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 POVZETEK  

 

Koncept realistične matematike (RME) opredeljuje učni pristop, ki se je začel razvijati 

okoli leta 1960 na Nizozemskem. Temelji na ideji, da učenci pri reševanju problemov, ki 

temeljijo na njihovih življenjskih izkušnjah, uporabijo svoje neformalne strategije in 

predznanje. Ob pomoči modelov in ponazoril sami izgrajujejo novo znanje ter postopoma 

prehajajo iz konkretnega na simbolni nivo razumevanja matematičnih idej. Učitelj ima pri 

tem vlogo usmerjevalca učnega procesa in ne posredovalca snovi.  

 

V magistrskem delu je predstavljen koncept realistične matematike (Realistic Mathematics 

Education – RME). Opisali smo glavne značilnosti koncepta realistične matematike, 

omenili rezultate najnovejših raziskav, ki proučujejo realistično matematiko, predstavili 

model poučevanja ulomkov po knjigi Fractions in Realistic Mathematics Education 

(Streefland, 1991) ter predstavili naš pristop poučevanja ulomkov v 4. razredu, ki smo ga 

oblikovali po konceptu RME. 

 

V empiričnem delu magistrskega dela je prikazana analiza 6 intervjujev z učitelji 

razrednega pouka, ki poučujejo v 4. razredu osnovne šole. Namen raziskave je bil 

ugotoviti, kako učitelji obravnavajo ulomke v 4. razredu osnovne šole ter kakšna stališča 

imajo učitelji do pristopa poučevanja ulomkov v 4. razredu, ki smo ga oblikovali po 

konceptu RME. 

 

Rezultati so pokazali, da učitelji za poučevanje še vedno uporabljajo transmisijski model 

poučevanja ter da so jim v veliko oporo učbeniki in delovni zvezki. V našem pristopu 

poučevanja, ki je oblikovan po konceptu RME, vidijo tako prednosti kot slabosti. 

Predstavljen pristop se jim zdi dober predvsem zato, ker spodbuja razmišljanje, 

sodelovanje, utemeljevanje, samostojnost učencev, argumentiranje, logično mišljenje ter 

to, da so učenci aktivni in sami izgrajujejo svoje znanje. Izpostavili so tudi, da se jim zdi 

naš pristop odličen za učno uspešnejše učence. Kot slabosti vidijo predvsem količino 

učitejeve priprave, saj je potrebno za oblikovanje ustreznih matematičnih problemov 

veliko razmisleka. Prav tako se jim zdijo predstavljeni matematični problemi zahtevni in 

premalo postopni. 

 

 

 

 

 

Ključne besede: matematika, koncept realistične matematike, RME, ulomki, realistični 

problemi 
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SUMMARY 

 

 

Realistic mathematics education (RME) is a way of teaching, which has been developed in 

the Netherlands around 1960. It is based on the idea that children are solving mathematical 

problems, which are connected to their life experiences, with informal mathematical 

strategies and prior knowledge. With the help of models and illustrations they build their 

knowledge on their own and gradually pass from concrete stage of understanding 

mathematics to understanding mathematics in a symbolic way. A teacher is just a guide 

during the learning process and helps children to stay on the right track but he isn't a source 

of information. 

 

In master's thesis the RME approach is presented. We described basic characteristics of the 

approach and some new researches which are connected to RME approach. We also 

presented the model of teaching fractions with RME approach based on the book Fractions 

in Realistic Mathematics Education (Streefland, 1991) and our approach of teaching 

fractions in 4th grade based on RME approach. 

 

The empirical part of the master's thesis shows the findings of the analysis of 6 interviews 

with primary teachers, who teach in 4th grade. The purpose of the study was to find out 

how teachers teach fractions in 4th grade and to determine teacher's attitude towards our 

approach of teaching fractions based on RME approach. 

 

The results showed that the most common way of teaching is still transmission approach 

using textbooks and workbooks. In our approach based on RME, teachers saw advantages 

and disadvantages. Teachers believe that our approach is good because it encourages the 

thinking process, cooperation, vindication, children's autonomy, argumentation, logical 

thinking and the idea that children are active and building their own knowledge. Teachers 

also think that our approach is excellent for gifted students. As disadvantages they see 

mostly the amount of work for preparation, because you need to think a lot to design 

appropriate mathematical problems. They also think that our mathematical problems are 

difficult and not gradual enough. 

 

 

 

Key words: Mathematics, Realistic Mathematics Education, RME, Fractions, Realistic 

Problem 
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1 UVOD  

 

Matematika nas spremlja pri naših vsakodnevnih opravilih – v trgovini, na avtobusu, na 

igrišču, v restavraciji, ko mama deli sladkarije … Kjerkoli že smo, se nam porajajo 

različna vprašanja, ki so bolj ali manj povezana z matematiko, čeprav se tega ne zavedamo. 

Od našega rojstva z življenjskimi izkušnjami sami izgrajujemo miselno shemo – med seboj 

povezujemo informacije in jim pripisujemo pomen. Na podlagi vseh izkušenj in 

pridobljenega znanja pa sprejemamo odločitve.  

 

Ko vstopimo v šolo, se ta shema širi. Pristopi, s katerimi učitelji poučujejo, vplivajo na 

shemo, ki si jo bodo učenci izgradili v svojih glavah. Pristopi poučevanja matematike so 

različni. V magistrskem delu bomo predstavili koncept realistične matematike (v 

nadaljevanju RME). To je koncept, ki še posebej vključuje in upošteva učenčeve 

predhodne izkušnje ter učencu omogoča, da si znanje izgrajuje sam. Poudarja tudi 

sodelovalno delo, reflektiranje naučenega ter strukturiranje in povezovanje novega znanja 

z že obstoječim. 

 

V teoretičnem delu bomo predstavili glavne značinosti koncepta RME, omenili najnovejše 

raziskave, ki se nanašajo na RME, ter RME primerjali s Hejnyjevimi načeli. Prav tako 

bomo predstavli pristop poučevanja ulomkov po konceptu RME, ki ga je oblikoval 

Streefland (1991) z ostalimi strokovnjaki. Na podlagi koncepta RME bomo oblikovali nov 

učni pristop za poučevanje ulomkov v četrtem razredu, saj so ulomki in deli celote eden 

izmed zahtevnejših tematskih sklopov v 4. razredu. Želela sem oblikovati nov pristop, s 

katerim bi lahko zahtevno temo bolj približali učencem. Oblikovanje učnega pristopa mi je 

bilo v izziv, saj je bilo potrebno vključevati in povezovati znanje didaktike matematike ter 

teorijo o RME v smiselno, zanimivo in novo celoto.  

 

Zanimalo me je, kako nov pristop poučevanja ulomkov po RME ocenjujejo učitelji, saj 

imajo le ti največ izkušenj in občutka, kateri način poučevanja v šoli deluje in kateri ne. V 

empiričnem delu bomo predstavili rezultate kvalitativne raziskave, v kateri smo opravili 6 

intervjujev z učitelji razrednega pouka, ki učijo v 4. razredu osnovne šole. Predstavili smo 

jim naš pristop in jih prosili, da ga primerjajo s svojim poučevanjem ter izrazijo stališča o 

predstavljenem pristopu. Prav tako pa smo želeli z idejo RME seznaniti učitelje in jih 

spodbuditi, da bi pristop uporabili tudi sami v razredu.  
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I.     TEORETIČNI DEL  

 

2 PRISTOPI POUČEVANJA MATEMATIKE 

 

Matematika je veda, ki se stalno razvija. Prav tako pa se razvijajo tudi pristopi poučevanja 

matematike. V dvajsetem stoletju so prevladovali štirje pristopi, ki so se med seboj 

poskušali izriniti, večina teh je prisotna v naših šolah še danes. Pristopi se razlikujejo po 

načinu, kako povezujejo horizontalno in vertikalno matematizacijo (Treffers, 1991). 

Horizontalna matematizacija pomeni učenje in povezovanje matematičnih pojmov iz 

konkretnega, čutnega sveta s svetom simbolov. Učenci odkrivajo pripomočke, ki so jim v 

pomoč za reševanje problemov v realnem življenju, npr. opisovanje problema v kontekstu, 

izdelava shem, oblikovanje in vizualizacija problema, odkrivanje razmerij, preoblikovanje 

problema iz realnega življenja v matematični problem …  

Vertikalna matematizacija pa pomeni grajenje in širitev znanja in spretnosti znotraj 

simbolnega sveta. Je proces organizacije in povezovanja v samem matematičnem 

simbolnem sistemu, npr. predstavitev povezave s formulo, matematični dokazi, izboljšave, 

prilagajanje, združevanje, povezovanje modelov, posploševanje … (Treffers, 1991). 

  

Preglednica 1: Značilnosti štirih smeri pristopov poučevanja matematike (Treffers, 1991) 

 Horizontalna matematika Vertikalna matematika 

Mehanični pristop - - 

Empiristični pristop + - 

Strukturalistični pristop - + 

Realistični pristop + + 

 

Kot nam prikazuje preglednica zgoraj je za mehanistični pristop značilna odsotnost 

horizontalne in vertikalne matematizacije. Mehanistični pristop imenujemo tudi 

»tradicionalni pristop« in temelji na vaji in urjenju spretnosti, za katerega bi v prispodobi 

lahko rekli, da obravnava človeka kot računalnik oz. mehanski stroj. Učenje se začne v 

svetu simbolov, hkrati pa manjka tudi razumevanje samih simbolov. Matematika postane 

prikaz in urjenje matematičnih zakonitosti in pravil brez razumevanja, aktivnosti temeljijo 

na pomnjenju vzorcev in algoritmov. Napake se pojavljajo, če so učenci soočeni s 

problemom, ki se razlikuje od tistih, s katerimi so se soočili v preteklosti.  

 

Za empiristični pristop je značilno učenje, ki se začne z opazovanjem in delom z 

realističnimi problemi. Pristop temelji na razmišljanju, da so realne izkušnje dovolj, da si 

učenci sami izgradijo formalne strukture brez konkretnih modelov, shem in ponazoril. 

Torej je prisotna horizontalna matematizacija, odsotna pa je vertikalna matematizacija 

(Treffers, 1991). Ta pristop je med vsemi najmanj pogost in se praktično ne uporablja. 

Za strukturalistični pristop je značilno, da se učenje začne v formalnem svetu simbolov, 

brez predhodnih konkretnih izkušenj. Strukturalisti prikažejo pravila in zakonitosti v 
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konkretnih strukturah, ki omogočajo razumevanje sistema. Poučevanje naj bi temeljilo na 

teoriji, prikazih in igrah, ki naj bi predstavljale horizontalno matematizacijo, pa vendar 

niso, saj nimajo naloge nobene podpore v izkušnjah iz realnega sveta. 

 

Četrti pristop, ki vključuje tako horizontalno in vertikalno matematizacijo, pa je realistični 

pristop. Za izhodišče učitelji jemljejo probleme iz realnega življenja, učenci pa probleme 

raziskujejo s horizontalno matematizacijo (učenci problem organizirajo, prepoznajo 

matematično ozadje, odkrivajo povezave in ponavljanja). Učitelj nato pripravi dobre 

modele, ponazorila, ki učencu pomagajo preiti z uporabo vertikalne matematike iz 

konkretnega v simbolni svet (Freudenthal, 1994). 
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3 REALISTIČNA MATEMATIKA 

 

Koncept realistične matematike ni med novejšimi idejami matematične stroke, saj je od 

samega začetka prve ideje o tem minilo že več kot 50 let. Ideja realistične matematike se je 

razvila na Nizozemskem, kjer se je močno usidrala v šolski sistem ter Nizozemsko 

postavila med uspešnejše države na mednarodnih matematičnih tekmovanjih. Ideja se je 

širila tudi v druge države po svetu ter predstavlja dobro alternativo poučevanju, pri katerem 

je učenec manj miselno aktiven. 

 

3.1 ZGODOVINA KONCEPTA REALISTIČNE MATEMATIKE 

 

Zgodovino koncepta realistične matematike bom povzela po članku Realistic mathematics 

education in The Netherlands 1980 – 1990, ki ga je l. 1991 napisal Treffers. 

 

Razvoj koncepta realistične matematike se je začel od 1960. leta dalje na Nizozemskem. 

Takrat je bilo na Nizozemskem prisotno gibanje »nova matematika«, ki se je v začetku 

šestdesetih let širilo iz Amerike v Evropo in je zanemarjalo predvsem vidik razumevanja 

matematike in povezave matematike z realnim življenjem. Gibanje »nova matematika« pa 

se v Nizozemskem prostoru ni mogla dobro razviti, saj so razvoj njihovih učbenikov 

zavirali šolski inšpektorati.  

Razvoj koncepta realistične matematike se je začel z ustanovitvijo komisije CMILW 

(Mathematics Curriculum Modernization Committee), katere naloga je bila preučiti 

vsebine srednješolske matematike in jih spremeniti tako, da bi dijake čim bolj pripravili na 

univerzitetni študij. Komisija je podala predloge za nov učni načrt za področje matematike, 

ki se je začel izvajati leta 1968. 

 

V tistih letih je Hans Freudenthal, eden glavnih začetnikov gibanja realistične matematike, 

pokazal pot, kako matematiko približati realnosti in jo speljati stran od formalistične »nove 

matematike«, ki je bila takrat prisotna. Freundenthal je vplival tudi na razmišljanje skupine 

Wiskobas, ki se je združila z CMILW in bila od leta 1971 del IOWO (Nacionalnega 

inštituta za razvoj matematičnega izobraževanja). Naloga inštituta je bila razviti alternativo 

mehanističnemu pristopu v osnovnih in srednjih šolah. Leta 1976 je Wiskobas prvič 

objavil koncept realistične matematike, hkrati pa je objavil tudi nove »realistične 

učbenike«, ki so vsebovali različne matematične probleme, primerne za poučevanje po 

konceptu realistične matematike, in so teoriji dali tudi konkretno obliko in vsebino. 

Učbeniki so se prijeli med učitelji in Wiskobas je postalo matematično gibanje, ki se ga ni 

dalo ustaviti. Če so »realistični učbeniki« leta 1980 predstavljali 5 % učbenikov v osnovni 

šoli, je njihovo število do leta 1990 naraslo na 75 %.   

Od leta 1984 naprej so se tudi prizadevali, da bi koncept realistične matematike vključili v 

neuraden nizozemski nacionalni učni načrt, ki je vplival tudi na obliko končnega učnega 

načrta. Tudi to je vplivalo na širitev »realističnih učbenikov« in ideje v šole. 
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3.2 ZNAČILNOSTI KONCEPTA REALISTIČNE MATEMATIKE 

 

Koncept realistične matematike (v nadaljevanju RME) temelji na ideji, da učenci v procesu 

učenja izhajajo iz svojega neformalnega znanja ter si z reševanjem realističnih problemov 

sami oblikujejo matematično znanje na formalnem nivoju (Fauzan, 2002). Freudenthal je 

poudaril, da je za prehod iz konkretnega sveta v simbolni matematični svet potrebna 

horizontalna in vertikalna matematizacija.  

 

RME poudarja, da mora biti učenje in poučevanje povezano z učenčevimi vsakodnevnimi 

izkušnjami (van Den Heuvel-Panhuizen, 2000). Prav tako pa mora biti poučevanje 

interaktivno in morajo imeti učenci priložnost za lastno iznajdbo matematičnih pojmov 

(Gravemeijer, 1994). 

 

Učenci morajo biti v začetku učenja soočeni z realnim problemom. Realni problem mora 

biti vir, iz katerega otrok izgrajuje formalno znanje. De Lange (1987) to opiše kot 

konceptualno matematiziranje – učenci problem raziščejo, najdejo povezavo z matematiko, 

ustvarijo sheme, vizualizacije in razvijejo model reševanja problema. Z reflektiranjem in 

posploševanjem učenci razvijejo bolj popoln koncept. Nato pa učenci prenesejo nov 

koncept v nove realne življenjske probleme.  

 

Matematično izobraževanje je organizirano kot proces vodenih iznajdb – učenci preko 

izkušenj sami oblikujejo svoje matematične koncepte. Najprej na neformalni ravni, nato pa 

prehajajo na vedno bolj simbolno raven (Zulkardi, b.d.). Učenci morajo prehajati od 

konkretne stopnje do abstraktne, vendar pa je pomembno, da učencem omogočimo dovolj 

časa, da sami preidejo na višjo stopnjo. Če učenci ne morejo naravno preiti na simbolni 

nivo, jih RME ne sili in priganja, ampak jih spodbuja, da nadaljujejo delo na svoji stopnji, 

dokler sami ne preidejo na višjo stopnjo (Hugh in Gough, 2007). 

 

Za učni proces z idejo realistične matematike je potreben kontekstualni problem. Z 

nalogami horizontalne matematizacije učenec pridobi konkretni ali simbolni matematični 

model. Z vertikalno matematizacijo, v katero spadajo reševanje, primerjanje in diskusija, 

pa učenec svoje razmišljanje pelje na višjo raven in oblikuje rešitev. Učenec nato 

interpretira svojo rešitev glede na rešitve, ki so bile dobljene v podobnem kontekstu, in s 

tem uporabi svoje predhodno znanje (Gravemeijer, 1994).  
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3.3 PET TEMELJNIH PRINCIPOV KONCEPTA REALISTIČNE MATEMATIKE 

 

Kot navaja Streefland (1990) temelji koncept realistične matematike na 5 temeljnih 

principih:  

- izgrajevanje in konkretiziranje, 

- nivoji in modeli, 

- refleksija in proste iznajdbe, 

- socialni kontekst in interakcija, 

- strukturiranje in povezovanje. 

 

V nadaljevanju bomo vsakega od principov natančneje predstavili. 

 

3.3.1 Izgrajevanje in konkretiziranje 

Pri konceptu RME vidijo matematiko kot dejavnost izgrajevanja, konstruiranja. Pri 

realistični matematiki se ne vsrkava predstavljenega ali prenesenega znanja, ampak si ga 

vsak izgrajuje sam. To je možno, če imajo učenci dovolj konkretnih izkušenj. 

Učenci morajo najti svoj način, kako izvesti določeno matematično operacijo ter postati do 

tega načina reševanja tudi kritični. Pojem razumejo glede na pretekle konkretne izkušnje, v 

katerih so se že srečali z omenjenim pojmom (Streefland, 1990).  

 

Pomembno je, da se zavedamo, da ni dovolj, da učenci pri učenju manipulirajo z različnim 

konkretnim materialom (npr. Dienesove kocke), ampak mora biti material in problem 

postavljen v kontekst, ki je otroku blizu. Realistično pomeni prilagoditi vsebino 

poučevanja otrokovim neformalnim strategijam in znanju, ki ga že ima. Realistične 

situacije pomagajo otroku doumeti, na kaj se števila in računske operacije (pa tudi drugi 

matematični pojmi) pravzaprav nanašajo (Treffers, 1991). 

 

3.3.2 Nivoji in modeli 

Učenje matematičnega pojma je dolgoročen proces, ki prehaja čez različne nivoje od 

konkretnih predstavitev do razmišljanja na simbolni ravni. Pomembno je, da se otrok sreča 

s situacijami, ki ga vodijo skozi različne nivoje abstrakcije (skozi različne naloge učenec 

vedno bolj razume matematiko na abstrakten način). 

 

Nivoji: 

- konkretno razumevanje, 

- konkretno razumevanje s simbolno predstavitvijo, 

- razumevanje pojma na simbolni ravni. 

 

Da bi dosegli najvišji nivo si pomagamo s konkretnimi materiali, konkretnimi vizualnimi 

ponazoritvami, s situacijskimi modeli, s shemami, diagrami in simboli.  
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Pri RME se 3 stopnje nanašajo na povezavo kontekstualnega problema s formalnim 

razumevanjem matematičnega ozadja konteksta. Skozi stopnje naj bi učenec prehajal na 

vedno bolj formalne postopke razumevanja matematičnega pojma. Najpomembnejša je 

2. stopnja, na kateri učenci sami, ob pomoči različnih pripomočkov, raziskujejo in 

nadgrajujejo svoje neformalne strategije in jih širijo v svoj simbolni svet. 

Pomembno se je tudi zavedati, da se definicija, kaj je konkretno in kaj abstraktno, z leti 

spreminja. Tako je npr. pravična delitev 50 jabolk v 5 košar za predšolske otroke 

abstrakten matematični problem, za otroke v 5. razredu pa konkreten, saj imajo starejši že 

izoblikovano predstavo o večjih številih (Streefland, 1990).  

 

Most med konkretnim in abstraktnim predstavljajo ponazorila in modeli, ki morajo učence 

pripraviti do razmišljanja brez materiala. Vendar pa obstaja nevarnost, da se to ne zgodi. 

Da bi bil material res ustrezen, morajo oblikovalci materiala znati gledati na svet skozi oči 

učencev, da bi lahko sodili, ali je material za učenje primeren ali ne. Pomembno je, da 

znajo učenci argumentirati in razložiti svoje teorije, učitelji pa jim moramo pomagati 

razumeti svet znotraj njihovih predstav. Jan van den Brick pravi, da lahko učitelji učence 

spodbujajo k razlagi teorije z vprašanji, ki v njih vzbudijo kognitivni konflikt 

(Gravemeijer, 1991). 

 

Konkretna ponazorila ostajajo problematična, dokler jih učenci vidijo kot konkretni 

material in ne opazijo povezave s simbolnim svetom, ki ga predstavljajo.  

Konkretna težava, na katero opozarja Cobb (1987), je v tem, da ima reprezentacija 2 

pomena: prvega, ki ga učenec izgradi v svoji glavi, in drugega, didaktičnega, ki ga 

ponazarja konkretni material. Lahko je videti matematično zakonitost v materialu, če 

zakonitost že poznamo in jo razumemo. Pomembno je, da se vprašamo, ali material 

omogoča spoznavanje in razumevanje matematične zakonitosti, če o njej nič ne vemo, ter 

da poskuša učitelj gledati na material skozi oči učenca (Cobb, 1987). 

 

Van den Heuvel-Panhuizen (2003) tudi izpostavlja, da je za uspeh poučevanja po RME 

potrebno oblikovati ustrezne sheme, v katerih učenci povezujejo svoje dosedanje izkušnje. 

