council Journal, 40(2), 31-42. 

 

http://www.researchgate.net/publication/236152603_Reducing_the_Mismatch_of_Geometry_Concept_Definitions_and_Concept_Images_Held_by_Preservice_Teachers
http://www.researchgate.net/publication/236152603_Reducing_the_Mismatch_of_Geometry_Concept_Definitions_and_Concept_Images_Held_by_Preservice_Teachers
http://www.researchgate.net/publication/236152603_Reducing_the_Mismatch_of_Geometry_Concept_Definitions_and_Concept_Images_Held_by_Preservice_Teachers
https://mcsold1.monet.k12.ca.us/Academics/el712/Graphic%20Organizers/Q%20and%20A%20about%20G%20O.pdf
https://mcsold1.monet.k12.ca.us/Academics/el712/Graphic%20Organizers/Q%20and%20A%20about%20G%20O.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/939/1/Diplomsko_delo.Jursic.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/939/1/Diplomsko_delo.Jursic.pdf
http://www.teachhub.com/teaching-graphic-organizers


81 
 

Pavlič Škerjanc, K. (2013). Jezikovno obogateni kurikul- sodelovanje med predmeti in 

učitelji kot razvojni cilj in strategija. [powerpoint predstavitev]. Dostopno na 

http://www.zrss.si/projektiess/skladisce/outj2/04_usposabljanja/13-01-

08_ZRS%C5%A0/Gradiva%20ZRS%C5%A0/13-01-08_zrs%C5%A1-6_tj-

strokovnapismenost1.pdf   

 

Perkins, D. (1993). Teaching for understanding. American educator: The professional 

journal      of the American federation of teachers, 17(3), 28-35. 

 

Polya, G. (1945). How to solve it: A new aspect of mathematical method. Princeton 

USA: Princeton university press.   

 

Prijatelj, N. (1980). Matematične strukture 1, Množice – relacije – funkcije. Ljubljana:  

Partizanska knjiga. 

 

Rösken, B. in Rolka, K. (2007). Integrating intuition: The role of concept image and 

concept definition for students' learning of integral calculus. The Montana 

mathematics enthusiast, 3, 181-204.  

 

Rugelj, M. (1996).  Konstrukcija novih matematičnih pojmov (Doktorska disertacija). 

Filozofska fakulteta, Ljubljana.  

 

Rutar Ilc, Z. (2011). Poučevanje za razumevanje. Sodobna pedagogika, 1, 76-99. 

Pridobljeno s http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-SM2MOGFZ 

 

Rutar Ilc, Z. (2012). Poučevanje za razumevanje (p)ostaja izziv za izobraževalce. 

Vzgoja in izobraževanje, 43(5), 2-14.  

 

Schneider, M. in Stern, E. (2010). The cognitive perspektive on learning: Ten 

cornerstone findings. V Organisation for economic co-operation and 

development (OECD) (ur.), The nature of learning: using research to inspire 

practice (str. 69-90). Paris: OECD. 

 

Tall D. (2003). Concept image and concept definition. [spletna objava]. Pridobljeno s 

http://www.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/themes/concept-image.html [24. 2. 

2015]. 

 

Tall D. (2005). A theory of mathematical growth through embodiment, symbolism and 

proof. Predstavljeno leta 2005 na konferenci International colloquium on 

mathematical learning from early childhood to adulthood. Pridobljeno s 

https://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/pdfs/dot2005e-crem-child-

adult.pdf  

 

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-SM2MOGFZ
http://www.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/themes/concept-image.html
https://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/pdfs/dot2005e-crem-child-adult.pdf
https://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/pdfs/dot2005e-crem-child-adult.pdf


82 
 

Tall, D. (ur.) (1991). Advanced mathematical thinking. Dordrecht: Kluwer academic 

publishers.  

 

Tall, D. in Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics 

with particular reference to limits and continuity. Educational studies in 

mathematics, 12, 151-169. Pridobljeno s 

http://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/pdfs/dot1981a-concept-

image.pdf  

 

Učni načrt za matematiko (2006). Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in 

šport, Zavod RS za šolstvo.  

 

Učni načrt za matematiko (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in 

šport, Zavod RS za šolstvo. 

 

Viholainen, A. (2008). Incoherence of a concept image and erroneous conclusions in 

the case of differentiability. The Montana mathematics enthusiast, 5(2), 231-

248.  

 

Vinner, S. (1983). Concept definition, concept image and the notion of function. 