Za oblikovanje dobrih povezav, je najprej potreben ustrezen kontekst oz. problem. Problem 

mora omogočati izdelavo lahke sheme, ki jo lahko oblikujejo učenci sami. Prav tako pa 

mora tudi obstajati potreba, razlog, da učenci shemo sploh oblikujejo (to dosežemo s tem, 

da učencem ponudimo aktivnosti kot so: načrtuj in izvedi reševanje po korakih; ugotovitve 

posploši; prepoznaj podobnosti in razlike; predvidi …). Naloga učitelja je, da z 

razmislekom in pogovorom z drugimi učitelji ter z opazovanjem učencev ugotovi, ali dani 

problemi omogočajo oblikovanje sheme. 

 

Berry in Houston (1995) uporabljata v svojih delih izraz matematično modeliranje. Tako 

imenujeta proces reševanja problemov z oblikovanjem modelov. Izpostavljata, da se 

rešitev problema ne zaključi pri simbolni predstavitvi rešitve problema, ampak da je 

potrebno rešitev problema prenesti iz simbolnega sveta matematičnih simbolov nazaj v 
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realen kontekst. Šele ko znamo ubesediti rešitev v kontekstu naloge, naš problem 

razumemo. Proces matematičnega modeliranja prikazuje spodnja slika.  

 

 
Slika 1: Matematično modeliranje (Berry in Houston, 1995) 

3.3.3 Refleksija in proste iznajdbe 

Učenje matematike, še posebej dviganje nivoja učnega procesa, lahko spodbujamo skozi 

refleksijo – z razmišljanjem o svojih miselnih procesih in primerjavi z miselnimi procesi 

drugih. Učenci morajo stalno imeti možnost in hkrati biti spodbujeni, da ob koncu 

reševanja enega kontekstualnega problema reflektirajo o tem, kaj že znajo in predvidevajo, 

kaj jih še čaka (Treffers, 1991). 

 

Najpomembnejša stvar, ki kaže na razumevanje matematičnega pojma, je oblikovanje 

prostih iznajdb, svojih primerov (»free productions«) (Treffers,1991). 

Učenci, ob pomoči učiteljevega vodenja, oblikujejo in ustvarjajo svojo matematiko – 

ustvarijo svoje aktivnosti, na podlagi refleksije nalog, ki so jih že rešili in s tem izrazijo 

razumevanje matematike. 

Proste iznajdbe v učnem procesu ponujajo (Streefland, 1990): 

- dosegljive probleme; 

- priložnosti za organizacijo in strukturiranje matematičnega materiala; 

- možnost razkrivanja učnih procesov in spremembe napačnih predstav; 

- uporabo terminologije, simbolov, shem in modelov za razvoj horizontalne in 

vertikalne matematike. 

 

Učenci z lastnimi iznajdbami gradijo svoje znanje. Naloge so lahko (Streefland, 1990): 

- reševanje odprtih problemov, ki imajo več rešitev. Ker je rešitev več, so po 

navadi le te na različnih nivojih abstrakcije in omogočajo konstrukcijo novega 

znanja učencev; 

- reševanje nepopolnih problemov, pri katerih moramo za njihovo rešitev 

dodatne informacije poiskati sami. 
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Kot proste iznajdbe pa pojmujemo še širše probleme kot npr. izmisliti si svoje probleme 

(različnih zahtevnosti) o neki temi, npr. izmisli si čim več različnih primerov, ki dajo vsoto 

10 (Streefland, 1990). 

 

3.3.4 Socialni kontekst in interakcija 

Učenje ne sme biti individualna stvar, ampak se dogaja v družbi in je usmerjena in 

spodbujena s socialno-kulturnim kontekstom. Učenci morajo primerjati in izmenjati ideje, 

pogovarjati se o rešitvah na različnih nivojih in argumentirati, kateri način je najboljši za 

nadaljnje delo. Z refleksijo različnih pristopov bodo vedno bolj produktivni pri 

vizualizaciji in pri oblikovanju shem, ubeseditvi problema, … 

 

Šola mora biti okolje socialnega učenja. Spodbujati mora izmenjavo idej, pogajanje, 

argumentacijo, diskusijo … Interakcija pomaga celotni skupini k napredku pri učenju 

matematike. Bolje, kot da zavračamo njihove ideje, da bi jih pripeljali iz konkretne na 

simbolno stopnjo, je sprejemanje, razvijanje in širjenje njihovih idej (Streefland, 1990). 

 

3.3.5 Strukturiranje in povezovanje 

Učenci morajo dele, ki se med seboj povezujejo, urediti v smiselno strukturo oz. shemo, da 

jih bodo zares razumeli. Učenje matematike pomeni konstruirati strukturirano znanje in 

spretnosti, ki jih vključimo v dobro organizirano in smiselno celoto. To pomeni, da učenci 

novo znanje dodajo v že obstoječe znanje ali pa se obstoječe znanje spremeni in prilagodi 

glede na nove ugotovitve (Treffers, 1991). 
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3.4 VLOGA UČITELJA IN UČENCA V RME 

 

Gravemeijer (1994) pravi, da je vloga učitelja v razredu biti posrednik, organizator, 

voditelj in ocenjevalec. V procesu učenja mora učitelj (prav tam): 

- učencem dajati kontekstualne naloge, ki so povezane s snovjo; 

- med raziskovanjem aktivnosti lahko učencem daje namige, če se jim je kje 

zataknilo in ne vedo, kako bi nadaljevali. Pomembno je, da jim ne pove 

rešitve, ampak da le namig za nadaljnje razmišljanje; 

- spodbujati učence, da med seboj primerjajo rezultate in se pogovarjajo o 

različnih rešitvah problema. Z diskusijo učenci interpretirajo rešitev ter 

razmišljajo, ali je rešitev primerna in ali obstajajo še dodatne alternativne 

rešitve; 

- dopustiti, da učenci najdejo svoje rešitve za dani problem. Učenci prosto 

raziskujejo in izgrajujejo svoje znanje in iščejo bližnjice ter povezave na 

njim primernem nivoju; 

- pripraviti nove probleme v enakem ali podobnem kontekstu – omogočati 

učencem veliko podobnih matematičnih izkušenj. 

 

Po drugi strani pa imajo učenci veliko bolj aktivno vlogo kot pri tradicionalnem 

poučevanju. Učenec mora (Gravemeijer, 1994): 

- delati individualno, v paru ali v skupini; 

- verjeti sam vase in ne sme iskati potrditve za svoje odločitve in 

razmišljanje pri učitelju ali drugih; 

- biti aktiven v učnem procesu; 

- ustvarjati proste iznajdbe in dodajati svoj prispevek pri reševanju določene 

naloge. 
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3.5 KONTEKSTUALNI PROBLEMI V RME 

 

Po navadi se učenci s kontekstualnimi problemi soočijo, ko so jim učitelji že razložili 

določene operacije in pravila ter so učenci te postopke do določene mere že avtomatizirali. 

Številni učitelji poročajo, da uporabljajo kontekstualne naloge za izgrajevanje znanja in ne 

le za aplikacijo že naučenega (Fosnot in Dolk, 2002). 

 

Ali so učenci zmožni reševati kontekstualne probleme brez vnaprej pridobljenega 

teoretičnega ozadja, ki ga potrebujejo za rešitev?  

 

Odgovor je da. Učenci lahko kontekstualne probleme rešujejo z razmislekom oz. z uporabo 

svojega neformalnega znanja, ki ga pridobijo brez učenja v šoli in se ga v večini primerov 

ne zavedajo. Carpenter in Moser (1984, v Gravemeijer, 1991) sta odkrila, da so otroci 

zmožni reševati kontekstualne probleme, ki se nanašajo na snov, ki je v šoli še niso 

obravnavali.  

 

Pri RME učenje izhaja iz kontekstualnih problemov. Za njih je značilno, da vključujejo 

kontekst, ki je učencem blizu, in so si zato zmožni problem dobro predstavljati. Pomembno 

je, da so problemi avtentični in lahko v njih učenci poiščejo povezavo s simbolnim 

matematičnim svetom. Z vodenimi iznajdbami in progresivno matematizacijo učenci 

gradijo most med konkretnim in simbolnim svetom (Gravemeijer in Doorman, 1999). 

 

Da bo problem kontekstualen ni dovolj, da imamo le zelo jasne podatke o problemu. 

Kontekst v nas vzbudi vse asociacije povezane z njim. Za reševanje kontekstualnih 

problemov potrebujemo predznanje, ki ga dobimo z izkušnjami v življenju. 

Tipične besedilne naloge v šolah po navadi ne upoštevajo učenčevega neformalnega 

znanja. Zakaj? Ker po navadi nismo sposobni matematično upoštevati vseh dejavnikov, ki 

vplivajo na naš problem. Težava pri teh besedilnih nalogah je to, da se o vseh ostalih 

okoliščinah sploh ne pogovarjamo oz. jih ne ozavestimo, da obstajajo. 

 

Poglejmo primer: 

Avto vozi s hitrostjo 50 km/h. Koliko časa bo potreboval za 25 km? 

Naloga predvideva izračun brez vseh ostalih okoliščin, ki se med vožnjo pojavljajo 

(pospeševanje do te hitrosti, zaviranje, čakanje pred semaforjem …). Čeprav se naloga 

nanaša na realno življenje, ne upošteva konteksta, v katerega je postavljen problem. V 

RME poskušajo upoštevati tudi vse ostale okoliščine, čeprav lahko potem samo ocenjujejo 

približne rezultate. 

 

Za RME je značilen poudarek na matematiziranju, matematiki kot dejavnosti, pri kateri je 

učenec pri reševanje problemov aktiven. Učenje matematike pomeni delati matematiko, pri 

kateri zavzema pomembno vlogo reševanje kontekstualnih problemov. 
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V tem načinu je problem v središču, zato ni cilj uporabiti ustrezno matematično orodje, 

ampak je cilj rešiti problem. Reševanje problema poteka skozi 3 faze (Gravemeijer in 

Doorman, 1999): 

- opisovanje konteksta problema na bolj formalen način, 

- reševanje problema na formalnem nivoju, 

- prevesti rešitev iz formalnega jezika v konkretno rešitev konteksta. 

 

Reševanje problema opisuje tudi slika 2. 

 
Slika 2: Reševanje matematičnih problemov (Gravemeijer in Doorman, 1999) 

Vrnimo se na primer z avtomobilom in ga povežimo z zgornjo shemo (slika 2). Vprašanje 

se glasi: 

Avto vozi s hitrostjo 50 km/h. Koliko časa bo potreboval za 25 km? 

 

Vprašanje lahko vzamemo tudi kot kontekstualni problem. Najprej moramo ta problem 

opisati – razmisliti, kaj vse vpliva na čas vožnje avtomobila (pospeševanje do te hitrosti, 

zaviranje, postanek pred semaforjem …). Pomembno se je zavedati, da opis problema še 

ne odgovori na vprašanje. Opis zgolj poenostavi problem, ko opišemo različne relacije, ki 

vplivajo na problem. Ko z opisom dobro razumemo problem, ga potem lažje rešimo in na 

koncu nimamo težav z ubeseditvijo, kaj rešitev problema pomeni v našem kontekstu. Ko 

razmišljamo o teh dejavnikih in poskušamo ugotoviti, kako vplivajo na čas vožnje, 

rešujemo problem. Ko naše spremenljivke povežemo z ustreznimi algotirmi (seštevanje 

različnih komponent), rešujemo problem na formalnem nivoju. Vendar pa se naše 

reševanje ne sme ustaviti le z rezultatom (npr. 35 min.), ampak moramo znati rezultat 

ponovno ubesediti v naš kontekst. Učenec mora znati ubesediti, da bi avtomobil 25 km 

prevozil v 35 min, če bi vozil s hitrostjo 50 km/h, pri tem dvakrat stal pred semaforjem po 

30 s ter porabil 4 minute za speljevanje, pospeševanje, ustavljanje pešcem … Takšne 



Bizjak, A. (2016). Stališča učiteljev do uporabe pristopa po konceptu realistične matematike pri poučevanju ulomkov v 

4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: PeF UL  
13 

naloge nimajo le enega pravilnega odgovora, saj je dejavnikov, ki vplivajo na čas vožnje, 

veliko. Pomembno je to, da učenec argumentira, kako je prišel do svojega rezultata in da so 

njegove ocene realne.  

 

Poudariti moramo tudi, da morajo biti učenci izpostavljeni večim podobnim problemom, 

da se neformalni opis problema razvije v bolj formalni opis. Če rešimo veliko podobnih 

primerov, oblikujemo algoritem, s katerim rešujemo problem. Z razvijanjem 

matematičnega jezika in algoritmov se oblikuje formalna matematika (Gravemeijer, 1994). 

 

Med reševanjem problemov si lahko učenci pomagajo s sliko ali z različnimi modeli, s 

katerimi ponazorijo problem. Na prvi stopnji (neformalne matematike, konkretne 

matematike) so ti modeli lahko skice, diagrami … Na stopnji abstrakcije pa so ponazorila 

tudi že bolj abstraktna. Pri pristopu RME je pomembno, da učenci sami dosežejo stopnjo 

abstrakcije. Prav zato morajo biti problemi v realnem kontekstu in prave zahtevnosti, da 

učenci uporabijo že obstoječe znanje za reševanje. Kot izhodišče lahko predstavimo tudi 

abstrakten matematični problem – pomembno je le, da si ga učenec lahko predstavlja 

(Hugh in Gough, 2007). 
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3.6 RAZISKAVE POVEZANE Z RME 

 

Pristop po konceptu RME so poskušali vpeljevati v različnih državah po svetu. Najnovejše 

raziskave opažajo tako prednosti kot tudi nekatere pomanjkljivosti pristopa. 

 

Prav vsi spodaj omenjeni avtorji opažajo, da so imeli učenci pozitiven odnos do novega 

pristopa. Fauzan (2002) opaža, da so učenci, ki so bili navajeni tradicionalnega 

poučevanja, imeli na začetku težave z RME pristopom, saj niso bili navajeni delati v 

skupini, težave so imeli z oblikovanjem argumentov, slabo so razumeli nekatere osnovne 

matematične pojme … Kljub temu je poučevanje po RME pristopu doprineslo k 

pozitivnim spremembam – učenci so bili bolj aktivni in ustvarjalni. 

Nurmita (2014) je ugotovila, da RME pristop lahko izboljša učenčeve dosežke, saj je 

učenec aktivno vključen v proces učenja. Bistvo uspešnosti pristopa vidi v tem, da je vsak 

korak pri reševanju problemov jasen in sistematičen.  

Tudi Bonoto (2008, v Aradaythmby in Zubainur, 2014) je potrdil, da kontekstualni 

problemi spodbujajo učence, da aktivno raziskujejo, sprašujejo in razvijajo matematične 

ideje in pojme. 

 

Kot pozitivne učinke RME pristopa sta Arasaythmby in Zubainur (2014) opazila tudi 

nadpovprečno aktivnost otrok pri skupinskem delu. Anwar (2012) poudarja, da je dobro, 

da učitelji niso več le prenašalci znanja, ampak usmerjevalci. Pravi, da je to učence 

spodbudilo, da so začeli bolj ceniti pomen razmišljanja. 

Hugh in Gough (2007) pa sta ugotovila, da je RME pristop učinkovit za učence, ki si lahko 

zapomnijo različne tipe in korake reševanja. Zaključila sta z mislijo, da je poučevanje s 

pristopom RME dobro, saj imajo naloge za učence smisel, ker je kontekst živ ter daje to 

učencem samozavest za reševanje. 

 

Kljub vsem pozitivnim učinkom pa raziskovalci opažajo tudi nekatere pomanjkljivosti oz. 

slabosti pristopa. Arasaythmby in Zubainur (2014) sta ugotovila, da so učenci med uro 

posvečali pozornost razlagi učitelja in sovrstnikov, pri individualnem delu pa so bili 

pasivni in so delo opravljali zelo počasi. Hugh in Gough (2007) sta ugotovila, da je bila 

vedno velika skupina učencev, ki brez priganjanja ne bi naredili ničesar oz. bi ostali le na 

prvi (konkretni) stopnji. 

 

RME pristop se je razvijal tudi v številnih drugih državah. Med najvidnejšima sta Amerika 

in Indonezija. Pri slednji so se zaradi slabih rezultatov na mednarodnih tekmovanjih in 

šibkega razumevanja matematike odločili, da morajo nekaj spremeniti v šolskem sistemu. 

Razvili so IndoMath in-service izobraževalni program, s katerim so učitelji uvajali RME 

pristop v razrede. Pristop je bil v večini primerov dobro sprejet, učenci so imeli pozitiven 

odnos do novega dela, vendar pa se rezultati na mednarodnih tekmovanjih niso nič 

izboljšali (Hadi, 2002). V Indoneziji so izvajali številne druge raziskave na področju RME. 

Palinussa (2013) poroča, da se je z uporabo RME pristopa izboljšalo kritično razmišljanje 
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učencev. Učenje so povezali s kulturnimi značilnostmi, učenci pa so bolj začeli ceniti svojo 

lokalno kulturo. 

 

Leta 1991 pa so tudi v Ameriki začeli prenašati idejo RME v svoj prostor pod imenom 

matematika v kontekstu (Mathematics in Context). Učitelji so poročali, da RME pristop 

omogoča učencem, da bolje razumejo matematiko in se z njo povežejo. Raziskava leta 

2005 je pokazala, da so se rezultati na mednarodnih tekmovanjih v državah, kamor so 

vpeljali matematiko v kontekstu, izboljšali. Upadlo je število učencev, ki so na 

tekmovanjih dosegli najnižji nivo znanja, prav tako pa je naraslo število učencev, ki so 

dosegli zelo dobre rezultate (Dickinson in Hough, 2012). 

 

Eden od pokazateljev uspešnosti RME pristopa pa je tudi TIMSS raziskava (Trends in 

International Mathematics and Science Study), ki Nizozemsko že nekaj let uvršča visoko 

na lestvici matematično uspešnih držav. V spodnji preglednici lahko vidimo, na katero 

mesto na lestvici svetovnih držav se je uvrstila Nizozemska v TIMSS raziskavah na 

področju matematike in na katerem mestu je bila Slovenija (Rezultati TIMSS, b.d.). 

 

 

Preglednica 2: Doseženo mesto na TIMSS raziskavah na področju matematike  

država/leto 1995 1995 2003 2003 2007 2007 2011 2011 

 

4. r 8. r 4. r 8. r 4. r 8. r 4. r 8. r 

Nizozemska 5 9 6 7 9 / 12 / 

Slovenija 8 10 19 21 19 12 21 13 

 

Če primerjamo uspešnost Nizozemske in Slovenije, lahko opazimo, da je Nizozemska na 

TIMSS raziskavah uspešnejša. Tudi to je pokazatelj, da je njihov šolski sistem na področju 

matematike dober in ga je vredno analizirati ter morda nekatere ideje tudi prenesti v 

slovenski prostor. Uspehov na mednarodnih raziskavah ne smemo pripisovati le RME 

pristopu, saj na dosežke vpliva veliko različnih dejavnikov. Verjetno lahko govorimo o 

tem, da poučevanje po RME pripomore k uspešnosti na mednarodnih primerjalnih študijah, 

bi pa za gotove zaključke morali izvesti raziskavo, s katero bi preverjali, ali obstaja 

povezava med RME pristopom in uspešnostjo na mednarodnih raziskavah, ki merijo 

uspešnost učencev na področju doseganja matematičnih kompetenc. 

  



Bizjak, A. (2016). Stališča učiteljev do uporabe pristopa po konceptu realistične matematike pri poučevanju ulomkov v 

4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: PeF UL  
16 

3.7 HEJNYJEVA NAČELA  

 

Pristop poučevanja, ki ga lahko povezujemo z RME, so tudi Hejnyjeva načela. Hejnyjeva 

načela so “netradicionalni” pristop učenja matematike, ki temelji na 12 temeljnih principih, 

ki omogočajo, da učenci z veseljem sami odkrivajo matematiko ter matematične pojme 

bolje razumejo. 

 

Metodo je začel razvijati Čeh Vit Hejny, ki je analiziral razloge, zakaj učenci ne razumejo 

matematičnih problemov in imajo raje pomnjenje postopkov in formul, ki so tipični za 

točno določene primere. Iskati je začel ne-standardne probleme, vendar pa mu politične 

razmere niso dovoljevale, da bi svoja odkritja razširil. 

Njegovo razmišljanje je skupaj s skupino kolegov leta 1974 nadaljeval njegov sin Milan 

Hejny, matematik. Prve ideje je objavil leta 1987. Nova načela poučevanja matematike so 

se osredotočala na izgradnjo povezav v miselni shemi. Pomembno načelo Hejnyjevega 

pristopa je, da matematično shemo oblikuje vsak posameznik sam med procesom reševanja 

problemov in s pogovorom o rešitvah s sošolci.  

Leta 1990 je skupina profesorjev v sodelovanju s professorjem Hejnyjem na Charles 

Univerzi našla način, kako Hejnyjev pristop približati bodočim učiteljem ter ga pripeljati v 

razrede. Prav tako so oblikovali serijo učbenikov za osnovno šolo. Leta 2013 so njihovi 

učbeniki predstavljali 10 % vseh učbenikov v čeških osnovnih šolah.  

 

V nadaljevanju bomo opisali vseh dvanajst načel, ki so zapisana na spletni strain H-mat 

(http://www.h-mat.cz/en). 

 

Hejnyjeva metoda temelji na 12 načelih: 

 

1. Izgrajevanje miselne sheme 

Iz vseh podatkov, ki jih pridobimo, naravno izgrajujemo miselno shemo. Miselna shema je 

definirana kot zbirka med seboj povezanih delov znanja/informacij, ki jih imamo o znanem 

okolju. Te informacije tako otroci kot tudi odrasli povezujemo v shemo/načrt. Avtor v 

opisu načela uporabi primer: Koliko oken je v vaši hiši? Večina ljudi odgovora na to 

vprašanje ne ve na pamet, če pa malo pomislimo in se v glavi sprehodimo skozi našo 

shemo hiše, pa hitro pridemo do pravilne rešitve. Podobno so shranjene tudi ostale 

informacije. Če jih povežemo v shemo, tvorijo znanje. Shema se izgrajuje postopno, skozi 

aktivnosti, ki jih opravljamo v hiši. Prav tako je pomembno, da se zavedamo, da je shema 

hiše za vsakega prebivalca hiše drugačna, saj si jo vsak izgrajuje glede na to, kateri objekti 

v hiši so zanj pomembni. 

Prav tako si izgrajujemo tudi matematično shemo. Izgrajevanje matematične sheme 

povezujemo z “aha” učinkom, ko naše konkretne izkušnje povezujemo v širšo celoto in za 

njih oblikujemo splošno razlago.  
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2. Delo v znanih okoljih  

Ko so učenci v znanem okolju, kjer se počutijo varno, jih ne zmotijo neznane stvari in so 

pripravljeni na reševanje različnih problemskih nalog, ki so povezane s tem okoljem. 

Problemi se navezujejo na določeno tematiko, ki je otroku blizu, hkrati pa vsako okolje 

vpliva na otroka na svoj način – npr. vožnja z avtobusom, otroško igrišče, družina ...  

  

3. Povezovanje različnih tem in področij 

Učencem vedno predstavimo informacije v znanem kontekstu oz. v povezavi s shemo, ki 

so jo že izgradili (njihovimi izkušnjami). Tako matematične pojme nikoli ne predstavljamo 

ločeno, temveč upoštevamo različne vidike in možnosti predstavitve le teh. Učenci morajo 

pri reševanju problemov sami izbrati strategijo, ki jim najbolj ustreza, ter biti pozorni na 

različne dejavnike, ki jih lahko povežejo in upoštevajo pri reševanju problemov. 

 

4. Razvoj otroka  

Profesor Hejny je želel oblikovati novo metodo poučevanja, da bi lahko obvaroval učence 

pred manipuliranjem skozi življenje. Zaradi tega njegova metoda uči učence diskutiranja, 

iskanja razlogov, evalvacije znanja, izogiba pa se posredovanju že pripravljenega znanja. 

Otroci se učijo, kaj je dobro zanje, učijo se spoštovanja drugih in odločanja ter sprejemanja 

posledic njihovih dejanj. S tem se otrok razvija na moralnem, kognitivnem in socialnem 

področju. 

 

5. Resnična motivacija 

V Hejnyjevi metodi so matematični problemi oblikovani tako, da otroci avtomatsko 

uživajo med reševanjem. Poudarjajo, da mora prava motivacija prihajati iz človeka samega 

in da ne sme biti nobenega zunanjega prisilnega faktorja. Pomembno je, da učenci pridejo 

do rešitve s svojim lastnim trudom, saj se le tako lahko veselijo svojega uspeha. Učiteljeva 

naloga je, da učenca spodbuja ter ga pohvali za uspešno opravljeno delo. 

 

6. Izgrajevanje znanja iz življenjskih izkušenj 

Otrok se uči in sprejema različne informacije od rojstva. Različne izkušnje pridobiva 

doma, od svojih staršev, z raziskovanjem svoje okolice in druženja s prijatelji. S 

Hejnyjevim pristopom se izgrajuje znanje iz konkretnih izkušenj, ki jih otrok lahko 

posploši. 

 

7. Učenje je prijetno 

Najbolj učinkovita motivacija je otrokovo občutje uspeha in zadovoljstvo ob reševanju 

ravno prav zahtevnega problema. Le ta se skriva v zadovojstvu ob napredovanju pri 

reševanju ali če so deležni pohvale in spoštovanja od drugih ljudi. Učenci morajo imeti 

pozitivno naravnanost ter si govoriti: jaz znam, zmorem, jaz lahko rešim ta problem!  
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8. Učenci izgrajujejo svoje znanje sami 

Metoda temelji na ideji, da je znanje, ki ga pridobimo sami s svojimi izkušnjami, bolj 

kvalitetno kot znanje, ki so nam ga posredovali drugi. Pri tej metodi učenci sami 

izgrajujejo svoje znanje. Izpostavljeni so različnim izkušnjam, ki jih poskušajo povezati v 

celoto. Med tem procesom svoje teorije predstavljajo in razlagajo sošolcem ter iz različnih 

teorij poiščejo tisto, ki je za njih najbolj ustrezna. 

 

9. Učiteljeva vloga 

Učitelj ni posredovalec snovi. Učitelj pripravlja različne probleme glede na stopnjo 

zahtevnsti, ki je učencem v izziv, učenca vodi in ga z vprašanji usmerja med reševanjem 

ter ima vlogo mediatorja v diskusijah. 

 

10. Učenje iz napak 

Učenci se morajo zavedati, da so napake del učnega procesa in se jih ne smejo bati. 

Napake in analiza le teh nam omogočajo bogate izkušnje, s katerimi si bolje zapomnimo, 

razumemo in povežemo nove informacije z obstoječim znanjem. Napake naj bodo kot 

sredstvo za učenje in ne stvar, ki se je moramo izogibati. Učence moramo spodbujati, da 

odkrivajo lastne napake in poskušajo ugotoviti, zakaj in kje so jih naredili. 

 

11. Primeren izziv 

Problemi morajo biti zastavljeni na različnih nivojih zahtevnosti, saj morajo tudi manj 

uspešni učenci probleme uspešno reševati, če se želimo izogniti anksioznosti in strahu pred 

nadaljnjimi matematičnimi aktivnostmi. Prav tako pa morajo učitelji tudi uspešnejšim 

učencem zagotoviti dovolj zahtevne probleme, ki jim bodo v izziv, saj ne želimo, da bi se 

učenci med poukom matematike dolgočasili. Pozorni moramo biti, da otrok ne 

preobremenimo ter da jim ponujamo naloge, primerne potrebam vsakega otroka.  

 

12. Spodbujanje sodelovanja 

Delo lahko poteka individualno, v parih ali skupinsko. Priporočljivo je, da učenci svoje 

rešitve in razmišljanja delijo z drugimi sošolci ter z diskusijo razmišljajo, kako smotrne so 

te rešitve. Pomembno je, da učitelj ne predstavlja avtoritete, ki določa, katere rešitve so 

pravilne in katere ne. Učenec se sam odloči, kateri način je zanj primernejši ter to vgradi v 

svojo miselno shemo. 

 

Med RME in Hejnyjevimi načeli lahko opazimo veliko vzporednic. Oba koncepta sta se 

začela razvijati skoraj istočasno, s to razliko, da se je koncept realistične matematike na 

nizozemskih tleh prijel zelo hitro (l. 1990 so »realistični učbeniki« predstavljali 75 % vseh 

učbenikov), Hejnyjeva načela pa niso doživela tako velikega razmaha, pa vseeno niso 

zanemarljiva, saj so tudi l. 2013 učbeniki, oblikovani po teh načelih predstavljali 10 % 

vseh učbenikov na Češkem. 
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Oba koncepta se osredotočata na to, da je učenje miselna aktivnost in da si mora učenec 

svoje znanje izgraditi sam. Poudarjata pomembnost konteksta, v katerega so postavljeni 

matematični problemi, zagovarjata argumentacijo in ubeseditev svojih misli. Pri obeh je 

pomembno skupinsko delo in sodelovanje ter povezovanje novih spoznanj s predhodnimi 

izkušnjami in z že obstoječim znanjem. 

 

Razlike opažamo v razčlenjenosti konceptov, saj koncept RME strokovnjaki opisujejo s 

petimi temeljnimi principi, Hejnyjevih načel pa je dvanajst. Za oba koncepta pa so značilne 

zelo podobne ideje, ki opredeljujejo kakovostno poučevanje matematike. 
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4 PRISTOP POUČEVANJA ULOMKOV  

 

Ker se bomo v empiričnem delu posvetili obravnavi ulomkov po RME, bomo v tem 

poglavju opisali pristop poučevanja ulomkov po RME, ki ga je Streefland predstavil v delu 

Fractions in Realistic Mathematics Education, ki je bilo objavljeno leta 1991. V njem je 

povzel ugotovitve raziskave, ki jo je skupina nizozemskih znanstvenikov izvajala z 

namenom, da bi oblikovala pristop poučevanja ulomkov v osnovni šoli po RME. 

Raziskava je potekala 2 leti med leti 1983/84 in 1985/86 med učenci, ki so bili stari od 8 

do 9 let. 

 

V naslednjih poglavjih bomo povzemali ugotovitve raziskave iz knjige Fractions in 

Realistic Mathematics Education (Streefland, 1991). 

 

4.1 TEORETIČNI MODEL POUČEVANJA 

 

V raziskavi so raziskovalci so oblikovali teoretični model za obravnavo ulomkov, ki 

temelji na 3 nivojih: 

- lokalni nivo, 

- globalni nivo in 

- teoretični nivo. 

4.1.1 Lokalni nivo 

Lokalni nivo se osredotoča na konstrukcijo znanja skozi različne problemske naloge. Na 

začetku je predstavljena odprta problemska naloga, skozi katero si lahko učenci sami 

izgrajujejo svoje znanje. Izgrajevanje znanja poteka v mislih vsakega učenca posebej (pri 

tem se uporablja simbole, diagrame, modele, se povezuje z drugimi področji, se rešuje 

realistične probleme …). 

Pomembno je tudi, da se na tak način začnejo vse učne ure, ne le ure na začetku obravnave. 

To pomeni, da je horizontalna matematizacija prisotna ne le v raziskovanju materiala, 

ampak tudi v sami aplikaciji novega znanja. 

 

Učenci tako pridejo do različnih konstrukcij. Na tej točki je potrebna refleksija njihovega 

dela z vprašanji, ki jih spodbudijo, da začnejo razmišljati o različnih možnostih, 

alternativnih rešitvah. Učenci med seboj diskutirajo, se pogajajo, sodelujejo in ustvarjajo 

nove možne rešitve. Tu se vzpostavi interakcija, hkrati pa je omogočeno, da si učenci 

izgrajujejo znanje po lastni poti. Učenci so lahko spodbujeni tudi z navodili, ki spodbujajo 

proste iznajdbe in pa z rešitvami ostalih učencev, ki jih lahko pripeljejo do tega, da 

ugotovijo, da so sami razumeli problem napačno ter svoje predstave ponovno oblikujejo 

drugače.  
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4.1.2 Globalni nivo 

V globalnem nivoju poskušamo dosegati višje nivoje z vertikalno matematizacijo. Učenci 

morajo na tem nivoju z različnimi konstrukcijami, ki so jih izgradili, sedaj oblikovati neke 

posplošene ideje in jih širiti ter vključiti v proces učenja.  

Materiali, ki so bili vključeni na 1. stopnji, se sedaj uporabijo v didaktične namene, da 

učenci dobijo nek splošen povzetek/oris snovi, ki jo obravnavajo. Hkrati pa se naučijo 

zavedati, da je na enak problem možno gledati in ga reševati na več različnih načinov. 

Pomembno je, da učenci ozavestijo postopke reševanja in razumejo, kaj počnejo. 

 

4.1.3 Teoretični nivo 

Najvišji nivo povzema vse aktivnosti, ki so se izvajale na prejšnjih stopnjah. Ideje, 

preizkušanje in razmisleki, do katerih so prišli tekom učnega procesa, so sedaj izhodišče za 

aktivnosti na teoretičnem nivoju. Učenci oblikujejo nove hipoteze, jih izpodbijajo, 

prilagajajo, pojavljajo se nove teoretične ideje in se širi polje znanega.  

 

Pojavi se želja po več kot le razlagi odkritij, temveč se oblikujejo pravila za določeno 

področje. Prav tako se teorijo vključi v širši kontekst (se oblikuje splošna teorija). 
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4.2 5 SKUPIN AKTIVNOSTI ZA OBRAVNAVO ULOMKOV 

 

Raziskovalci so oblikovali 5 skupin aktivnosti, s katerimi učenci prehajajo med različnimi 

nivoji od konkretnega k simbolnemu mišljenju. 

Te skupine so: 

- oblikovanje ulomkov; 

- opazovanje in tvorjenje ekvivalentnih ulomkov; 

- računanje z ulomki preko vmesnih količin; 

- lastne iznajdbe; 

- izgrajevanje formalnega znanja. 

 

V nadaljevanju bomo vsako od teh skupin podrobneje opisali. 

4.2.1 Oblikovanje ulomkov 

Z aktivnostmi na konkretnem nivoju si učenci z deljenjem in razdeljevanjem izoblikujejo 

pojem ulomka ter opazujejo različne operacije med ulomki. 

Učenci manipulirajo z različnim konkretnim materialom skozi aktivnosti, ki so obogatene s 

kontekstom. S tem pridobijo različne izkušnje, ki jih postopoma povezujejo v material, na 

podlagi katerega si lahko izoblikujejo formalno znanje. 

Skozi aktivno raziskovanje razdeljevanja učenci spoznavajo sistem ulomkov kot celoto, 

enakost ulomkov in ulomke v mešanih številih (npr. 1 
1

2
).  

 

Za predstavljanje razdeljevanja na enake dele se lahko uporabi različne oblike: 

pravokotnik, krog, črte (daljice) ... V realnosti se lahko te oblike povezuje s tablico 

čokolade, listom papirja, pico, torto, vrvjo ... Dobro pa je tudi, da se aktivnosti z ulomki 

povezuje s količinami in različnimi predmeti, saj s tem dobijo učenci bolj jasno sliko o 

ulomkih kot matematičnih znakih (operaterjih).  

 

Kot dober primer za progresivno matematizacijo predstavijo oblikovanje sedežnih redov in 

razdeljevanja hrane v restavraciji. 

Streefland (1991) opisuje naslednji primer: Kako razdeliti 3 pice med 4 otroke? 

 

Ko razmišljamo o deljenju pic, se hitro spomnimo, da bo delitev 3 pic odvisna od tega, 

kako bo natakar prinašal posamezne pice na mizo. Slika 3 tri nam prikazuje različne 

možnosti deljenja: 

-  v primeru A pice postrežejo eno za drugo;  

- v primeru B najprej postrežejo dve pici, nato še eno;  

- v primeru C pa postrežejo vse tri pice naenkrat. 
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Slika 3: Delitev treh pic med 4 otroke glede na to, koliko jih prinesejo hkrati (Streefland, 1991) 

 

Če primer razširimo na raziskovanje situacij, kjer delimo 6 pic med 8 otrok, dobimo primer 

ekvivalentnih/enakih ulomkov. Z razdeljevanjem, kjer uporabimo večja števila, lahko 

pridobimo različne ekvivalentne ulomke. S tem posredno spoznavajo tudi formalne 

aktivnosti z ulomki, razširjanje in krajšanje ulomkov ...  

Če primer razširimo na deljenje 5 pic 4 otrokom, pa dobimo deleže, ki so izraženi v 

mešanih številih (1 
1

4
). Učenci s tem pretvarjajo ulomek večji od ena, v ulomek in celo 

število ter obratno. 

 

Priporočajo tudi, da se učencem ponudi možnost, da na podlagi slikovnega materiala sami 

ubesedijo in določijo način razdeljevanja. Prav tako je priporočljivo, da v različnih 

operacijah uporabijo ulomke v kombinaciji s cenami, težo ... V višjih stopnjah te opisi 

služijo kot modeli, medtem ko učenci raziskujejo situacije z recepti in računajo z 

različnimi merskimi količinami. 

 

Dober primer problema je tudi, da si učenec sam izmisli svojo zgodbo o deljenju, jo reši in 

argumentira svojo rešitev.  
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4.2.2 Opazovanje in tvorjenje ekvivalentnih ulomkov 

Z razporejanjem in razdeljevanjem učenec gradi pojem ekvivalentnosti ulomkov. Pri tem 

Streefland vpelje drugačen zapis, s katerim lahko poenostavljeno zapišejo primerjave med 

situacijami deljenja, določanje vrste situacij in razlik med njimi.  

 

Osnovno shematizacijo predstavlja konstrukcija 

①
24

 

 

Število v krogu pove, koliko stvari bomo razdelili, število pod krogom pa pove, med 

koliko ljudi/v koliko skupin delimo predmete. 

Če za mizo sedi 24 ljudi ter med njih razdelimo 18 pic, je primeren simbol za to 

situacijo/mizo ⑱
24

.  

 

Za primer opazovanja in tvorjevnja ekvivalentnih ulomkv je Streefland (1991) predstavil 

naslednji primer: 

 

V restavracijo pride 24 ljudi, med katere razdelimo 18 pic. Ker v restavraciji nimajo mize 

za 24 ljudi, bodo goste posedli za več miz. Najdi čim več različnih možnosti, kako lahko 

posedejo goste, koliko pic bodo dobili za vsako mizo ter koliko bo dobil vsak posameznik. 

Goste lahko npr. razporedimo za dve enako veliki mizi ⑨
12

 ali pa tudi za mize razičnih 

velikosti, npr. ⑫
16

 in ⑥
8

. 

Glede na to, na koliko manjših miz posadimo goste, lahko ločimo dvostopenjske, 

tristopenjske ... diagrame. 

 
Slika 4: Sedežni diagrami (Streefland, 1991) 

Diagrami prikazujejo pravično razdeljevanje, omogočajo bolj jasno komunikacijo med 

učenci in učiteljem, hkrati pa so pomoč pri učenčevih miselnih procesih. Diagrami so 

odlični za iskanje različnih rešitev glede na število miz in število ljudi za mizo. Slika 4 

vsebuje dva tristopenjska diagrama, ki nam prikazujeta, na kakšne načine lahko razdelimo 
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18 pic med 24 ljudi. Pomembno je poudariti to, da so ulomki ekvivalentni, saj dobi vsak 

gost enako (ne glede na to, pri kateri mizi sedi) – pri ⑱
24

 ali pa pri ③
4

. 

 

Streefland (1991) razširi problemsko nalogo z dodatnimi vprašanji, s katerimi se lahko širi 

razumevanje ekvivalentnosti ulomka: 

- Ali je deljenje ⑱
24

 na ⑥
8

 in ⑫
16

 pravično deljenje? 

- Ali dobimo več pri③
4

 ali ⑤
8

? Za koliko več? Kaj pa ③
4

 v primerjavi s ⑤
7

? 

- Pri ③
4

 dobi vsak 
1

4
 + 

1

4
 + 

1

4
. Kako so bile pice postrežene in razdeljene? 

- Na krožniku gosta je bilo 
1

12
 + 

1

6
 + 

1

6
 + 

1

6
 pice. Kako so bile pice postrežene in 

razdeljene? Pri kateri mizi je lahko sedel ta gost? 

- Drugi gost je imel na krožniku 1 
1

3
 pice. Pri kateri mizi je lahko sedel? 

- Nekomu so postregli s polovico pice. Za katero mizo je lahko sedel? 

 

Z razmišljanjem, ki se nanaša na simbolični prikaz miz, se postopno prehaja do operacij v 

povezavi z: 

- ekvivalentnimi ulomki; 

- urejanjem situacij z deljenjem in ulomki; 

- določanjem razlik med situacijami (v katere vključimo odštevanje in seštevanje 

pri razdeljevanju; množenje in deljenje pri razdeljevanju). 

V tej skupini aktivnosti ima pomembno vlogo oblikovanje prostih iznajdb, lastnih 

primerov. Izkušnje s situacijami z razdeljevanjem učenca pripeljejo do tega, da najde 

različne bljižnjice, prav tako pa tudi do naravnega prehoda za oblikovanje in uporabo tabel. 

 

4.2.3 Računanje z ulomki preko vmesnih količin 

V tej skupini učenci ulomke povezujejo z izračunom različnih količin (dolžino, težo, ceno, 

preurejamo kuharske recepte …). S tem na konkreten način spoznavajo vsoto, razliko, 

produkt in kvocient ulomkov. Tudi pri predstavitvi količin si učenci pomagajo z vizualnimi 

modeli. 
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Seštevanje in odštevanje 

 

Ulomke se sešteva in odšteva s sklepanjem in premislekom. Na začetku je dobro 

uporabljati števila, pri katerih se lahko hitro oceni rezultat (polovica, četrtina, tretjina ...). 

Pomembno je, da se ne omenja metode iskanja skupnega imenovalca, prav tako se 

učencem ne podaja pravil za seštevanje in množenje. 

Dobro je tudi, da se učenci z razmislekom pravilno odločijo, katero računsko operacijo 

bodo uporabili glede na kontekst v matematičnem problemu ter kako bodo to zapisali s 

simboli. Pri reševanju takih problemov so še vedno prisotni močni vizualni modeli.  

 

4.2.4 Lastne iznajdbe 

Učenci z razstavljanjem in združevanjem širijo spretnosti v iskanju ekvivalentnih ulomkov 

ter iščejo lastne strategije za računanje z ulomki. Tudi na tej stopnji je poudarek na 

učenčevih lastnih iznajdbah in lastnih primerih.  

 

Učenci lahko ulomek 
5

6
 zapišejo kot vsoto 

1

6
 + 

1

6
 + 

1

6
 + 

1

6
 + 

1

6
. Iz tega zapisa lahko 

posamezne člene združijo 
5

6
 = 

2

6
 + 

3

6
.  

Ta stopnja se od prejšnjih razlikuje v tem, da se od učencev pričakuje, da rešujejo naloge 

vedno bolj na simbolni ravni. Situacije in strategije reševanja se oddaljujejo od 

konkretnega nivoja, postajajo bolj formalne. 

Na tej stopnji se še ne določa pravil za seštevanje, ampak se postavlja raziskovalna 

vprašanja, npr. Zakaj 
1

2
 + 

1

3
 ni enako 

2

5
? Na raziskovalna vprašanja učenci poskušajo 

odgovoriti na podlagi izkušenj, ki jih imajo do takrat.  

 

4.2.5 Izgrajevanje formalnega znanja 

Na tej stopnji se skupaj z učenci oblikuje pravila za računske operacije z ulomki.  

V t. i. »Skupni deželi« (Land of together) učitelji z učenci iščejo skupne lastnosti 

števil/ulomkov ter jih prenašajo v pravila za računanje z ulomki.  