International journal for mathematical education in science and technology, 

14(3), 293-305. Pridobljeno s 

http://faculty.tarleton.edu/brawner/coursefiles/550%20MAED/Concept%20ima

ge.pdf 

 

Vinner, S. (1983). Concept definition, concept image and the notion of function. 

International journal for mathematical education in science and technology, 

14(3), 293-305. Pridobljeno s 

http://faculty.tarleton.edu/brawner/coursefiles/550%20MAED/Concept%20ima

ge.pdf  

 

Vinner, S. (1994). Research in teaching and learning mathematics at an advanced 

level. V D. Tall (ur.), Advanced mathematical thinking. Dordrecht: Kluwer 

academic publishers.  

 

Zollman, A. (2009). Students use graphic organizers to improve mathematical 

problem- solving communications. Middle school journal, 41(3), 4-12. 

 

ZRSŠ (2013). Reševanje problemov in problematiziranje rešitev. [spletna objava]. 

Pridobljeno s http://uc.fmf.uni-lj.si/pred/2013_01_05_zrss.html [19. 6. 2015].  

 

  

http://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/pdfs/dot1981a-concept-image.pdf
http://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/pdfs/dot1981a-concept-image.pdf
http://faculty.tarleton.edu/brawner/coursefiles/550%20MAED/Concept%20image.pdf
http://faculty.tarleton.edu/brawner/coursefiles/550%20MAED/Concept%20image.pdf
http://faculty.tarleton.edu/brawner/coursefiles/550%20MAED/Concept%20image.pdf
http://faculty.tarleton.edu/brawner/coursefiles/550%20MAED/Concept%20image.pdf
http://uc.fmf.uni-lj.si/pred/2013_01_05_zrss.html


83 
 

PRILOGE 
 

Predtest (Vprašalnik za učence 8. razreda) 

 

Moje ime je Katja Mohar in sem študentka magistrskega študija Dvopredmetni učitelj 

fizika- matematika na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrske naloge želim 

raziskati pomen matematičnih organizatorjev pri temi premega sorazmerja. 

  

1. Napiši, s katerimi besedami bi svojemu prijatelju iz 6. razreda pojasnil, kdaj sta dve 

količini medsebojno odvisni? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Pravokotnik dolžine 20 cm pretvorimo v ploščinsko enak pravokotnik dolžine 30 

cm. Kaj se zgodi s širino novega lika? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 

a) širina bo 10 cm krajša 

b) širina bo ostala nespremenjena 

c) noben od ponujenih odgovorov ni ustrezen 

 

 

3. Za 25 m2 sobe porabimo 35 l barve. Koliko barve bi potrebovali za 15 m2 sobe? 

 

 

 

 

4. Maja je iz  štirih enakih vžigalic sestavila štirikotnik. Odgovori.  

 

 a) Ali je obseg štirikotnika odvisen od dolžine vžigalic?                           DA/ NE 

 b) Ali je ploščina štirikotnika odvisna od dolžine vžigalic?                       DA/ NE 

 c) Ali je mogoče točno izračunati obseg in ploščino tega lika?                DA/ NE 

 

 

5. Jana je 3 leta mlajša od Tine. Dopolni prazna polja v preglednici.  

 

Jana [let]  13 20  

Tina [let] 10   20 

  

Koliko bo stara Jana, ko bo Tina stara x let? 

 

 

 



84 
 

6. Oglej si sliko s tržnice.  

              

a) Koliko plačamo, če kupimo 2 kg, in koliko, če 

kupimo 0,5 kg jabolk? 

 

 

 

 

 

b) Od česa je odvisno naše plačilo? 

 

 

 

 

 

 

7. Tilen je 10 minut meril temperaturo vode v kozarcu. Meritve je prikazal na grafu. 

Natančno si oglej graf in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

 
Graf: Temperatura vode v odvisnosti od časa 

 

 

a) Ali se je temperatura vode v kozarcu ves čas spreminjala? DA/ NE 

b) Po koliko minutah je bila temperatura najvišja? ________________________ 

c) Kdaj je temperatura vode najhitreje naraščala? ________________________ 

d) Kolikšna je bila temperatura vode po 4 minutah? _______________________ 

e) Po koliko minutah je bila temperatura vode 7°C? _______________________ 
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8. Označi, kjer gre za pare odvisnih količin.  