 

Do sedaj niso ne učenci ne učitelji oblikovali formalnih pravil za računske operacije z 

ulomki. Učenci pa so bili v vseh fazah spodbujeni, da oblikujejo svoje, neformalne 

strategije, načine reševanja. V konceptu RME se za potrebo vpeljave formalnih operacij 

uporabi t. i. Skupna dežela.  

V Skupni deželi je vse podrejeno lastnosti “skupno”. To lastnost učitelj predstavi učencem 

in jim pove, da imajo tudi števila to lastnost. Število 2 ima v Skupni deželi veliko pomenov 

(
2

1
, 

4

2
 , 

8

4
...). Ker je v Skupni deželi več števil, jih lahko združujemo le v primeru, če imajo 

lastnost skupno. Tako moramo za računanje z ulomki z lastnostjo skupno, prilagoditi 
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število ljudi v eni ali drugi skupini (
4

2
+

9

3
=  

6

3
+ 

9

3
 = 

15

3
= 5); ali pa lahko prikrojimo 

število ljudi v obeh skupinah (ulomke razširimo na skupni imenovalec: 
4

2
+

9

3
=  

12

6
+  

18

6
=

 
30

6
= 5). Za števila iz Skupne dežele velja jasno pravilo: najprej moramo narediti številčno 

enake skupine (imenovalce) in nato seštejemo ali odštejemo stvari, ki si jih te skupine 

delijo (števce). 

 

Streefland (1991) pravi, da se je izkazalo, da pri ulomkih učenci težje poiščejo skupni 

imenovalec kot ustvarijo enake skupine pri številih z lastnostjo skupno.  

 

Na tem mestu se nam postavlja vprašanje, ali zgornja trditev zares drži. Na podlagi opisa 

Skupne dežele, ki jo najdemo v literaturi, težko vidimo, kaj bi bilo v tem primeru za 

učence lažje. Razliko vidimo le v poimenovanju, bistvo aritmetičnih pravil za ulomke in 

števila z lastnostjo skupno pa ostaja enako.  

Nov in zanimiv se nam zdi tudi način za oblikovanje in tvorjenje ekvivalentnih ulomkov 

(4.2.2). Pri tej vpeljavi se sprašujemo, na kakšen način bi učenci prišli sami do različnih 

enakosti. Zdi se nam, da je to način, kjer učitelj predstavi učencem zapis in jih nauči, kako 

se oblikuje diagrame, učenec pa bi do tega zelo težko prišel sam. Je pa to vsekakor dobra 

in zanimiva predstavitev enakosti ulomkov. 
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4.3 UČNI PRISTOP OBLIKOVAN PO KONCEPTU REALISTIČNE MATEMATIKE 

 

Odločili smo se oblikovati učni pristop za poučevanje ulomkov po konceptu realistične 

matematike za 4. razred devetletne osnovne šole. Načrtovali smo na podlagi učnega načrta 

za matematiko in prebrane literature o realistični matematiki, še posebej smo se opirali na 

knjigo Fractions in Realistic Mathematics Education (Streefland, 1991).  

 

4.3.1 Predznanje učencev 

Predznanje učencev je za učitelja zelo pomembna informacija za njegovo delo. Učenci se z 

deli celote srečajo že zelo zgodaj v vsakdanjem življenje – deljenje hrane, igrač … V 

osnovni šoli se v prvem triletju srečajo z zapisom nekaterih najbolj osnovnih ulomkov ter 

spoznavajo pojem celota in deli celote.  

V učnem načrtu najdemo naslednje cilje (Učni načrt za matematiko, 2011):  

 

Učenci v 1. triadi: 

- prepoznajo, poimenujejo in opišejo 
1

2
 , 

1

3
, 

1

4
 na konkretnih predmetih in zapišejo v 

obliki ulomka; 

- razlikujejo med celoto in deli celote; 

- delijo celote na enake dele. 

 

Učenci v 4. razredu: 

- na modelu in sliki delijo celoto na enake dele (
1

2
 , 

1

3
, …); 

- zapišejo dele celote z ulomkom (
1

3
 , 

3

4
, 

2

5
 …); 

- na modelu in sliki določijo celoto, če je dan del celote; 

- izračunajo vrednost dela celote, če je znana celota (npr. 
1

3
 od ___ = 5); 

- na modelih in sliki prepoznajo ekvivalentne zapise delov celote ( 
1

2
 = 

2

4
 ).  

Učenci v 4. razredu še ne uporabljajo računskih operacij seštevanja, odštevanja, množenja 

in deljenja z ulomki, zato je naš cilj bil, da učenci razumejo simbolni zapis ulomka in znajo 

simbolni zapis povezovati s konkretnimi življenjskimi situacijami. S tem bi prešli na 

formalni nivo razumevanja ulomkov. 
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4.3.2 Načrtovanje tematskega sklopa: Ulomki in deli celote 

Ko načrtujemo tematski sklop, moramo biti pozorni, da z učnim procesom učenci prehajajo 

iz lokalnega nivoja (skozi različne problemske naloge učenci pridobivajo izkušnje in 

izgrajujejo svoje znanje), na globalni nivo (oblikovanje širših idej, oris snovi, ozaveščanje 

postopkov reševanja) ter nazadnje na teoretični nivo (pojavi se želja po oblikovanju pravil 

in ne le razlagi odkritij). 

 

Konstrukcija matematičnega znanja: 

LOKALNI NIVO             GLOBALNI NIVO             TEORETIČNI NIVO 

 

Pri tematskem načrtovanju upoštevamo tudi 5 skupin aktivnosti za obravnavo ulomkov po 

Streeflandu (1991): 

1. oblikovanje ulomkov,  

2. opazovanje in tvorjenje ekvivalentnih ulomkov, 

3. računanje z ulomki preko vmesnih količin, 

4. lastne iznajdbe, 

5. izgrajevanje formalnega znanja. 

 

4.3.3 Načrtovanje učne enote 

Vsaka učna enota je sestavljena iz cikličnega zaporedja 4 faz: 

 

1. Kontekstualni problem 

Kontekstualni problem je oblikovan glede na nivo znanja učencev ter faze 

obravnave ulomkov. Postavljen je v realistični kontekst, ki je učencem blizu.  

 

2. Reševanje kontekstualnega problema in spodbujanje ter usmerjanje učencev, 

ki imajo težave 

Delo lahko poteka v skupini, v parih ali individualno. Učitelj ima pripravljene 

»namige« za učence, ki imajo težave. Namigi so v obliki vprašanj in usmerjanj 

razmišljanja. Učitelj nikoli ne poda odgovora učencu. 

 

3. Oblikovanje lastnih iznajdb 

Učenci iščejo svoje strategije reševanja problemov in jih uporabljajo pri učnem 

procesu. Prav tako poskušajo najti različne možnosti rešitve problemske naloge. 

 

4. Primerjava rešitev in diskusija 

Učenci predstavijo svoje rešitve in jih primerjajo z rešitvami drugih. Razmišljajo, 

katere rešitve so bolj primerne in argumentirajo, zakaj tako mislijo. 
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Slika 5: Faze učne enote 

 

Tematsko načrtovanje in načrtovanje učne enote sem združila v en diagram, ki ga 

predstavlja slika 6. Tu je zajet celoten proces načrtovanja učne teme, v našem primeru so 

to ulomki in deli celote. Tematski sklop zajema 5 učnih enot, ki so poimenovane po 5 

skupinah aktivnosti, ki jih je oblikoval Streefland (1991). V vsaki učni enoti je zajeto 

ciklično zaporedje faz, ki jih lahko vidite na sliki 5.  

 

Na podlagi tega diagrama in preučene literature smo oblikovali učne ure za poučevanje 

ulomkov in delov celote v 4. razredu osnovne šole po konceptu RME. Učne ure si lahko 

ogledate v prilogah. 
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Slika 6: Načrtovanje tematskega sklopa ulomki in deli celote  
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II.    EMPIRIČNI DEL  

5 RAZISKAVA 

5.1 NAMEN RAZISKAVE IN OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

RME temelji na uporabi neformalnega znanja, ki ga otroci že imajo, ter oblikovanju 

formalnega matematičnega znanja z obstoječimi izkušnjami na podlagi primerov, ki so 

učencem blizu (Treffers, 1991). 

Z raziskavo želimo izvedeti, na kakšen način učitelji obravnavajo ulomke v 4. razredu. 

Učiteljem želimo predstaviti model poučevanja ulomkov, ki je bil oblikovan po konceptu 

RME, in ugotoviti, kaj menijo o tem pristopu ter ali opažajo razlike med svojim pristopom 

in predstavljenim pristopom poučevanja ulomkov. Z raziskavo želimo spodbuditi učitelje h 

kritičnemu vrednotenju svojega in našega pristopa poučevanja, jih seznaniti s pristopom 

RME ter jih motivirati za uporabo takega pristopa v razredu.  

 

5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

R1: Na kakšen način učitelji obravnavajo ulomke v 4. razredu osnovne šole? 

 

R2: Kakšne razlike opažajo učitelji med svojim pristopom poučevanja ulomkov in 

predstavljenim pristopom poučevanja ulomkov, oblikovanem po konceptu RME? 

 

R3: Kakšno je stališče učiteljev do pristopa, ki smo ga oblikovali po konceptu RME? 

 

R4: Ali se pojavljajo razlike med stališči učiteljev do predstavljenega modela poučevanja 

po konceptu RME glede na njihovo delovno dobo?  
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5.3 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 

 

Magistrsko delo je empirično. Raziskovali smo s kvalitativnim raziskovalnim pristopom. 

Uporabili smo deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Izdelali smo pristop za poučevanje ulomkov v 4. razredu osnovne šole, ki smo ga 

oblikovali po konceptu RME. 

Raziskovanje je potekalo v 3 korakih: 

1. Učitelje razrednega pouka smo prosili, da opišejo svoj pristop poučevanja ulomkov 

(nam posredujejo svoje priprave za obravnavo ulomkov). 

2. Učiteljem razrednega pouka smo posredovali pristop za poučevanje ulomkov, ki 

smo ga oblikovali po konceptu realistične matematike, in jih prosili, da ga 

ovrednotijo ter primerjajo s svojim načinom poučevanja. 

3. Z vsakim učiteljem posebej smo izvedli intervju.  

 

5.3.1 Vzorec 

Raziskava temelji na namenskem vzorcu – 6 učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo v 

4. razredu osnovne šole, z različno delovno dobo. Učitelje sem razdelila v 3 pare. 2 učitelja 

z delovno dobo manj od 5 let, dva učitelja z delovno dobo med 5 in 20 let ter 2 učitelja z 

delovno dobo več kot 20 let. Intervjuvali smo 2 učitelja in 4 učiteljice razrednega pouka. 

Zaradi zagotavljanja anonimnosti pa smo v nadaljevanju za vse učitelje uporabljali moški 

spol. 

 

5.3.2 Merski instrumentarij 

V prvem delu raziskave smo obdelali pisne vire, ki so nam jih posredovali učitelji (njihove 

učne priprave). Za pridobivanje podatkov o stališčih učiteljev do našega pristopa, njihovi 

analizi in primerjanju pristopov, smo uporabili polstrukturiran intervju. To pomeni, da smo 

si vnaprej postavili vprašanja, ki jih med intervjujem nismo spreminjali, hkrati pa smo med 

samim intervjujem intervjuvanca še kaj dodatno vprašali. 

Poskušali smo zagotoviti visoko stopnjo notranje veljavnosti s tem, da smo zapisali 

natančen potek izvedbe raziskave in da imamo za vsak naš sklep/zaključek utemeljitev v 

zbranih podatkih in literaturi. 

 

Podatke smo zbirali spomladi 2016 na različnih ljubljanskih osnovnih šolah. Med 

raziskovanjem smo spoštovali etične vidike dela. 

 

5.3.3 Opis postopka zbiranja in obdelave podatkov 

Z učitelji smo se najprej dogovorili za sodelovanje. Učitelje smo prosili, da naj nam 

posredujejo svoje učne priprave za poučevanje ulomkov po e-pošti. Nato smo jim 

posredovali naš pristop poučevanja ulomkov, ki temelji na konceptu RME, in jih prosili, da 
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ga ovrednotijo in primerjajo s svojim pristopom. Za lažjo analizo pristopa smo jim poslali 

tudi oporna vprašanja, na katera so odgovarjali v intervjuju. Po enem tednu smo z njimi na 

osnovni šoli opravili intervju, sproti pa smo si zapisovali odgovore. Zbrane podatke smo 

obdelali s kvalitativno analizo. Najprej smo natančno izpisali odgovore na posamezna 

vprašanja. V izpisanih podatkih smo določili kodirne enote, besedilo kodirali in oblikovali 

kategorije. Nato smo kategorije definirali – opisali posamezne kategorije glede na kode, ki 

so v njej. Rezultate smo nato interpretirali, odgovorili na raziskovalna vprašanja in 

rezultate povezali z obstoječo teorijo.  
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5.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.4.1 Analiza učiteljevih učnih priprav 

Učitelji so nam posredovali svoje učne priprave za poučevanje ulomkov. V analizi priprav 

smo želeli ugotoviti, ali učiteljeve priprave vključujejo značilnosti koncepta RME. Ker je 

iz učnih priprav težko razbrati, ali učitelji pri poučevanju vključujejo pet temeljnih 

principov koncepta realistične matematike, smo se v analizi priprav osredotočili na: 

- učne oblike, 

- učiteljevo vlogo, 

- vrste repretentacij in 

- matematične naloge (ali naloge izhajajo iz realnega konteksta, ali omogočajo več 

različnih načinov reševanja …). 

 

Med analizo sem si pomagala z: 

- učiteljevimi pripravami, 

- učbeniškim gradivom Radovednih pet. Matematika 4. (Kopasić in Jurkovič, 2014), 

- učbeniškim gradivom Svet matematičnih čudes 4 (Cotič idr., 2013) in  

- člankom Reprezentiranje matematičnih pojmov pri pouku matematike na razredni 

stopnji (Hodnik Čadež, 2014). 

 

Preglednica 3: S katerimi učbeniškimi gradivi poučujejo učitelji 

Učitelj Analiza učnega pristopa 

U1  U1 poučuje po svojih pripravah, oblikovanih s pomočjo učbeniškega kompleta 

Svet matematičnih čudes za 4. razred. 

U2  U2 poučuje po pripravah iz učbeniškega kompleta Radovednih 5 za 4. razred. 

U3  U3 poučuje po pripravah iz učbeniškega kompleta Radovednih 5 za 4. razred. 

U4 U4 poučuje po svojih pripravah, oblikovanih s pomočjo učbeniškega kompleta 

Svet matematičnih čudes za 4. razred. 

U5  U5 poučuje po pripravah iz učbeniškega kompleta Radovednih 5 za 4. razred. 

U6  U6 poučuje po pripravah iz učbeniškega kompleta Radovednih 5 za 4. razred. 

 

Analizirali smo učne priprave za poučevanje po učbeniškem kompletu Radovednih pet 

matematika 4. 

Štirje učitelji, ki so sodelovali v empiričnem delu, so mi posredovali enake učne priprave – 

priprave, ki so jih prejeli ob učbeniškem kompletu Radovednih 5. Učitelji so prav tako 

poudarili, da so te priprave le opora in da svoje delo prilagajajo specifični situaciji v 

razredu. Učiteljeve prilagoditve pa niso zabeležene v učnih pripravah. Za poučevanje delov 

celote je predvidenih 6 ur. Poleg tega pa se deli celote pojavljajo tudi v poglavjih o 

prostornini in masi ter v eni uri na začetku leta. Učenci spoznajo zapis z ulomki 
1

2
 , 

1

4
 , 

1

8
 , 

1

3
 . 

Opazujejo modele, pri katerih je števec različen od ena. Prav tako računajo z deli celote, če 

je znan del celote in če je znana celota, ter rešujejo besedilne naloge.  
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Ob pregledu učnih priprav smo prišli do naslednjih ugotovitev.  

 

1. Učne oblike: V glavah učnih priprav so zapisane različne učne oblike (frontalna, 

individualna, skupinska, delo v dvojicah), vendar je v učnih pripravah omenjeno le 

frontalno ali individualno delo.  

2. Vloga učitelja: Delo je načrtovano in oblikovano tako, da učenca vodi predvsem 

učbenik in učitelj. Učenec prebira stripe in opazuje ponazorila, nato pa odgovarja 

na vprašanja in rešuje naloge. Prevladuje transmisijski model poučevanja, pri 

katerem učenci pomnijo različna dejstva in postopke, ki so jim predstavljeni.  

3. Vrste reprezentacij: S konkretnimi reprezentacijami se učenci med obravnavo 

ulomkov v 4. razredu praktično ne srečajo. Veliko je semikonkretnih reprezentacij 

(deljenje kompasa, ure, jabolka, denarja, kosti, pice, čokolade …), največ pa je 

semiabstraktnih reprezentacij, ki jih morajo učenci povezati s simbolnim zapisom 

ulomka (obarvani deli kvadrata, kroga, pravokotnika, zvezde, trikotnika …). 

4. Matematične naloge: V matematičnih nalogah opažamo veliko medpredmetnega 

povezovanja ter povezovanja snovi znotraj same matematike (npr. prostornina in 

deli celote …). Na začetku obravnave učenci prepoznavajo različne dele celote na 

modelih in jih zapisujejo z ulomkom. Nato rišejo in barvajo različne dele celote. 

Dele celote tudi primerjajo in računajo celoto ali del celote:  

npr. 
1

6
 od 30 = _____, ker je ________ ali  

1

6
 od ____ = 8, ker je __________. 

Z besedilnimi nalogami se srečajo 4. in 5. uro. Kontekst besedilnih nalog je realen, 

ne omogoča pa različnih rešitev, ker je zelo ozko definiran. Prav tako je vedno 

predviden le 1 pravilni odgovor. V nalogah opažamo veliko drila in ponavljanja, 

utrjevanja in podobnih tipov nalog. 

 

Analizirali smo tudi priprave dveh učiteljev, ki poučujeta na isti šoli po enakih pripravah in 

sta jih oblikovala na podlagi učbeniškega kompleta Svet matematičnih čudes za 4. razred 

ter knjige Naloge iz matematike za 3. razred (Ahačin, 1996). Za poučevanje ulokmov in 

delov celote je predvidenih 8 ur. Učenci spoznajo zapis z ulomki: 
1

2
, 

1

3
, 

1

4
, 

1

5
, 

1

6
, 

1

7
, 

1

8
, 

1

9
, 

1

10
 in 

zapisujejo ulomke, pri katerih je števec različen od ena. Prav tako računajo z deli celote, če 

je znan del celote in če je znana celota, ter rešujejo besedilne naloge. 

 

Pri tem pristopu smo opazili naslednje prednosti in slabosti: 

1. Učne oblike: V učiteljevem pristopu so zastopane različne učne oblike – frontalno 

delo, individualno delo, delo v paru, skupinska oblika. Na osnovi strukture učne 

priprave pa lahko sklepamo, da sta še vedno v največji meri prisotni frontalna in 

individualna oblika. 

2. Vloga učitelja: Učitelj večkrat učencem predstavi problem in jim dovoli, da ga sami 

rešijo in predstavijo svoje rešitve. Kot primer izpostavljamo začetek obravnave 

ulomkov. Učitelj začne obravnavo ulomkov z nalogo: razdeli list papirja na dva 

dela. Vsak učenec nalogo reši po svoje in nato svoje delo predstavi sošolcem. 

Opazujejo različne delitve in ugotovijo, da so nekateri razdelili list na 2 enaka dela, 
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drugi pa na neenaka. Učitelj nato razdeli jabolko na 2 dela (manjšega in večjega) in 

da učencu manjši del. Učenci verjetno ugovarjajo in tako učitelj vpelje pojem 

pravično deljenje – deljenje na enake dele. Pri podobnih primerih učitelj spodbuja 

učence, da argumentirajo svoje rešitve in jih primerjajo z ostalimi. Vsi problemi se 

zaključijo tako, da učitelj predstavi simbolni način reševanja (zapis z ulomki) ter 

učenci ta način utrjujejo. Tudi pri tem pristopu prevladuje transmisijski model, kjer 

učitelj novo snov posreduje učencem.  

3. Vrste reprezentacij: Učenci se srečajo s konkretnimi reprezentacijami na začetku 

obravnave delov celot. Na 2 dela delijo list papirja in jabolko. Nato učitelj 

predstavlja različne semikonkretne (deljenje torte, čokolade, jajc, jabolka …) in 

semiabstraktne (barvanje delov različnih livoc – kvadrat, pravokotnik, krog, …) 

reprezentacije. Učitelj predstavi učencem simbolni zapis delov celot 2. uro. V 

naslednjih urah prevladujejo semiabstraktne reprezentacije, ki jih učenci povezujejo 

s simbolnim zapisom. 

4. Matematične naloge: Učenci na začetku prepoznavajo in rišejo različne dele celote 

na različnih modelih. Nato računajo dele celote in celoto iz danih podatkov. 

Besedilne naloge so predstavljene šele 6. uro, pripravil jih je učitelj sam. Kontekst 

besedilnih nalog je realen, ne omogoča pa različnih rešitev, ker je zelo ozko 

definiran. Za vsako nalogo je predviden način reševanja: zapis z računom. Med 

besedilnimi nalogami je tudi nekaj nalog označenih z zvezdico (težje). Naloge so 

otežili učitelji tako, da so učenci računali z različnimi deli celote (tudi z osminami, 

…) ter da so bile celote sestavljene iz večih delov in so morali računati z večjimi 

števili (npr. v albumu je 64 ali 100 sličic). Prav tako pa imajo učenci možnost 

reševati tudi nekatere bolj odprte besedilne naloge.  

Primer: Moja babi obožuje svoj vrtiček in je vanj letos posadila tudi 24 čebulic 

tulipanov: šestino belih, osmino pisanih tulipanov, četrtino rumenih, ostali tulipani 

pa so bili rdeči. Koliko bo zraslo belih, koliko pisanih, koliko rumenih in koliko 

rdečih tulipanov? Upam, da čebulic ne bo pojedel krtek, ki že več let obiskuje 

babičin vrtiček. Če pa jih bo, kaj mislite, koliko tulipanov bo zraslo? 

 

Če povzamemo ugotovitve analize učiteljevih priprav, lahko najprej izpostavimo, da 

večina učiteljev ne uporablja svojih učnih priprav, ampak uporabljajo že vnaprej 

pripravljene priprave, ki jih dobijo ob učbeniškem gradivu ali pa jim priprave posredujejo 

drugi učitelji. Na osnovi priprav, ki smo jih analizirali, je mogoče sklepati, da pri 

poučevanju prevladuje transmisijski model poučevanja. Med učnimi oblikami sta 

najpogostejši frontalna in individualna oblika, manj je dela v paru ali skupinskega dela. Pri 

obravnavi ulomkov se učenci srečajo s konkretnimi, semikonkretnimi, semiabstraktnimi 

reprezentacijami in s simbolnim zapisom ulomka. Med naštetimi so najpogostejše 

semiabstraktne reprezentacije, ki jih učenci povezujejo s simbolnim ali besednim zapisom 

ulomka. Besedilni problemi, s katerimi se učenci srečajo, so postavljeni v realni kontekst, 

vendar pa ima večina problemov le 1 možno rešitev in predviden način reševanja. 
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5.4.2 Analiza učiteljevih odgovorov v intervjuju 

1. Ali poznate koncept poučevanja po realistični matematiki, ki so ga vpeljali na 

Nizozemskem v osemdesetih letih prejšnjega stoletja? Kaj veste o tem?  

 

Učitelj Odgovor Kodi 

U1  Ne.  ne 

U2  Pod tem imenom ne. Vendar pa so mi ideje vašega 

pristopa poznane in jih uporabljam. 

 ne 

U3  Pod tem imenom ne.  ne 

U4  Ne.  ne 

U5  Ne.  ne 

U6  Ne.  ne 

 

Poznavanje koncepta realistične matematike 

U1  ne 

U2  ne 

U3  ne 

U4  ne 

U5  ne 

U6  ne 

 

Povzetek odgovorov: 

Prav nihče od učiteljev ni poznal koncepta poučevanja po realistični matematiki. Dvema 

učiteljema so ideje pristopa sicer poznane, vendar pa za realistično matematiko še nista 

slišala.  
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2. Kje vidite podobnosti med svojim pristopom in pristopom, ki smo ga 

oblikovali po konceptu realistične matematike pri poučevanju ulomkov (npr. 

metode dela, pripomočki, oblike dela, vodenje razreda, aktivnost učencev …)?  

Učitelj Odgovor Kodi 

U1  Tudi jaz vedno izhajam iz konkretnih primerov, ki so si 

jih učenci zmožni predstavljati. Velikokrat se o 

problemih tudi pogovarjamo skupaj. Obravnavo 

ulomkov začnem podobno problemu št. 1 in 2. Skupaj 

delimo različne predmete in ugotavljamo, kaj je 

pravično deljenje. Prav tako večkrat uporabim enak tip 

naloge kot je 8. problem (oblikovanje besedilne naloge). 

 konkretni primeri 

 skupinski pogovor 

 oblikovanje ulomkov 

 oblikovanje besedilne 

naloge za dani 

rezultat 

U2  Kot izhodišče vedno dajem življenjske, realne primere, 

saj si tako lažje predstavljajo in razumejo bistvo. Sam 

stremim k temu, da učenci rešujejo na različne načine in 

vsako različno možnost reševanja predstavijo sošolcem. 

Nato način reševanja tudi komentiramo. To sicer vzame 

kar veliko časa, vendar raje naredim manj in to bolj 

kvalitetno. 

Veliko imamo tudi praktičnega dela in dela po skupinah.  

 življenjski primeri 

 različni načini 

reševanja 

 argumentiranje 

 delo po skupinah 

U3  Prav tako uporabljam naloge, ki imajo različne možne 

rešitve in logične odgovore. 8. problem je naloga, ki jo 

večkrat tudi mi rešujemo (le da so števila manjša). Prav 

tako moj pouk izhaja iz življenjskih primerov in 

učenčevih izkušenj. 

 življenjski primeri 

 dopuščanje različnih 

rešitev 

 oblikovanje 

besedilnih nalog 

U4  Podobnosti vidim v praktičnih primerih, konkretnih 

ponazorilih oz. prehajanju od konkretnega k 

simbolnemu. Prav tako je pri obeh pristopih veliko 

risanja in ponazarjanja razmišljanja, različnih možnosti. 

Jaz prav tako stremim k temu, da pri poučevanju 

uporabljam življenjske primere, ki so učencem blizu in 

se z njimi lahko povežejo. 

 prehajanje od 

konkretnega k 

simbolnemu svetu 

 veliko ponazoritev 

 življenjski primeri 

U5  Podobnosti vidim v oblikah dela (delo v skupinah, delo 

v parih), prav tako rešujemo problemske naloge, vendar 

jih ni toliko. Pri svojem pristopu smo naredili tudi 

podoben problem z deljenjem jabolk in bonbonov. 

Skupni pa so prav gotovo tudi učni cilji. 

 oblike dela 

 reševanje 

problemskih nalog 

 učni cilji 

U6  Podobnost vidim v problemu št. 1 in 2. Problem št. 1 

obravnavamo na podoben način – delimo jabolka in 

druge predmete na enake dele. Pri problemu št. 2 delamo 

podobno s številskim trakom (ga delijo na enake dele), 

vendar pa ne primerjajo različnih možnosti. Včasih tudi 

zapišejo besedilo za dani rezultat, a to zelo redko. Pri 

matematiki imamo včasih sodelovalno učenje, ko boljši 

učenci razlagajo snov učencem, ki je ne razumejo. 

 oblikovanje ulomkov 

 oblikovanje besedilne 

naloge za dani 

rezultat 

 sodelovanje 
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Podobnosti med učiteljevim pristopom in našim pristopom, ki je oblikovan po 

konceptu realistične matematike 

U1  konkretni primeri, skupinski pogovor, oblikovanje ulomkov, oblikovanje besedilne naloge 

za dani rezultat 

U2  življenjski primeri, različni načini reševanja, argumentiranje, delo po skupinah 

U3  življenjski primeri, dopuščanje različnih rešitev, oblikovanje besedilnih nalog 

U4  prehajanje od konkretnega k simbolnemu svetu, veliko ponazoritev, življenjski primeri 

U5  oblike dela, reševanje problemskih nalog, učni cilji 

U6  oblikovanje ulomkov, oblikovanje besedilne naloge za dani rezultat, sodelovanje 

 

Povzetek odgovorov: 

Večina učiteljev je kot skupno značilnost izpostavila izhajanje iz življenjskih primerov, 

sodelovanje in spodbujanje različnih rešitev. Prav tako sta 2 učitelja izpostavila, da sta prva 

dva problema podobna problemom, ki jih v šoli obravnavajo tudi oni. Podobnosti pa so 

videli tudi v 8. problemu – oblikovanju besedilne naloge za dani rezultat. 

 

3. Kje vidite razlike med svojim pristopom in pristopom, ki smo ga oblikovali po  

konceptu realistične matematike pri poučevanju ulomkov (npr. metode dela, 

pripomočki, oblike dela, vodenje razreda, aktivnost učencev …)?  

Učitelj Odgovor Kodi 

U1  Pri vašem pristopu so učenci bolj samostojni in se 

jih spodbuja, da so bolj aktivni. Sami izgrajujejo 

znanje in prihajajo do ugotovitev. Pri mojih učnih 

urah je zagotovo več razlage učitelja. Z učenci se 

sicer vedno pogovarjam o različnih problemih in 

oni delijo svoje izkušnje, vendar pa sem jaz tisti, ki 

razloži novo učno snov. Prav tako so tu vse naloge 

problemskega tipa, pri katerih je možnih več 

različnih odgovorov. V učbenikih in delovnih 

zvezkih je podobnih nalog malo, zato si jih moramo 

učitelji sami pripravljati.  

 manj razlage učitelja 

 več problemskih nalog 

odprtega tipa 

 učenci so bolj aktivni 

U2  Pri podajanju nove snovi. Učenci ne raziskujejo 

sami, saj imajo kar nekaj težav s prebiranjem in 

interpretacijo navodil. Pri podajanju nove snovi 

vodim učence z vprašanji, da sami pridejo do 

odgovorov, to pa naredim na frontalen način. Malo 

sem tudi vezan na delovni zvezek, saj zahteva 

veliko časa in mora biti na koncu leta rešen. V 

naslednjem šolskem letu ne bomo imeli več 

delovnih zvezkov, ampak le učbenike in zvezke, kar 

mi bo dalo veliko več svobode pri oblikovanju 

drugačnih nalog. 

 

 učenci raziskujejo 

novo snov bolj 

samostojno 

 ni dela z delovnimi 

zvezki 

 



Bizjak, A. (2016). Stališča učiteljev do uporabe pristopa po konceptu realistične matematike pri poučevanju ulomkov v 

4. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: PeF UL  
41 

Učitelj Odgovor Kodi 

U3  Pri vašem pristopu učenci računajo z večjimi 

števili, načeloma pa je v učnih ciljih zapisano, da 

učenci zgolj usvojijo sistem, brez računanja z 

večjimi števili. Manj je frontalnega pouka in 

odsotna je razlaga učitelja. Jaz osebno uporabljam 

frontalni pouk ali individualno delo, nisem pa 

pristaš skupinskega dela, ker ne funkcionira (vedno 

so učenci, ki od takega dela nimajo nič). Vaše 

naloge so zahtevnejše, višjega nivoja. Jaz prav tako 

konkretno hkrati povezujem s simbolnim in ne 

prehajam iz ene stopnje na drugo. Ko razdelim 

jabolko na dve polovici, to tudi zapišem s 

simbolom. 

 večja števila 

 manj frontalnega 

pouka 

 manj razlage učitelja 

 več skupinskega dela 

 zahtevnejše naloge 

 prehajanje iz 

konkretnega na 

simbolni nivo 

U4  Predvsem pri razlagi. Jaz jo pri svojem poučevanju 

uporabljam, pri vašem pristopu pa učenci znanje 

izgrajujejo sami in so pri tem bolj aktivni. Jaz 

uporabljam tudi manj odprtih problemov. Ko učenci 

rešujejo odprte probleme, jaz na koncu povzamem, 

kaj je prav in kaj narobe, ter tako preverimo, ali so 

bili pri reševanju uspešni. Pri tem pristopu mora biti 

tudi učitelj bolj prepričan v svoje znanje, saj ga 

lahko učenci vedno znova presenetijo z novimi 

idejami, prav tako pa mora učitelj vedeti, kako 

učenca usmeriti na pravo pot, če je iz nje zašel. 

 manj razlage učitelja 

 več odprtih problemov 

 učitelj mora imeti 

dobro strokovno in 

didaktično znanje 

U5 Največjo razliko vidim v tem, da jaz novo snov 

najprej obravnavam frontalno, nato pa učenci 

rešujejo probleme. Pri tem pristopu je to obrnjeno. 

Prav tako se mi zdi, da so problemi pri vašem 

pristopu zahtevnejši, ampak to boljši učenci 

potrebujejo. Učenci imajo prav tako več priložnosti 

za argumentacijo in diskusijo s sošolci. 

 ni frontalne obravnave 

snovi 

 zahtevnejši problemi 

 več argumentacije 

 več diskusije 

U6  Problemi so zahtevnejši, težji (sploh od problema 5 

do 8). Pri pristopu po konceptu RME je več 

samostojnega dela, argumentacije in diskusije. V 

razredu večkrat uporabim metodo razlage. Prav 

tako je pri vas velik poudarek na refleksiji in 

samoevalvaciji. Učenci pri nas tudi kdaj reflektirajo 

svoje znanje, vendar se večinoma ocenijo z zelo 

dobro in ne opažajo svojih pomanjkljivosti. 

Medvrstniško ocenjevanje ni zaželjeno, saj učenci 

slabo sprejemajo kritiko. Jih pa spodbujam pri 

ustnih spraševanjih, da se najprej ocenijo sami in 

jim šele nato podam svojo oceno. 

 zahtevnejši problemi 

 več argumentacije 

 več samostojnega dela 

 več diskusije 

 več refleksije  
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V čem se naš pristop, ki je oblikovan po konceptu realistične matematike, razlikuje 

od učiteljevega pristopa 

U1  manj razlage učitelja, več problemskih nalog odprtega tipa, učenci so bolj aktivni 

U2  učenci raziskujejo novo snov bolj samostojno, ni dela z delovnimi zvezki 

 

U3  večja števila, manj frontalnega pouka, manj razlage učitelja, več skupinskega dela, 

zahtevnejše naloge, prehajanje iz konkretnega na simbolni nivo 

U4  manj razlage učitelja, več odprtih problemov, učitelj mora imeti dobro strokovno in 

didaktično znanje 

U5  ni frontalne obravnave snovi, zahtevnejši problemi, več argumentacije, več diskusije 

U6  zahtevnejši problemi, več argumentacije, samostojnega dela in diskusije, več refleksije 

 

Povzetek odgovorov: 

V našem pristopu je manj frontalnega poučevanja in učiteljeve razlage. Učitelji opažajo, da 

so problemi zahtevnejši ter pristop spodbuja več argumentacije in diskusije. Izpostavili so 

tudi, da so učenci bolj aktivni (več skupinskega in samostojnega dela) ter da se učence bolj 

spodbuja k reflektiranju svojega znanja.  

 

4. Katere prednosti vidite pri pristopu, ki smo ga oblikovali po konceptu 

realistične matematike? Katere stvari bi učenci bolje znali, če bi poučevali po 

tem pristopu,v primerjavi z znanjem, ki ga dobijo pri vašem pristopu?  

Učitelj Odgovor Kodi 

U1  Učenci so bolj aktivni in se jih spodbuja, da bolj 

razmišljajo. Prav tako vaš pristop bolj spodbuja 

sodelovanje med učenci, argumentiranje svojih idej 

in razmišljanj ter spodbuja samostojnost in kritično 

mišljenje. 

 problemi spodbujajo 

razmišljanje 

 spodbujanje 

sodelovanja 

 spodbujanje 

utemeljevanja 

 krepitev samostojnosti 

 krepitev kritičnega 

mišljenja 

U2  Učenci prej usvojijo znanje, ker si probleme lažje in 

bolje predstavljajo. Učenci zmorejo preko ustreznih 

vprašanj in ponazoril sami povezati konkretno in 

simbolno. Zdi se mi, da je znanje, ki je pridobljeno 

na ta način, bolj kvalitetno in trajnejše. Sama 

obravnava nove snovi vzame sicer več časa, ampak 

zame osebno ta čas ni izgubljen, saj se vidijo razlike 

v kvaliteti znanja. 

 trajnejše znanje 

 boljše razumevanje 

problema 

 lažja povezava med 

konkretnim in 

simbolnim 

U3  Učenci po vašem pristopu bolj razvijajo logično 

mišljenje. Zdi se mi, da je prostop oblikovan tako, 

da veliko pridobijo učno uspešni učenci. 

 razvijanje logičnega 

mišljenja 

 za učno uspešne 

učence 
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Učitelj Odgovor Kodi 

U4  Prednost je predvsem to, da učenci sami pridejo do 

znanja. Prav se mi zdi, da imajo vsi čas, da pridejo 

do informacij sami. Dobro je tudi, da so »prisiljeni« 

biti aktivni ter da razmišljajo.  

 učenci sami 

izgrajujejo znanje 

 spodbujanje 

razmišljanja 

 aktivnost učencev 

U5  Veliko je skupinskega dela. S takim delom lahko 

tudi učno manj uspešni učenci uspejo reševati težje 

probleme. Zagotovo je prednost to, da je učitelj le 

moderator in so posledično učenci bolj aktivni. Če 

so bolj aktivni in več naredijo sami, si to tudi bolje 

zapomnijo. Dobro bi bilo po tem pristopu 

obravnavati tudi druge vsebine pri različnih 

predmetih. Zdi se mi, da s takim pristopom največ 

pridobijo učno uspešnejši, se mi pa zdi, da je šola za 

njih velikokrat prelahka in to potrebujejo.  

 skupinsko delo 

 učitelj kot moderator 

 aktivnost učencev 

 odličen pristop za 

uspešnejše učence 

U6  Pristop je odličen za uspešnejše učence, saj so 

problemi zahtevni in jih spodbujajo k razmišljanju. 

Dobro je, da učenci sami pridejo do rešitve, saj si 

tako bolje zapomnijo in razumejo, kako so problem 

rešili. Pristop spodbuja sodelovanje, utemeljevanje 

in argumentacijo.  

 za uspešnejše učence 

 problemi spodbujajo 

razmišljanje 

 učenci sami iščejo 

rešitve problema 

 spodbujanje 

sodelovanja in 

utemeljevanja 

 

Prednosti našega pristopa 

U1  problemi spodbujajo razmišljanje, spodbujanje sodelovanja, spodbujanje utemeljevanja, 

krepitev samostojnosti, krepitev kritičnega mišljenja 

U2  trajnejše znanje, boljše razumevanje problema, lažja povezava med konkretnim in 

simbolnim 

U3  razvijanje logičnega mišljenja, za učno uspešne učence 

U4  učenci sami izgrajujejo znanje, spodbujanje razmišljanja, aktivnost učencev 

U5  skupinsko delo, učitelj kot moderator, aktivnost učencev, odličen pristop za uspešnejše 

učence 

U6  za uspešnejše učence, problemi spodbujajo razmišljanje, učenci sami iščejo rešitve 

problema, spodbujanje sodelovanja in utemeljevanja 

 

Povzetek odgovorov: 

Prednosti našega pristopa so spodbujanje razmišljanja in razumevanja problemov, 

sodelovanja in izgrajevanja lastnega znanja. Učitelji vidijo pristop primeren za učno 

uspešnejše učence, menijo pa tudi, da tak pristop pripomore k trajnejšemu znanju. 
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5. Katere slabosti bi izpostavili pri pristopu, ki smo ga oblikovali po konceptu 

realistične matematike? Katere stvari bi učenci slabše znali, če bi poučevali po 

tem pristopu,v primerjavi z znanjem, ki ga dobijo pri vašem pristopu? 

 

Učitelj Odgovor Kodi 

U1  Če so problemi preveč kompleksni, se učenci vrtijo 

okoli in iščejo pasti, ki se lahko skrivajo za nalogo. 

Težavo vidim, če to počnejo pri vseh nalogah, tudi 

pri tistih, pri katerih je le en pravilen odgovor. Npr. 

primer z velikim in manjšim jabolkom in deljenjem 

na polovico. Učenci bi nato tudi pri vseh ostalih 

primerih razmišljali o možnosti, ali sta enako velika. 

Zato bi posledično učitelj moral pisati bolj natančna 

navodila (za vsak primer – predmeti so enako 

veliki), ki pa lahko hitro postanejo zelo dolga, če 

želimo v navodilih nalogo zelo jasno omejiti. Taki 

in podobni problemi se mi zdijo velikokrat le 

kompliciranje stvari, ki bi jih lahko bolj enostavno 

rešili, če bi nekatere dejavnike izključili. Prav tako 

pa diskutiranje o vsaki stvari vzame veliko časa in 

se brez jasne usmeritve učitelja velikokrat ne pride 

nikamor.  

 preveč kompleksni 

problemi 

 zapletanje po 

nepotrebnem 

 diskusija je zamudna 

 odsotnost učiteljeve 

razlage 

U2  Zdi se mi, da vsak razred zahteva svoj pristop, zato 

se mi zdi, da ne moremo kar trditi, da bi tak pristop 

deloval v vsakem razredu. Zagotovo po tem 

pristopu ne bi vsi učenci usvojili učne snovi, ampak 

če pogledamo realno, je tudi po »tradicionalnem« 

načinu poučevanja ne. Taki učenci v vsakem 

primeru potrebujejo dopolnilni pouk. Tak način 

poučevanja zagotovo zahteva tudi več priprave 

učitelja (materiali, organizacija …). 

 več priprave učitelja 

 zahtevno za učno manj 

uspešne učence 

 

U3  Pristop je predvsem premalo postopen. Zdi se mi, da 

je prevelik preskok že pri prvem problemu. Bolje bi 

bilo, da bi učenci najprej delili zgolj eno jabolko ter 

šele nato prešli na več jabolk, ki so različno velika. 

Koraki med različnimi problemi so veliki, potrebni 

bi bili dodatni problemi, če bi želeli, da bi učenec 

sam napredoval. Prav tako je premalo časa, saj bi 

bila obravnava po takem pristopu veliko daljša. 

Učenci namreč potrebujejo 2 uri za spoznavanje 

čistih osnov, vaši problemi pa so že kar kompleksni. 

Prav tako naloge niso primerne za učno šibkejše 

učence, saj so prezahtevne. 

 premalo postopno 

 prezahtevno za vse 

učence 

 časovno zamudno 
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Učitelj Odgovor Kodi 

U4  Tak pristop od učitelja zahteva več priprave, 

organizacije, učiteljem pa se velikokrat ne da. 