 

 Obseg kvadrata in dolžina stranice 

 Barva avtomobila in cena avtomobila 

 Volumen posode in količina vode, ki jo vanjo nalijemo 

 Vsota notranjih kotov in število stranic večkotnika 

 Poraba vode in količina opranega perila 

 Število oglišč in število stranic večkotnika 

 Količina kupljenih jagod in znesek plačila 

 Čas hoje in prehojena pot 

 

 

9. Na spodnjem grafu je prikazana  medsebojna odvisnost dolžine stranice in obsega 

nekega lika. Odgovori na vprašanja pod grafom. 

 

 
Graf: Velikost obsega nekega lika v odvisnosti od dolžine stranice lika.  

 

 

a) Če je velikost obsega lika 18 cm je dolžina stranice _________cm. 

b) Če je dolžina stranice 8 cm je velikost obsega lika ________cm.  

c) Velikost obsega trikotnika je _______  krat daljša od dolžine njegove 

stranice.  
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Posttest (Vprašalnik za učence 8. razreda) 

 

1. Kako bi učencu iz nižjega razreda pojasnil, kaj je to premo sorazmerje?   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

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

ter dva para količin med katerima ne gre za premo sorazmerje.  

 

Primeri PREMO SORAZMERNIH 

KOLIČIN 

Primeri količin, kjer NE GRE ZA 

PREMO SORAZMERJE 

1.  

 

1.  

 

 

2.  

 

2.  
 

 

 

 

3. Navedenih je nekaj parov odvisnih količin. Če sta količini premo sorazmerni 

obkroži PREMO, če pa sta obratno sorazmerni, obkroži OBRATNO.  

  

očetova starost – sinova starost PREMO OBRATNO 

stranici pravokotnika s ploščino 12 PREMO OBRATNO 

porabljena junijska žepnina – preostanek junijske žepnine  PREMO OBRATNO 

količina kupljenih jagod – plačilo za jagode                                 PREMO             OBRATNO 

 

 

4. Natančno preberi trditve in nato obkroži pravilen odgovor.  

 

Količini sta nujno premo sorazmerni, če se ob povečanju 

ene količine poveča tudi druga. 

 

Količini sta premo sorazmerni, če dvakratno, trikratno, ... 

n-kratno povečanje prve količine povzroči dvakratno, 

trikratno, ... n-kratno povečanje druge količine. 

 

Količnik med premo sorazmernima količinama se 

enakomerno povečuje. 

 

Če sta dve količini odvisni, potem med njima velja odnos 

premega ali pa obratnega sorazmerja 

DRŽI                         NE DRŽI 

 

 

 

DRŽI                         NE DRŽI 

 

 

 

DRŽI                         NE DRŽI 

 

 

DRŽI    NE DRŽI
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5.  Obkroži pravilen odgovor in svojo odločitev utemelji. 

 

Obseg kvadrata je premo sorazmeren z njegovo 

stranico.      
DRŽI NE DRŽI 

 

Utemeljitev:__________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 

6.  

količina A 

[s] 

količina B 

[m] 

 količina A  

[min] 

količina B 

 [m] 

1 4  5 4 

3 8  15 12 

9 16  30 24 

27 32  60 48 

   

Ali za zgornji količini velja, da sta 

premo sorazmerni? Utemelji svojo 

odločitev. 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Ali za zgornji količini velja, da sta 

premo sorazmerni? Utemelji svojo 

odločitev..  

________________________________ 

________________________________ 

 

 

7. Spodnji graf prikazuje spreminjanje gladine vode na reki med enakomernim 

padanjem dežja.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

a) Ali vsako uro pade enaka količina dežja? __________________ 

 

b) Ali sta čas padanja dežja in višina rečne gladine vode premo sorazmerni 

količini? Obkroži pravilen odgovor in kratko utemelji svojo odločitev. 

DA      NE  

_____________________________________________________________ 

           _____________________________________________________________ 
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8.   Avtomobil na 60 kilometrov dolgi poti porabi 5 litrov bencina. Koliko litrov bencina 

porabi za 180 kilometrov dolgo pot, če je hitrost vožnje enakomerna? 

 

 

 

 

9. Z  mojo pomočjo si spoznal delo z grafičnimi organizatorji. Upam, da si orodje 

spoznal za koristno, in da ti bo še kdaj pomagalo k boljšemu razumevanju snovi. Za 

konec te prosim, da izdelaš grafični organizator za DIGONALE V 

VEČKOTNIKU.  
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Grafični organizatorji 
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