Mislim, da bi po vašem pristopu učenci porabili več 

časa, da bi do znanja prišli, bi bilo pa verjetno 

znanje trajnejše. Prav tako se mi zdi, da bi imeli s 

tem pristopom predvem težave slabši učenci, ki niso 

jezikovno zelo spretni in imajo težave pri 

razumevanju besedil. 

 več priprave učitelja 

 časovno zamudno 

 prezahtevno za vse 

učence 

U5  S takim pristopom se ti lahko na videz zdi, da vsi 

vse znajo, saj lahko boljši opravijo večino dela, 

slabši pa se skrijejo v skupini. Učitelj ima zagotovo 

več dela s pripravami in razmišljanjem o primernih 

problemih. 

 učno manj uspešni 

učenci lahko skrivajo 

svoje neznanje 

 več priprave učitelja 

U6  Pretežki problemi za slabše in povprečne. Če bi 

želeli, da bi učenci sami izgrajevali svoje znanje, bi 

problemi morali biti lažji, ali pa bi moralo biti več 

lažjih problemov za učno slabše učence. Naloge 

vsebujejo veliko besedila, ki bi ga učenci verjetno 

slabo razumeli (težave imajo namreč že pri 

razumevanju enostavnih besedilnih nalog). Prav 

tako se mi zdi, da bi bili nekateri problemi bolj 

primerni za 5. razred (problemi 5–8). Menim, da ni 

realno pričakovati, da bodo učenci razumeli snov 

brez učiteljeve razlage – boljši morda da, večina pa 

zagotovo ne. 

 prezahtevni 

matematični problemi 

 veliko besedila pri 

navodilih 

 odsotnost učiteljeve 

razlage 

 

 

Slabosti našega pristopa 

U1  preveč kompleksni problemi, zapletanje po nepotrebnem, diskusija je zamudna, odsotnost 

učiteljeve razlage 

U2  več priprave učitelja, zahtevno za učno manj uspešne učence 

U3  premalo postopno, prezahtevno za vse učence, časovno zamudno 

U4  več priprave učitelja, časovno zamudno, prezahtevno za vse učence 

U5  učno manj uspešni učenci lahko skrivajo svoje neznanje, več priprave učitelja 

U6  prezahtevni matematični problemi, veliko besedila pri navodilih, odsotnost učiteljeve 

razlage 

 

Povzetek odgovorov: 

Večina učiteljev je izpostavila, da so problemi prezahtevni za vse učence. Slabost je tudi 

to, da je potrebno več učiteljeve priprave in odsotnost učiteljeve razlage. Kot negativni 

dejavnik učitelji prav tako izpostavljajo, da tak pristop vzame več časa. En učitelj je tudi 

povedal, da se mu zdijo matematični problemi premalo postopni in bi bilo potrebno 

oblikovati dodatne probleme, ki bi bili lažji. 
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6. Kateri matematični problem se vam zdi najbolj zanimiv? Zakaj tako mislite?  

 

Učitelj Odgovor Kodi 

U1  Najbolj zanimiv matematični problem se mi zdijo 

opeke (3. problem), saj je to drugačen prikaz 

ekvivalentnosti ulomkov kot ga uporabljam jaz. 

Osebno menim, da je učencem lažje razumeti 

ekvivalentnost, če se deli tortni diagram, a vseeno 

mislim, da bi ob učiteljevi razlagi učenci tudi to 

nalogo uspešno rešili. Prav tako naloga omogoča 

diferenciacijo in nadgradnjo. 

 opeke 

 dober prikaz 

ekvivalentnosti 

ulomkov 

 omogoča 

diferenciacijo 

U2  Najbolj zanimiv problem se mi zdi deljenje pic. Zdi 

se mi, da je problem zahteven, hkrati pa otrokom 

tako blizu, da bi si lahko s ponazorili primer dobro 

narisali in ga rešili s sklepanjem. Prav tako se mi 

zdi, da se otroci hitro zadovoljijo le z eno rešitvijo 

in je dobro, da se jih spodbuja, da iščejo različne 

rešitve za isti problem. 

 deljenje pic 

 dober življenjski 

primer 

 spodbujanje iskanja 

različnih rešitev 

U3  Najbolj zanimiv problem se mi zdijo opeke. Nalogo 

bi uporabil, vendar pa bi opeke zamenjal z lego 

kockami. Tako bi učenci lahko sami izgrajevali 

stranice hiš. Naloga omogoča oblikovanje različnih 

vprašanj, ki so si različni po zahtevnosti. 

 opeke 

 omogočajo 

diferenciacijo 

U4  Če gledam iz vidika učenca, bi jim verjetno bil 

najbolj zanimiv problem tisti, ki ga učenci še 

zmorejo. Meni osebno se zdi najbolj zanimiv 6. 

problem – meti na koš, saj je naloga dobro izhodišče 

za diskusijo. 

 meti na koš 

 omogoča diskusijo 

U5  Najbolj zanimiv se mi zdi 3. problem (opeke). Zdi 

se mi najbolj kompleksen, učitelj lahko postavlja 

različno zahtevna vprašanja, ki so povezana z 

opekami. Učenci lahko dobro primerjajo različne 

možnosti. 

 opeke 

 kompleksna naloga 

 omogoča 

diferenciacijo 

 omogoča dobro 

primerjanje 

U6  Zanimiv se mi zdi 6. problem – meti na koš. Pri tem 

problemu morajo učenci že dobro poznavati 

ulomke, razumeti kaj je celota in kaj del celote. 

Naloga prav tako omogoča dobro diskusijo, saj 

lahko učenci argumentirajo, kaj pomeni biti 

najboljši (zadeti največ košev, zadeti največji delež 

košev …). 

 meti na koš 

 kompleksna naloga 

 omogoča diskusijo 
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Najbolj zanimiv matematični problem 

U1  opeke; dober prikaz ekvivalentnosti ulomkov, omogoča diferenciacijo 

U2  deljenje pic; dober življenjski primer, spodbujanje iskanja različnih rešitev 

U3  opeke, omogočajo diferenciacijo 

U4  meti na koš; omogoča diskusijo 

U5  opeke; kompleksna naloga, omogoča diferenciacijo, omogoča dobro primerjanje 

U6  meti na koš; kompleksna naloga, omogoča diskusijo 

 

Povzetek odgovorov: 

Največ učiteljev je odgovorilo, da se jim zdi najbolj zanimiv problem z opekami. Menijo, 

da je dober prikaz ekvivalentnosti, omogoča diferenciacijo ter je kompleksna naloga. 

Dvema učiteljema se zdi najbolj zanimiva naloga z meti na koš, saj je dobro izhodišče za 

diskusijo in kompleksna naloga. Enemu učitelju pa se zdi najbolj zanimiva naloga deljenje 

pic, saj je dober življenjskih problem in spodbuja iskanje različnih rešitev. 

 

7. S katerim matematičnim problemom bi učenci imeli največ težav? Zakaj tako 

mislite?  

Učitelj Odgovor Kodi 

U1  Odvisno od generacije. Nekatere generacije bi imele 

težave že s prvimi, letošnja pa bi bila v večini 

problemov po mojem mnenju uspešna. Verjetno bi 

bil najtežji 7. problem (kulturne prireditve), saj je 

problem zelo odprt in širok. Verjetno bi učenci 

rekli, da nimajo dovolj podatkov za reševanje. 

 kulturne prireditve 

 preveč odprt problem 

U2  Učenci bi imeli verjetno največ težav z 8. 

problemom (oblikovanjem besedilnih problemov). 

Zdi se mi, da nalogo že postavijo v nek kontekst, 

vendar pa velikokrat nastavijo napačne računske 

operacije, ker ne razmislijo dovolj dobro. 

 oblikovanje besedilnih 

problemov 

 napačno nastavljanje 

računskih operacij 

U3 Veliko nalog je zelo zahtevnih. Naloga z delitvijo 

pic se mi zdi primerna za matematično tekmovanje. 

Tudi kulturne prireditve so zelo zahtevne, saj je 

problem zelo odprt, učenci pa s tem nimajo veliko 

izkušenj. Učenci prav tako slabo ocenjujejo 

rezultate (saj je za dobro oceno potreben že (delni) 

izračun).  

 kulturne prireditve 

 odprt problem 

 učenci imajo premalo 

izkušenj 

 ocenjevanje rezutata  

U4  Najbolj zahtevna naloga se mi zdijo meti na koš. 

Zdi se mi, da je to najbolj kompleksna naloga, ki od 

učencev zahteva dobro poznavanje in razumevanje 

ulomkov. Uenci računajo tudi z ulomki, ki imajo v 

števcu in imenovalcu večja števila. 

 meti na koš 

 kompleksna naloga 

 računanje in 

primerjanje različnih 

ulomkov 
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Učitelj Odgovor Kodi 

U5  Najbolj zahteven se mi zdi 7. problem (kuturne 

prireditve). Učenci so premalo vajeni ocen, problem 

je prav tako postavljen zelo široko. Zdi se mi, da bi 

učenci čakali, da bi dobili še kakšna dodatna 

navodila. 

 kulturne prireditve 

 ocenjevanje rezultata 

 odprt problem 

U6  Zdi se mi, da bi učenci imeli največ težav s 

7. problemom, saj so učenci vajeni nalog, kjer ni 

dovolj podatkov, in bi v tem primeru najverjetneje 

rekli, da za rešitev naloge ni dovolj podatkov. 

Učenci ne bi vedeli, kako se lotiti naloge in bi 

potrebovali dodatno razlago učitelja. Je pa tudi 

zanimiva naloga, saj spodbuja kreativnost in 

samostojnost. Naloga je težavna predvsem zato, ker 

je odprta in učenci niso vajeni tako odprtih nalog. 

 kulturne prireditve 

 preveč odprt problem 

 

 

Najbolj zahteven matematični problem 

U1  kulturne prireditve; preveč odprt problem 

U2  oblikovanje besedilnih problemov; napačno nastavljanje računskih operacij 

U3  kulturne prireditve; odprt problem, učenci imajo premalo izkušenj, ocenjevanje rezutata 

U4  meti na koš; kompleksna naloga, računanje in primerjanje različnih ulomkov 

U5  kulturne prireditve; ocenjevanje rezultata, odprt problem 

U6  kulturne prireditve; preveč odprt problem 

 

Povzetek odgovorov: 

4 učitelji so odgovorili, da bi učenci imeli največ težav s kulturnimi prireditvami. Pravijo, 

da je naloga preveč odprta, da imajo učenci premalo izkušenj ter da težko ocenjujejo 

rezultate. Enemu učitelju se zdi najbolj zahtevna naloga z meti na koš, zaradi računanja in 

primerjanja različnih ulomkov. Drugemu učiteju pa oblikovanje besedilnih problemov, saj 

učenci pogosto nastavljajo napačne operacije pri oblikovanju besedilnih nalog. 
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8. Kateri del pristopa se vam zdi najbolj zanimiv (katera ideja, način dela, oblika 

ali metoda dela …)? Zakaj 

 

Učitelj Odgovor Kodi 

U1  Dobro se mi zdi, da so problemi konkretni in da 

spodbujajo razmišljanje. Prav tako se mi zdi 

pomembna argumentacija njihovih stališč, saj se 

tako najhitreje učijo in razumejo, zakaj tako 

počnejo. 

 konkretni problemi 

 spodbujanje 

razmišljanja 

 argumentacija 

U2  Najbolj zanimiv del pristopa so zagotovo življenjske 

situacije in pridobivanje uporabnega znanja, ki ga 

učenci lahko povežejo s svojim življenjem. 

Pomembno se mi zdi, da učenci povezujejo svoje 

izkušnje in na podlagi teh razmišljajo o novih 

problemih.  

 življenjske situacije 

 povezovanje s svojimi 

izkušnjami 

U3  Dobro se mi zdi, da so problemi življenjski ter da se 

spodbuja razmišljanje in logično mišljenje.  

 življenjske situacije 

 spodbujanje 

razmišljanja 

U4  Dobro je, da se zahtevnost problemov stopnjuje, da 

pristop spodbuja učenčevo razmišljanje in da učenci 

sami izgrajujejo znanje. Zdi se mi, da bi večina 

učencev bila sposobna uspešno rešiti probleme in 

delati po vašem pristopu. 

 stopnjevanje 

zahtevnosti problemov 

 spodbujanje 

razmišljanja 

 učenci sami 

izgrajujejo znanje 

U5  Dobre se mi zdijo problemske naloge in ideja, da so 

v resnici učenci tisti, ki delajo in so aktivni. 

Velikokrat se namreč učitelji slepimo, da so učenci 

aktivni, v resnici pa so naloge za njih prelahke.  

 zanimivi matematični 

problemi 

 aktivnost učencev 

U6  Menim, da so zelo zanimivi vaši matematični 

problemi. Dobro je tudi, da pristop spodbuja 

sodelovanje in argumentacijo. Tega je pri nas 

premalo. 

 zanimvi matematični 

problemi 

 sodelovanje 

 argumentacija 

 

Najbolj zanimiv del pristopa 

U1  konkretni problemi, spodbujanje razmišljanja, argumentacija 

U2  življenjske situacije, povezovanje s svojimi izkušnjami 

U3  življenjske situacije; spodbujanje razmišljanja 

U4  stopnjevanje zahtevnosti problemov, spodbujanje razmišljanja, učenci sami izgrajujejo 

znanje 

U5  zanimivi matematični problemi, aktivnost učencev 

U6  zanimvi matematični problemi, sodelovanje, argumentacija 
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Povzetek odgovorov: 

Kot najbolj zanimiv del pristopa so učitelji navedli zanimive matematične probleme, 

izhajanje iz življenjskih situacij, spodbujanje razmišjanja, sodelovanja in argumentacije. 

Dobro se jim zdi, da so učenci aktivni, da sami izgrajujejo znanje in ga povezujejo s 

svojimi izkušnjami. 

 

9. Kako pomembne se vam zdijo spodnje trditve za učni proces? Zakaj tako 

mislite?  

 

Trditve: 

1.  Učenci si morajo svoje znanje sami izgrajevati iz realističnega konteksta, ki je njim 

blizu oz. so si ga zmožni predstavljati. 

2. Učni proces mora voditi učence pri izgrajevanju znanja od konkretnega nivoja; 

konkretnega nivoja, ki je podprt s simbolnimi predstavami; do razumevanja 

koncepta na simbolni ravni. 

3. Učni proces mora spodbujati učenčevo refleksijo med procesom učenja ter mu 

omogočati, da sam izgradi razlago za razumevanje določenega koncepta. 

4. V učnem procesu mora biti učenje vedno kot socialna aktivnost. 

5. Učenci morajo v učnem procesu strukturirati svoje znanje in ga povezovati z že 

obstoječim. 

 

Učitelj Odgovor Kodi 

U1  Učitelju se zdijo 1., 2., 4., in 5. trditev zelo 

pomembne. 3. trditev pa se mu zdi pomembna, saj 

meni, da učenci na tej stopnji še niso sposobni 

reflektirati svojega znanja. Zdi se mu tudi, da so 

učenci preveč leni, da bi želeli iskati svoja močna in 

šibka področja in si oblikovali načrt za nadaljnje 

učenje. Refleksija s palci se mu zdi dobra za nižje 

razrede in pa za učence, ki so bolj sramežljivi in se 

ne želijo izpostavljati pred drugimi. 

 1., 2., 4., in 5. trditev – 

zelo pomembno 

 3. trditev - pomembno 

U2  Učitelju se zdijo 2., 3. in 5. trditev zelo pomembne. 

Pri 3. trditvi je še poudaril, da imajo učenci večkrat 

težave z realno oceno in se precenjujejo ter da je 

zato še toliko bolj pomembno spodbujanje k 

argumentirani refleksiji. 1. in 4. trditev se mu zdita 

pomembni, saj se moramo zavedati, da nobena stvar 

ne sme iti v skrajnost. Realistični kontekst je 

pomemben, ne smemo pa razmišljati, da je samo to 

prav.  

 2., 3., in 5., trditev – 

zelo pomembno 

 1. in 4. trditev – 

pomembno  
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Učitelj Odgovor Kodi 

U3  Učitelju se zdi 2. trditev zelo pomembna, 1. in 5. 

trditev pomembni, 3. trditev srednje pomembna, 4. 

trditev pa manj pomembna. Pravi, da učenje ni 

vedno socialna aktivnost ter da mora biti velikokrat 

individualna. Prav tako meni, da učenci dobijo 

dovolj povratne informacije s preverjanji in 

ocenjevanjem znanja in da ni potrebno, da se izvaja 

avtorefleksija tudi med samim učnim procesom (za 

to večinoma ni časa). 

 2. trditev – zelo 

pomembno 

 1. in 5. trditev – 

pomembno 

 3. trditev – srednje 

pomembno 

 4. trditev – manj 

pomembno 

U4 Učitelju se zdijo 1., 2. in 5. trditev zelo pomembne. 

Za 3. trditev meni, da je pomembna, vendar pa da 

učenci niso sposobni izvajati dobre evalvacije. 

Učitelj zato daje učencem krajša preverjanja, saj 

meni, da lahko učenci razumejo, kaj znajo in česa 

ne šele, ko dobijo svoje delo ovrednoteno s točkami. 

Za 4. trditev meni, da je pomembna, vendar pa je to 

predvsem odvisno od snovi. Za nekatere snovi, pri 

katerih imajo učenci bogate izkušnje in jih želijo 

deliti z drugimi, meni, da se morajo učenci učiti 

drug od drugega. Po drugi strani pa pravi, da 

poštevanka ne omogoča socialnega učenca in mora 

biti individualno. 

 1., 2. in 5. trditev – 

zelo pomembno 

 3. in 4. trditev - 

pomembno 

U5  Učitelju se zdijo prve tri trditve zelo pomembne, 

četrta in peta pa pomembni. Pravi, da je učenje 

težko vedno socialna aktivnost (če imaš v razredu 

učenca z avtizmom, ga težko vključiš). Prav tako 

pravi, da je dobro, da učenci povezujejo novo 

znanje z že obstoječim, ampak da pri tem velikokrat 

potrebujejo učiteljevo pomoč. 

 1., 2., 3. trditev – zelo 

pomembno 

 4. in 5. trditev - 

pomembno 

U6  1., 2. in 5. trditev je za učitelja zelo pomembna. 3. 

trditev se mu zdi srednje pomembna, saj meni, da 

sama refleksija ni dovolj, da učenec izgradi razlago 

za razumevanje matematičnega pojma. Za nekatere 

bi to šlo, drugi pa bi nujno potrebovali tudi razlago 

učitelja. 

4. trditev se mu zdi pomembna, vendar pa je 

poudaril, da se je potrebno zavedati, da je zelo 

pomembno tudi individualno delo, ne le skupinsko. 

Delo v paru ali skupini uporablja pri matematiki 

predvsem pri reševanju besedilnih nalog. 

 1., 2., in 5. trditev – 

zelo pomembno 

 4. trditev – pomembna 

 3. trditev – srednje 

pomembna 
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Učiteljeva stališča glede pomembnosti 5 temeljnih principov realistične matematike 

U1  1., 2., 4., in 5. trditev – zelo pomembno 

3. trditev – pomembno  

U2  2., 3., in 5., trditev – zelo pomembno 

1. in 4. trditev – pomembno 

U3  2. trditev – zelo pomembno 

1. in 5. trditev – pomembno 

3. trditev – srednje pomembno 

4. trditev – manj pomembno 

U4  1., 2. in 5. trditev – zelo pomembno 

3. in 4. trditev – pomembno  

U5  1., 2., 3. trditev – zelo pomembno 

4. in 5. trditev – pomembno  

U6  1., 2., in 5. trditev – zelo pomembno 

4. trditev – pomembna 

3. trditev – srednje pomembna 

 

Povzetek odgovorov: 

Prav vsem učiteljem se zdi zelo pomembno začeti pri konkretnem ter postopoma prehajati 

na simbolni nivo. Prav tako se zdi učiteljem ali pomembno ali zelo pomembno izhajanje iz 

realističnega konteksta ter strukturiranje in povezovanje novega znanja z že obstoječim. 

Učitelji sicer menijo, da mora biti učenje kot socialna aktivnost, vendar pa opozarjajo, da 

ni nujno, da je to vedno tako. Najmanj pomembno (srednje pomembno ali pomembno) pa 

se učiteljem zdi, da mora učni proces spodbujati učenčevo refleksijo, saj se jim zdi, da 

učenci na tej stopnji še niso sposobni realno reflektirati svojega znanja. 

 

10. Ali se vam zdi, da spodnje trditve držijo za naš učni pristop, ki je oblikovan po 

konceptu realistične matematike? Zakaj tako mislite?  

 

Trditve: 

1.  Učenci si morajo svoje znanje sami izgrajevati iz realističnega konteksta, ki jim je 

blizu oz. so si ga zmožni predstavljati. 

2. Učni proces mora voditi učence pri izgrajevanju znanja od konkretnega nivoja; 

konkretnega nivoja, ki je podprt s simbolnimi predstavami; do razumevanja 

matematičnega pojma na simbolni ravni. 

3. Učni proces mora spodbujati učenčevo refleksijo med procesom učenja ter mu 

omogočati, da sam izgradi razlago za razumevanje določenega pojma. 

4. V učnem procesu mora biti učenje vedno kot socialna aktivnost. 

5. Učenci morajo v učnem procesu strukturirati svoje znanje in ga povezovati z že 

obstoječim. 
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Učitelj Odgovor Kodi 

U1  Učitelj je povedal, da vse zgornje trditve držijo za 

naš učni pristop. 

 vse trditve držijo za 

naš učni pristop 

U2  Učitelj je povedal, da vse zgornje trditve držijo za 

naš učni pristop. Pri 3. trditvi je še dodal, da tudi naš 

način refleksije ne bi deloval, saj sramežljivi učenci 

ne bi podali realne ocene. Meni, da se v tej starosti 

učenci še vedno zelo primerjajo med sabo in 

tekmujejo ter v želji, da bi bili najboljši, tudi 

precenjujejo. 

 vse trditve držijo za 

naš učni pristop 

U3  Učitelj je povedal, da vse zgornje trditve držijo za 

naš učni pristop. 

 vse trditve držijo za 

naš učni pristop 

U4 Učitelj je povedal, da vse zgornje trditve držijo za 

naš učni pristop. 

 vse trditve držijo za 

naš učni pristop 

U5  Učitelj je povedal, da vse zgornje trditve držijo za 

naš učni pristop. Pri učenju kot socialni aktivnosti je 

še dodal, da je dobro, da je vedno kot možnost tudi 

individualno delo.  

 vse trditve držijo za 

naš učni pristop 

U6  Učitelj je povedal, da vse zgornje trditve držijo za 

naš učni pristop. Poudaril je tudi, da se je potrebno 

zavedati, da ima vsak otrok različne izkušnje, ki so 

odvisne predvsem od okolja, v katerem odrašča. 

Nekateri otroci imajo veliko različnih in bogatih 

izkušenj, medtem ko drugi manj. Življenjske 

izkušnje različnih otrok se med sabo zelo 

razlikujejo, zato je težko oblikovati naloge, ki bi 

ustrezale prav vsem. 

 vse trditve držijo za 

naš učni pristop 

 

Povezanost 5 temeljnih principov realistične matematike in našega pristopa 

U1  vse trditve držijo za naš učni pristop 

U2  vse trditve držijo za naš učni pristop 

U3  vse trditve držijo za naš učni pristop 

U4  vse trditve držijo za naš učni pristop 

U5  vse trditve držijo za naš učni pristop 

U6  vse trditve držijo za naš učni pristop 

 

Povzetek odgovorov: 

Prav vsi učitelji so odgovorili, da za naš pristop drži, da si učenci izgrajujejo znanje iz 

realnega konteksta, da učni proces vodi učence od konkretnega k simbolnemu, da učni 

proces spodbuja učenčevo refleksijo, da je učenje vedno socialna aktivnost ter da učenci v 

učnem procesu strukturirajo svoje znanje in ga povezujejo z že obstoječim. 
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11. Se vam zdi, da bi tak pristop lahko izvajali tudi v svojem razredu? Zakaj 

ja/ne? Katere ideje pristopa poučevanja ulomkov po konceptu realistične 

matematike se vam zdijo najbolj zanimive in bi jih tudi sami uporabili?  

 

Učitelj Odgovor Kodi 

U1  Menim, da bi ta učni pristop lahko uporabil v 

svojem razredu. Všeč mi je argumentacija in odprti 

problemi, ki učenca pripravijo k razmišljanju. 

Vseeno pa se mi zdi, da bi po vsem problemskem 

delu moral učitelj še vedno narediti nek povzetek 

snovi, da bi slabši učenci lahko razumeli bistvo. 

 da 

 argumentacija 

 odprti problemi 

 še vedno bi obdržal 

razlago učitelja 

U2  Zdi se mi, da podoben pristop že uporabljam. 

Menim, da bi tak pristop lahko izvajali učitelji in da 

so učenci sposobni delati po takem pristopu. Sam 

vedno pravim, da so učenci kot plastelin, ki je zelo 

lahko gnetljiv. Učenci se prilagodijo vsemu, kar jim 

učitelj ponudi, in je ob primerni pripravi učitelja in 

podpori le malo stvari, ki jih ne zmorejo. Zdi se mi, 

da je tak pristop dober, ker je delo bolj sproščeno 

(včasih tudi glasno) in se učence spodbuja k 

samostojnemu in ustvarjalnemu razmišljanju. 

 da 

 sproščeno vzdušje 

 spodbujanje k 

samostojnemu in 

ustvarjalnemu 

razmišljanju 

U3  Celotnega pristopa zagotovo ne bi uporabil pri 

poučevanju v svojem razredu. Za poučevanje bi 

uporabil nekatere ideje in vsebine vašega pristopa, 

vendar pa v kombinaciji s svojim stilom 

poučevanja. Zdi se mi pomembno, da se zavedamo, 

da ni le enega ustreznega načina poučevanja ter da 

mora učitelj izbirati kombinacijo različnih 

pristopov. 

 ne 

 odprti problemi 

 spodbujanje 

razmišljanja 

 

U4  Sam delno že poučujem s pomočjo odprtih 

problemov. Nekatere probleme bom tudi preizkusil. 

Všeč mi je razmišljanje o različnih možnostih in 

ideja, da učitelj le spodbuja in usmerja učni proces, 

ni pa posredovalec snovi. Menim pa, da morajo 

učenci od učitelja izvedeti, ali so na pravi poti ali 

ne. Všeč mi je ideja, da učenci pridejo po različnih 

poteh do skupnega cilja. 

 da 

 odprti problemi 

 učitelj kot 

usmerjevalec 

U5  Pristop se mi zdi zanimiv in ga bom uporabil pri 

svojem poučevanju. Dobro se mi zdi, da so 

problemi zahtevnejši ter da omogočajo 

diferenciacijo. Prav tako se mi zdi nujno izhajati iz 

učenčevih izkušenj ter jih spodbujati, da so aktivni 

in sami spoznavajo nove stvari. 

 da 

 zahtevnejši problemi 

 diferenciacija 

 učenčeve izkušnje 

 aktivno spoznavanje 

novega 
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Učitelj Odgovor Kodi 

U6  Pristop se mi zdi zanimv. Zdi se mi, da bi z dodatno 

razlago učitelja, lahko dosegli tudi vse učne cilje. 

Naslednje leto bom pri obravnavi ulomkov uporabil 

nekatere probleme in jih preizkusil. Všeč mi je ideja 

sodelovanja med učenci in argumentacije, vendar pa 

menim, da se učiteljevi razlagi ne morem 

popolnoma izogniti. Prav tako se mi zdi, da bi po 

obravnavi določenega problema morali narediti 

skupni povzetek na tablo. 

 Da 

 veliko argumentacije 

 še vedno bi obdržal 

nekaj razlage učitelja 

 

Uporabnost našega pristopa v razredu 

U1  da; argumentacija, odprti problemi, še vedno bi obdržal razlago učitelja 

U2  da; sproščeno vzdušje, spodbujanje k samostojnemu in ustvarjalnemu razmišljanju 

U3  ne; odprti problemi, spodbujanje razmišljanja 

U4  da; odprti problemi, učitelj kot usmerjevalec 

U5  da; zahtevnejši problemi, diferenciacija, učenčeve izkušnje, aktivno spoznavanje novega 

U6  da; veliko argumentacije, še vedno bi obdržal nekaj razlage učitelja 

 

Povzetek odgovorov: 

5 od 6 učiteljev je odgovorilo, da bi učni pristop uporabili v svojem razredu. Večini so 

najbolj všeč odprti problemi, spodbujanje razmišljanja, argumentacija, aktivno 

spoznavanje novega in upoštevanje učenčevih izkušenj. 2 učitelja sta poudarila, da jima je 

pristop všeč, vendar pa bi še vedno obdržala učiteljevo razlago kot povzetek na zaključku 

reševanja problema. Le en učitelj je odgovoril, da pristopa v razredu ne bi uporabil, bi pa 

uporabil nekatere probleme in idejo, da učitelj bolj spodbuja učenčevo razmišljanje. 

 

12. Koliko let delovnih izkušenj imate? 

 

Učitelj Odgovor Kodi 

U1  4 leta.  manj kot 5 let. 

U2  3 leta.  manj kot 5 let. 

U3  15 let.  med 5 in 20 let. 

U4  15 let.  med 5 in 20 let. 

U5  28 let.  več kot 20 let. 

U6  34 let.  več kot 20 let. 

 

Starostna sestava učiteljev 

U1  manj kot 5 let. 

U2  manj kot 5 let. 

U3  med 5 in 20 let. 

U4  med 5 in 20 let. 

U5  več kot 20 let. 

U6  več kot 20 let. 
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Povzetek odgovorov: 

V vzorcu smo zajeli učitelje z različnimi delovnimi izkušnjami. 2 učitelja imata manj kot 5 

let delovnih izkušenj, 2 učitelja imata med 5 in 20 let delovnih izkušenj, 2 učitelja imata 

več kot 20 let delovnih izkušenj. 
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5.5 POVZETEK UGOTOVITEV 

 

R1: Na kakšen način učitelji obravnavajo ulomke v 4. razredu osnovne šole? 

 

Z analizo učiteljevih učnih priprav smo ugotovili, da učitelji ne pišejo svojih učnih priprav, 

ampak uporabljajo že vnaprej pripravljene priprave, ki jih dobijo ob učbeniškem gradivu 

ali pa jim priprave posredujejo drugi učitelji. 

Na osnovi priprav, ki smo jih analizirali, je mogoče sklepati, da pri poučevanju prevladuje 

transmisijski model poučevanja. Med učnimi oblikami sta najpogostejši frontalna in 

individualna oblika, manj je dela v paru ali skupinskega dela.  

Pri obravnavi ulomkov se učenci srečajo s konkretnimi, semikonkretnimi, 

semiabstraktnimi reprezentacijami in s simbolnim zapisom ulomka. Med naštetimi so 

najpogostejše semiabstraktne reprezentacije, ki jih učenci povezujejo s simbolnim ali 

besednim zapisom ulomka.  

Besedilni problemi, s katerimi se učenci srečajo, so postavljeni v realni kontekst, vendar pa 

ima večina problemov le eno možno rešitev in predviden en način reševanja. 

 

 

R2: Kakšne razlike opažajo učitelji med svojim pristopom poučevanja ulomkov in 

predstavljenim pristopom poučevanja ulomkov, oblikovanem po konceptu 

realistične matematike? 

 

Da bi se učitelji bolje zavedali razlik, smo jih najprej prosili, da naštejejo nekaj podobnosti, 

ki jih vidijo med svojim pristopom in pristopom oblikovanim po konceptu RME. 

Kot podobnosti so učitelji izpostavili življenjske primere, iz katerih izhajajo. Želijo, da bi 

učenci znali povezovati učno snov z življenjem. Večina učiteljev vidi podobnost v začetni 

obravnavi in predstavitvi ulomkov. Problem z deljenjem jabolk in bonbonov večina 

učiteljev tudi sama uporablja. Prav tako jih je kar nekaj izpostavilo, da večkrat rešujejo 

podoben tip problema kot je bil 8. problem (oblikovanje besedilne naloge za dani rezultat). 

Podobnosti vidijo v prehajanju od konkretnega k simbolnemu ob pomoči različnih 

ponazoril. 

Pravijo, da tudi oni spodbujajo reševanje problemskih nalog z več možnimi rešitvami. So 

pa opazili, da je zelo odprtih problemov v učbeniških gradivih manj in jih morajo 

velikokrat tudi pripraviti sami. 

Nekateri so videli oblike dela kot podobnost, drugi kot razliko. Večina učiteljev je 

povedala, da uporabljajo različne oblike dela, tudi delo v skupini in delo v paru, vendar pa 

da se jim zdi potrebno, da učenci nekatere stvari usvojijo tudi sami. 

 

Kot največjo razliko so izpostavili vlogo učitelja. Vsi opažajo, da je v našem pristopu, ki je 

oblikovan po konceptu RME, manj razlage učitelja ter da so učenci bolj aktivni, samostojni 

in zmožni zagovarjati svoje mnenje. Večji poudarek je tudi na spodbujanju sodelovanja z 

drugimi. Večina je izpostavila, da so problemske naloge zahtevnejše kot naloge v 
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učbeniških gradivih, prav tako pa so opazili, da so naloge bolj odprtega tipa in omogočajo 

več možnih rešitev. 

 

R3: Kakšno je stališče učiteljev do pristopa, ki smo ga oblikovali po konceptu 

realistične matematike? 

 

Kot prednosti pri pristopu, oblikovanem po konceptu RME, so učitelji izpostavili 

predvsem spodbujanje razmišljanja, sodelovanja, utemeljevanja, samostojnosti, 

argumentiranja, logičnega mišljenja ter to, da so učenci aktivni in sami izgrajujejo svoje 

znanje. Izpostavili so tudi, da se jim to zdi odličen pristop za učno uspešnejše učence.  

 

Manj jim je všeč, da zahteva tak pristop več priprave učitelja in da bi bila verjetno 

obravnava bolj časovno zamudna, saj diskusija vzame veliko časa. Prav tako vidijo težavo 

v tem, da so matematični problemi prezahtevni za vse učence ter bi bilo možno, da učno 

manj uspešni učenci ne bi imeli nič od tega. Pogrešajo večjo postopnost, sistematičnost in 

delo po manjših korakih. Izpostavili so tudi velike količine besedila pri navodilih, saj 

menijo, da imajo učenci velike težave z razumevanjem prebranega. Kot slabost pa so tudi 

izpostavili odsotnost učiteljeve razlage, saj se nekaterim zdi nujno potrebno, da učitelj snov 

razloži.  

 

Najbolj zanimiv problem se jim zdi problem z opekami, saj menijo, da omogoča dober 

prikaz ekvivalentnosti ulomkov ter diferenciacijo. Prav tako se jim zdi zanimiv problem z 

meti na koš, saj omogoča dobro diskusijo. Problem deljenja pic v restavraciji pa je najbolj 

zanimiv enemu učitelju, saj se mu zdi dober življenjski primer. 

 

Večina učiteljev je kot najtežji problem izbrala kulturne prireditve. Menijo, da je problem 

preveč odprt ter bi imeli učenci velike težave z ocenjevanjem rezultatov. En učitelj je kot 

najtežji problem izbral mete na koš, zaradi kompleksnosti naloge in primerjave različnih 

ulomkov, drugi učitelj pa je za najzahtevnejši problem izbral oblikovanje besedilnih nalog, 

saj pravi, da imajo učenci velike težave z izbiro ustreznih računskih operacij in 

ubeseditvijo problema. 

 

Kot najbolj zanimivo idejo pristopa, oblikovanega po konceptu RME, so učitelji izpostavili 

zanimive matematične probleme, ki izhajajo iz življenjskih situacij. Dobro se jm zdi, da se 

problemi stopnjujejo ter da pristop spodbuja razmišljanje, argumentacijo ter sodelovanje 

med učenci. Pomembno se jim tudi zdi, da učenci sami izgrajujejo svoje znanje, saj to 

pomeni, da morajo biti med poukom zares aktivni. 

 

Učiteljem sem podala tudi 5 trditev, ki izhajajo iz 5 temeljnih principov koncepta RME: 

1. Učenci si morajo svoje znanje sami izgrajevati iz realističnega konteksta, ki je njim 

blizu oz. so si ga zmožni predstavljati. 
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2. Učni proces mora voditi učence pri izgrajevanju znanja od konkretnega nivoja; 

konkretnega nivoja, ki je podprt s simbolnimi predstavami; do razumevanja 

matematičnega pojma na simbolni ravni. 

3. Učni proces mora spodbujati učenčevo refleksijo med procesom učenja ter mu 

omogočati, da sam izgradi razlago za razumevanje določenega pojma. 

4. V učnem procesu mora biti učenje vedno kot socialna aktivnost. 

5. Učenci morajo v učnem procesu strukturirati svoje znanje in ga povezovati z že 

obstoječim. 

Prav vsem učiteljem se zdi zelo pomembno začeti pri konkretnem ter postopoma prehajati 

na simbolni nivo. Prav tako se zdi učiteljem pomembno ali zelo pomembno izhajanje iz 

realističnega konteksta ter strukturiranje in povezovanje novega znanja z že obstoječim. 

Učitelji sicer menijo, da mora biti učenje kot socialna aktivnost, vendar pa opozarjajo, da 

ni nujno, da je to vedno tako. Najmanj pomembno (srednje pomembno ali pomembno) pa 

se učiteljem zdi, da mora učni proces spodbujati učenčevo refleksijo, saj se jim zdi, da 

učenci na tej stopnji še niso sposobni realno reflektirati svojega znanja. 

Prav vsi učitelji pa so menili, da zgornje trditve držijo za naš učni prstop, ki smo ga 

oblikovali po konceptu RME. 

 

5 od 6 učiteljev je reklo, da bi tak pristop uporabili v razredu. Dobro se jim zdi, da 

spodbuja argumentacijo, samostojno in ustvarjalno razmišljanje, omogoča diferenciacijo, 

upošteva učenčeve izkušnje. Bi pa nekaj učiteljev še vedno obdržalo učiteljevo razlago, saj 

se jim zdi pomembna. En učitelj je rekel, da pristopa ne bi uporabil v razredu, saj njemu 

ustreza frontalno vodenje pouka in ne verjame v sodelovalno delo. Bi pa uporabil nekatere 

matematične probleme, saj se mu zdijo zanimivi, ker spodbujajo razmišljanje. 

 

R4: Ali se pojavljajo razlike med stališči učiteljev do predstavljenega modela 

poučevanja po konceptu realistične matematike glede na njihovo delovno dobo? 

Intervjuvali smo 6 učiteljev z različnimi delovnimi izkušnjami. Med njihovimi stališči se 

do pristopa, oblikovanega po konceptu RME, ne pojavljajo razlike glede na dolžino njhove 

delovne dobe. Vsi učitelji imajo podobno stališče do našega pristopa, z izjemo U3, ki 

našemu pristopu ni naklonjen, saj raje poučuje frontalno in verjame v svoj pristop. U2, ki 

ima najmanj delovnih izkušenj, je poudaril, da so v našem pristopu zajete ideje, ki si jih 

tudi sam želi vključevati v svoje poučevanje pri različnih predmetih, ne le pri matematiki, 

in se trudi, da bi delal v tej smeri. Prav tako pa se je tudi učiteljem z več delovnimi 

izkušnjami zdel pristop zelo zanimiv in ga bodo v prihodnje uporabili pri poučevanju 

ulomkov. 
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6 SKLEP 

 

Z magistrskim delom smo želeli oblikovati pristop poučevanja ulomkov v 4. razredu 

osnovne šole po konceptu RME in raziskati, na kakšen način učitelji obravnavajo ulomke v 

4. razredu osnovne šole ter kakšna so stališča razrednih učiteljev do našega pristopa, 

oblikovanega po konceptu RME. Poučevanja po konceptu RME učitelji niso poznali, zato 

je bil naš pristop za njih nekaj popolnoma novega. 

 

Rezultati so pokazali, da učitelji pri svojem poučevanju še vedno uporabljajo predvsem 

transmisijski model poučevanja ter so jim v veliko oporo učbeniki in delovni zvezki, ki jih 

uporabljajo.  

 

V našem pristopu poučevanja, oblikovanem po konceptu RME, vidijo učitelji tako 

prednosti kot slabosti. Predstavljen pristop se jim zdi dober predvsem zato, ker spodbujanja 

razmišljanje, sodelovanje, utemeljevanje, samostojnost učencev, argumentiranje, logično 

mišljenje ter aktivnost učencev in izgrajevanje lastnega znanja. Izpostavili so tudi, da se 

jim zdi naš pristop odličen za učno uspešnejše učence. Kot slabosti vidijo predvsem 

količino učitejeve priprave, saj je potrebno za oblikovanje ustreznih matematičnih 

problemov veliko razmisleka. Prav tako se jim na splošno zdijo predstavljeni matematični 

problemi zahtevni in premalo postopni. 

 

Naš vzorec sicer ni reprezentativen, a nam poda zanimiva razmišljanja učiteljev. Zaznamo 

lahko, da učitelji zelo sledijo učbeniškim gradivom, manj pa preizkušajo lastne ideje ter jih 

vrednotijo. Učitelji so zelo odprti za nov pristop, večina jih je odgovorila, da bodo 

naslednje šolsko leto naš pristop tudi preizkusili v razredu. 

 

Če bi želeli, da bi se v slovenskih osnovnih šolah več poučevalo po konceptu RME, bi 

zagotovo učitelji potrebovali veliko materialne podpore za lažje poučevanje. Prav tako bi 

za poučevanje ulomkov v 4. r lahko oblikovali še nekaj dodatnih, lažjih problemov, ki bi 

bili primerni tudi za učno manj uspešne učence. Učitelje bi bilo potrebno spodbuditi, da 

preizkušajo nove pristope in z akcijskim raziskovanjem nove pristope tudi empirično 

ovrednotijo. 

 

Kot možnost nadaljnjih raziskav vidimo predvsem poučevanje po tem pristopu v razredu in 

preverjanje, ali lahko z našim učnim pristopom dosežemo učne cilje, ki jih določa 

slovenski učni načrt za matematiko v osnovni šoli. Prav tako bi bilo zanimivo oblikovati 

pristop poučevanja po konceptu RME tudi za kakšno drugo matematično vsebino. 

 

Opravljeno magistrsko delo je doprinos predvsem na področju poučevanja ulomkov na 

razredni stopnji. Rezultati nam sporočajo, da so učitelji odprti za nove pristope ter so veseli 

primerov dodatnih problemskih nalog, ki jih lahko uporabijo pri pouku.  
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Učitelji bodo lahko nekatere ideje poučevanja po konceptu RME prenesli tudi na druge 

predmete ter tudi na različne matematične vsebine. 

 

Vsak učitelj ima svoj pristop poučevanja, ki je ustrezen zanj. Zavedamo se, da učitelji ne 

bodo prenesli celotnega pristopa poučevanja po konceptu RME v svoje poučevanje, ampak 

ga bodo kombinirali s svojim načinom poučevanja. Vsekakor pa je vnos (čeprav) le 

nekaterih idej tudi korak k bolj kakovostnemu poučevanju, ki stremi k temu, da bi bili 

učenci sposobni sodelovanja, argumentiranja in izgrajevanja lastnega znanja.  
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VIRI SLIK: 

Slika 1: Mathematical Modelling (Berry in Houston, str. 24) 

Slika 2: Developing realistic mathematics education (Gravemeijer, str. 94) 

Slika 3: Fractions in realistic mathematics education (Streefland, str. 49) 

Slika 4: Fractions in realistic mathematics education (Streefland, str. 52) 

Slika 5: Oblikovano po literaturi iz Fractions in realistic mathematics education (Bizjak, 

A.) 

Slika 6: Oblikovano po literaturi iz Fractions in realistic mathematics education (Bizjak, 

A.) 
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8 PRILOGE 

8.1 PRILOGA 1: Učne priprave za poučevanje ulomkov po realističnem pristopu 

PRISTOP PO KONCEPTU RME 

UČITELJ Anja Bizjak 

TEMATSKI SKLOP DELI CELOTE, ULOMKI 

UČNA ENOTA Oblikovanje ulomkov 

RAZRED 4. r 

ZAPOREDNO ŠT. URE 1. 

NIVO KONSTRUKCIJE 

ZNANJA 

Lokalni nivo 

(skozi različne problemske naloge učenci pridobivajo izkušnje in 

izgrajujejo svoje znanje) 

CILJI Učenci: 

 na modelu in sliki delijo celoto na enake dele (
1

2
 , 

1

3
, …); 

 razvijajo ustvarjalnost ob reševanju besedilnih nalog z 

več rešitvami in pri tem iščejo različne poti do rešitve; 

 razvijajo matematično mišljenje; 

 razvijajo in uporabljajo različne strategije pri reševanju 

problemov (sistematično reševanje, metoda 

poskušanja …); 

 razvijajo občutljivost za zaznavo problema v 

matematičnih in drugih kontekstih. 

METODE DELA Metoda diskusije, metoda reševanja problemov 

UČNE OBLIKE Delo v skupini, frontalna oblika 

UČNA SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI 

Natisnjena 1. in 2. naloga, ravnila, tehtnica, vrv, neoster nož, 2 

jabolki/skupino, prazni listi, bonboni 

VIRI IN LITERATURA: 

- Učni načrt za matematiko (2011), pridobljeno s: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN

_matematika.pdf 

- Slika jabolk (2016), pridobljeno s:  

https://www.tnooz.com/article/big-companies-innovative  

- Slika bonbon (2016), pridobljeno s: 

http://pointworld.com/user/pierre59000/thoughts/bonbon/  

- Slika palcev (2016), pridobljeno s: 

http://clipart.me/premium-objects/thumb-up-and-down-gestures-like-and-unlike-vector-

101561  

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
https://www.tnooz.com/article/big-companies-innovative
http://pointworld.com/user/pierre59000/thoughts/bonbon/
http://clipart.me/premium-objects/thumb-up-and-down-gestures-like-and-unlike-vector-101561
http://clipart.me/premium-objects/thumb-up-and-down-gestures-like-and-unlike-vector-101561
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OPOMBE   /    

POTEK UČNE URE 

 

1. Problemska naloga 

Učitelj razdeli učence v heterogene skupine, v vsaki skupini so štirje 

učenci. 

Učitelj predstavi problemsko nalogo – učenci morajo pravično razdeliti 

veliko in manjše jabolko na 2 dela. Učenci imajo na razpolago različne 

pripomočke – ravnila, tehtnico, vrv, (neoster) nož, vsaka skupina dobi 2 

jabolki (eno veliko in eno manjše). 

Vsaka skupina dobi natisnjeno 1. nalogo in prazne liste za reševanje. 

 
(povečana oblika je na koncu učne priprave) 

 

2. Reševanje problemske naloge 

(spodbujanje in usmerjanje učencev, ki imajo težave) 

Učence lahko spodbujamo z vprašanji: 

 kako lahko razdelimo jabolka na 2 enako velika dela? 

 ali lahko razdeliš eno jabolko na polovico? 

 

3. Lastne iznajdbe 

Poišči še kakšno dodatno rešitev in jo nariši. 

 

4. Primerjava rešitev in diskusija 

Učenci predstavijo svoje rešitve. Učitelj s pomočjo vprašanj učence 

pripelje do ugotovitev. Pri tem: 

 smo pozorni na to, ali so učenci res razdelili jabolko na enake dele 

(rezanje jabolka na enake krhlje in deljenje krhljev …); 

 preštejemo različne rešitve, ki smo jih dobili in komentiramo, katera 

je najbolj smotrna; 

 vpeljemo/ponovimo izraza celota in del celote; 

 poudarimo, da so lahko polovice različno velike (polovica večjega 

jabolka je večja od polovice manjšega jabolka) oz. da nam velikost 

polovice definira celota. 

 Refleksija – ali razumem kaj sem moral narediti in ali znam to 

narediti? (vsak učenec pri sebi pokaže s palcem: gor (znam), dol (ne 

znam), ali vodoravno (nekaj razumem in nekaj ne)) 

ČASOVNI 

POTEK 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

5 mn 

 

 

10 min 
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5. Nov problem v podobnem kontekstu 

Problem - deljenje 11 bonbonov med 4 otroke. 

 
 (povečana oblika je na koncu učne priprave) 

 

6. Reševanje problemske naloge 

(spodbujanje in usmerjanje učencev, ki imajo težave) 

Učence lahko spodbujamo z vprašanji: 

 Koliko bonbonov moraš razdeliti?  

 Koliko otrokom moraš razdeliti bonbone? 

 Koliko bonbonov ti pri deljenju ostane? 

 Kako bi ostanek razdelil pravično? 

 Kaj pomeni pravično deljenje bonbonov? 

 

7. Lastne iznajdbe 

Poišči še kakšno dodatno rešitev in jo nariši. Učenci pri risanju lahko 

uporabijo že bolj abstraktne ponazoritve za bonbone. 

 

8. Primerjava rešitev in diskusija 

Učenci predstavijo svoje rešitve. Učitelj s pomočjo vprašanj učence 

pripelje do ugotovitev: 

 smo pozorni na to, ali so učenci res razdelili bonbone na enake dele; 

 preštejemo različne rešitve, ki smo jih dobili in komentiramo, katera 

je najbolj smotrna; 

 pri razlaganju uporabljamo izraze polovica (deljenje na 2 dela), 

tretjina (deljenje na 3 dele), četrtina (deljenje na 4 dele) … 

 Refleksija s palci. 
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5 min 
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PRISTOP PO KONCEPTU RME 

UČITELJ  Anja Bizjak 

TEMATSKI SKLOP DELI CELOTE, ULOMKI 

UČNA ENOTA Opazovanje in tvorjenje ekvivalentnih ulomkov 

RAZRED 4. r 

ZAPOREDNO ŠT. URE 2. 

NIVO KONSTRUKCIJE 

ZNANJA 

Lokalni nivo 

(skozi različne problemske naloge učenci pridobivajo izkušnje in 

izgrajujejo svoje znanje) 

CILJI Učenci: 

 na modelu in sliki delijo celoto na enake dele (
1

2
 , 

1

3
, …); 

 na modelu in sliki določijo celoto, če je dan del celote; 

 zapišejo dele celote z ulomkom (
1

3
 , 

3

4
, 

2

5
 …); 

 na modelih in sliki prepoznajo ekvivalentne zapise delov 

celote ( 
1

2
 = 

2

4
 ); 

 razvijajo ustvarjalnost ob reševanju besedilnih nalog z več 

rešitvami in pri tem iščejo različne poti do rešitve; 

 razvijajo matematično mišljenje. 

METODE DELA Metoda diskusije, metoda reševanja problemov 

UČNE OBLIKE Delo v paru, frontalna oblika 

UČNA SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI 

Natisnjena navodila, slikovno gradivo za vsak par, 

1 x slike opek natisnjene na A3 format 

OPOMBE Če ima učitelj možnost, se lahko nalogo z opekami rešuje s pomočjo 

različno velikih lego kock. 

POTEK UČNE URE 

 

 

1. Problemska naloga 

Učitelj razdeli učence v pare. Vsakemu paru razdeli list z navodili, 

hišo s 5 vrstami in opeke. Učenci opeke razrežejo. Učitelj predstavi 

problemsko nalogo – grajenje hiše z različno velikimi operami in 

primerjava le teh. Poudari, da je celota v tem primeru stranica hiše. 

* Učencem, ki so bolj uspešni pri matematiki, lahko učitelj ponudi 

hišo z osmimi vrstami. 

  ČASOVNI 

POTEK 

 

5 min 
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(povečana oblika je na koncu učne priprave) 

2. Reševanje problemske naloge 

(spodbujanje in usmerjanje učencev, ki imajo težave) 

Učenci rešujejo prvi del problemske naloge. 

 

3. Lastne iznajdbe 

Poišči še kakšno dodatno rešitev in jo nariši. Oblikuj svoje vprašanje o 

zidanju hiše z opekami ter odgovori nanj.  

 

4. Primerjava rešitev in diskusija 

Učenci predstavijo svoje rešitve. Učitelj s pomočjo vprašanj učence 

pripelje do ugotovitev. Pri tem: 

 učitelj spodbuja učence k opazovanju, katere barve se lažje 

združujejo in katere težje; 

 učitelj na tablo z magnetom pripne opeke, ki so natisnjene na 

A3 format, ter z učenci skupaj opazuje in išče povezave med 

dolžinami opek in dolžino stranice hiše; 

 z ulomkom zapišejo kolikšen del celote predstavlja ena opeka; 

 barvne opeke definirajo glede na dolžino stranice (npr. dolžina 

modre opeke je tretjina dolžine stranice hiše ter to zapišejo z 

ulomkom); 

 Refleksija s palci. 

 

5. Nov problem v podobnem kontekstu 

Učenci nadaljujejo z reševanjem nalog na listu. 

 

6. Reševanje problemske naloge 

(spodbujanje in usmerjanje učencev, ki imajo težave) 

Učence lahko spodbujamo z vprašanji: 

 Kaj je celota? (celota je dolžina stranice hiše) 

 Če predstavlja 1 modra opeka polovico dolžine stranice hiše, iz 

koliko modrih opek lahko zgradimo celotno stranico? 

 

7. Lastne iznajdbe 

Poišči še kakšno dodatno rešitev in jo nariši. Učitelj učenca spodbuja, 

 

 

 

5 min 

 

 

 

5 min 
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da razmišljanja iz prvega dela uporabi v drugem delu nalog. 

 

8. Primerjava rešitev in diskusija 

Učenci predstavijo svoje rešitve. Učitelj s pomočjo vprašanj učence 

pripelje do ugotovitev. Pri tem: 

 opazujemo, kolikšen del celote (stranice hiše) predstavlja določena 

opeka (polovica, tretjina, četrtina …) in ga zapišemo z ulomkom; 

 še posebej opazujemo, s različnimi opekami lahko zapolnimo 

določeno dolžino stranice. Za vsak primer zapišemo z ulomkom, 

kolikšen del celote predstavlja in čemu je enak (npr. 
𝟏

𝟐
 = 

𝟐

𝟒
,); 

  opozorimo, da če primerjamo različne dele opek in jih primerjamo, 

morajo biti deli deljeni iz enako velike celote; 

 spodbujamo predstavljanje različnih rešitev ter argumentacijo le 

teh. 

 Refleksija s palci. 
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PRISTOP PO KONCEPTU RME 

UČITELJ Anja Bizjak 

TEMATSKI SKLOP DELI CELOTE, ULOMKI 

UČNA ENOTA Računanje z ulomki preko vmesnih količin 

RAZRED 4. r 

ZAPOREDNO ŠT. URE 3. 

NIVO KONSTRUKCIJE 

ZNANJA 

Globalni nivo 

(oblikovanje širših idej, oris snovi, ozaveščanje postopkov 

reševanja) 

CILJI Učenci: 

 na modelu in sliki delijo celoto na enake dele (
1

2
 , 

1

3
, …); 

 zapišejo dele celote z ulomkom (
1

3
 , 

3

4
, 

2

5
 …); 

 na modelu in sliki določijo celoto, če je dan del celote; 

 izračunajo vrednost dela celote, če je znana celota (npr. 
1

3
  od ___ = 5); 

 na modelih in sliki prepoznajo ekvivalentne zapise delov 

celote ( 
1

2
 = 

2

4
 ); 

 razvijajo ustvarjalnost ob reševanju besedilnih nalog z 

več rešitvami in pri tem iščejo različne poti do 

rešitve; 

 razvijajo in uporabljajo različne strategije pri reševanju 

problemov (sistematično reševanje, metoda 

poskušanja …). 
 

METODE DELA Metoda diskusije, metoda reševanja problemov 

UČNE OBLIKE Delo v skupini, frontalna oblika 

UČNA SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI 

Natisnjena 4. in 5. naloga; opeke iz 3. naloge (kot pomoč 

za tiste, ki jih še potrebujejo)  

OPOMBE /  

POTEK UČNE URE 

 

1. Problemska naloga 

Učitelj razdeli učence v skupine po 4 učence. Razdeli jim natisnjeno 4. nalogo 

(v restavraciji) in prazne liste za reševanje. Predstavi jim problemsko nalogo 

– deljenje treh pic med 4 osebe in primerjava z deljenjem šestih pic med 8 

oseb. 

ČASOVNI 

POTEK 

5 min 
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(povečana oblika je na koncu učne priprave) 

2. Reševanje problemske naloge 

(spodbujanje in usmerjanje učencev, ki imajo težave) 

Učenci rešujejo 4. nalogo. Učitelj lahko spodbuja/usmerja učence z vprašanji: 

 Kako si lahko odrasli razdelijo pice? Kaj če natakar prinese najprej 

eno pico, nato drugo in še kasneje tretjo? Kako si lahko razdelijo pice, 

če prinese natakar 2 pici naenkrat in zadnjo kasneje? Kako si lahko 

razdelijo vse tri naenkrat? 

 Kako lahko razdeliš 8 € (osem kovancev po 1 €) na 4 enake dele? 

 Koliko je celota? Na koliko delov moraš razdeliti? 

 Kako bi to zapisal z ulomkom? 

 

3. Lastne iznajdbe 

Poišči še kakšno dodatno rešitev in jo nariši. 

 

4. Primerjava rešitev in diskusija 

Učenci predstavijo svoje rešitve. Učitelj s pomočjo vprašanj učence pripelje 

do ugotovitev. Pri tem: 

 učitelj spodbuja predstavitev različnih načinov deljenja treh pic na štiri 

dele. 

 učenci poskušajo zapisati z ulomkom, kolikšen del pice je dobil vsak. 

 razmišljajo, kako bi brez sklepanja lahko izračunali, koliko mora 

plačati vsak. Učitelj zapiše na tablo različne primere, npr.  
𝟏

𝟒
 od 8 € = __; 

𝟏

𝟑
 od 6 € = __ … Za vsak primer učitelj pove nalogo v 

kontekstu, učenci pa poskušajo rešitev zapisati na bolj simbolni način. 

 Smo pozorni, da učitelj učencem ne predstavi načina in pravila, kako 

izračunati. Učenci dobijo rešitev s premislekom in si pri tem sami 

oblikujejo miselne strategije reševanja podobnih primerov. 

 Refleksija s palci. 

 

5. Nov problem v podobnem kontekstu 

Učenci delajo v skupinah. Dobijo natisnjeno 5. nalogo (nadaljevanje zgodbe o 

gradnji hiše). Učitelj predstavi problem – kako izračunati ceno, maso ali 

prostornino v povezavi z ulomki. 
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(povečana oblika je na koncu učne priprave) 

6. Reševanje problemske naloge 

(spodbujanje in usmerjanje učencev, ki imajo težave) 

Učenci rešujejo 5. nalogo. Učitelj lahko spodbuja/usmerja učence z vprašanji: 

 Koliko modrih opek in koliko roza opek potrebuješ za izgradnjo 1 

vrste? 

 Koliko stane cela vrsta iz modrih opek in koliko iz roza? 

 Koliko stane en del? Kaj je celota? 

 

 

7. Lastne iznajdbe 

Poišči še kakšno dodatno rešitev in jo nariši. Učitelj učenca spodbuja, da 

razmišljanja iz prvega dela ure uporabi pri 5. nalogi. 

 

8. Primerjava rešitev in diskusija 

Učenci predstavijo svoje rešitve. Učitelj s pomočjo vprašanj učence pripelje 

do ugotovitev. Pri tem: 

 učence opozorimo, da pri računanju s količinami ne smemo pozabiti 

na enote; 

 smo pozorni, da učitelj učencem ne predstavi načina in pravila, kako 

izračunati. Učenci dobijo rešitev s premislekom in si pri tem sami 

oblikujejo miselne strategije reševanja podobnih primerov; 

 spodbujamo učence k predstavitvi različnih možnih rešitev; 

 refleksija s palci. 
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PRISTOP PO KONCEPTU RME 

UČITELJ Anja Bizjak 

TEMATSKI SKLOP DELI CELOTE, ULOMKI 

UČNA ENOTA Lastne iznajdbe 

RAZRED 4. r 

ZAPOREDNO ŠT. URE 4. 

NIVO KONSTRUKCIJE 

ZNANJA 

Globalni nivo 

(oblikovanje širših idej, oris snovi, ozaveščanje postopkov 

reševanja) 

CILJI Učenci: 

 na modelu in sliki delijo celoto na enake dele (
1

2
 , 

1

3
, …); 

 zapišejo dele celote z ulomkom (
1

3
 , 

3

4
, 

2

5
 …); 

 izračunajo vrednost dela celote, če je znana celota (npr. 
1

3
  

od ___ = 5); 

 na modelih in sliki prepoznajo ekvivalentne zapise delov 

celote ( 
1

2
 = 

2

4
 ); 

 razvijajo ustvarjalnost ob reševanju besedilnih nalog z več 

rešitvami in pri tem iščejo različne poti do rešitve; 

 razvijajo in uporabljajo različne strategije pri reševanju 

problemov (sistematično reševanje, metoda poskušanja …). 

METODE DELA Metoda diskusije, metoda reševanja problemov 

UČNE OBLIKE Frontalna oblika, delo v skupinah, individualna oblika 

UČNA SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI 

Natisnjene naloge 

LITERATURA 

Slika gledališča (2016), pridobljeno s: 

http://www.moroccoworldnews.com/2013/05/90931/moroccans-celebrate-the-national-day-of-theater/  

 

Primeri učnih ur po RME (b.d.), pridobljeno s: 

http://www.mathunion.org/fileadmin/ICMI/files/Digital_Library/Studies/ICMI22_RME_FI_booklet.pdf 

OPOMBE / 

POTEK UČNE URE 

 

1. Problemska naloga 

Učitelj razdeli učence v skupine po 4 učence. Razdeli jim natisnjeno 

6. nalogo (v telovadnici) in prazne liste za reševanje. Predstavi jim 

problemsko nalogo – primerjava uspešnosti učencev glede na zadete 

in zgrešene koše. 

 

ČASOVNI POTEK 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moroccoworldnews.com/2013/05/90931/moroccans-celebrate-the-national-day-of-theater/
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(povečana oblika je na koncu učne priprave) 

 

2. Reševanje problemske naloge 

(spodbujanje in usmerjanje učencev, ki imajo težave) 

Učenci rešujejo 6. nalogo. Učitelj lahko spodbuja/usmerja učence z 

vprašanji: 

 Kaj je celota (zadeti koši ali vsi poskusi)? 

 Kaj pomeni biti najbolj uspešen? 

 Kako bi zapisal z ulomkom? 

 

3. Lastne iznajdbe 

Poiščejo še kakšno dodatno rešitev in jo narišejo ali zapišejo. Učenci 

razmišljajo o 4. vprašanju individualno. Učitelj učence spodbuja, da 

razmišljajo o primerjavi učencev, njihovi uspešnosti ter zapisovanju 

tega z ulomkom. 

 

 

4. Primerjava rešitev in diskusija 

Učenci predstavijo svoje rešitve. Učitelj s pomočjo vprašanj učence 

pripelje do ugotovitev. Pri tem: 

 učence spodbujamo, da argumentirajo, kaj pomeni biti bolj 

uspešen in zakaj (ali so pomembni le zadeti koši ali tudi 

zgrešeni), 

 učence spodbujamo, da predstavijo različne načine reševanja 

naloge in njihovega razmišljanja, 

 učence spodbujamo, da slikovni zapis predstavijo tudi z 

ulomki in jih primerjajo med seboj, 

 razmišljamo o tem, kateri načini reševanja so najboljši in 

zakaj, 

 refleksija s palci. 

 

5. Nov problem v podobnem kontekstu 

Učenci delajo v skupinah. Dobijo natisnjeno 7. nalogo. Učitelj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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predstavi problem – predvidevanje, ocena in izračun gostov na 

prireditvi. 

 

 
(povečana oblika je na koncu učne priprave) 

 

6. Reševanje problemske naloge 

(spodbujanje in usmerjanje učencev, ki imajo težave) 

Učenci rešujejo 7. nalogo. Učitelj lahko spodbuja/usmerja učence z 

vprašanji: 

 Kaj misliš, na kateri prireditvi je bilo največ ljudi? Koliko jih 

je bilo? 

 Kako bi to lahko predstavil? 

 Od česa je odvisno, ali boš lahko izračunal, koliko ljudi je v 

tvojem primeru bilo na prireditvi? 

 

7. Lastne iznajdbe 

Poišči še kakšno dodatno rešitev in jo nariši oz. zapiši. Razmisli, kako 

si prišel do svoje rešitve. Ali bi lahko do tega prišel tudi na kakšen 

drugačen način? Kaj vse lahko vprašaš v tem primeru? 

 

8. Primerjava rešitev in diskusija 

Učenci predstavijo svoje rešitve. Učitelj s pomočjo vprašanj učence 

pripelje do ugotovitev. Pri tem: 

 učence spodbujamo, da oblikujejo 3 različno velike ulomke ter 

jih primerjajo med sabo. Ker si bodo verjetno izbrali različne 

imenovalce bomo lahko razmišljali, kaj je potrebno, da lahko 

2 ulomka primerjamo, 

 upoštevamo, da je naloga odprta in dopušča različne možnosti. 

Učenci morajo svojo rešitev znati utemeljiti. 

 spodbujamo učence, da oblikujejo različne možne rešitve, 

 smo pozorni, da morajo biti rešitve pri zadnjem vprašanju cela 

števila, saj ne more biti na koncertu 20 ljudi in ena polovica 

človeka, 

 refleksija s palci. 

 

1 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 min 

 

 

 

 

6 min 
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PRISTOP PO KONCEPTU RME 

UČITELJ Anja Bizjak 

TEMATSKI SKLOP DELI CELOTE, ULOMKI 

UČNA ENOTA Izgrajevanje formalnega znanja 

RAZRED 4. r 

ZAPOREDNO ŠT. URE 5. 

NIVO KONSTRUKCIJE 

ZNANJA 

Teoretični nivo 

(pojavi se želja po oblikovanju pravil in ne le razlagi odkritij) 

CILJI Učenci: 

 na modelu in sliki delijo celoto na enake dele (
1

2
 , 

1

3
, …); 

 zapišejo dele celote z ulomkom (
1

3
 , 

3

4
, 

2

5
 …); 

 na modelu in sliki določijo celoto, če je dan del celote; 

 izračunajo vrednost dela celote, če je znana celota (npr. 
1

3
  od 

___ = 5); 

 na modelih in sliki prepoznajo ekvivalentne zapise delov celote 

( 
1

2
 = 

2

4
 ), 

 razvijajo ustvarjalnost ob reševanju besedilnih nalog z več 

rešitvami in pri tem iščejo različne poti do rešitve; 

 razvijajo matematično mišljenje; 

 razvijajo občutljivost za zaznavo problema v matematičnih in 

drugih kontekstih. 

METODE DELA Metoda reševanja problemov, metoda diskusije 

UČNE OBLIKE Individualno delo, delo v paru, frontalna oblika 

UČNA SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI 

Natisnjena 8. naloga 

OPOMBE / 

POTEK UČNE URE 

 

1. Problemska naloga 

Učitelj učence razdeli v pare. Če želijo lahko prvih 5 minut delajo 

individualno, nato pa svoje ideje predstavijo 1 sošolcu in z njim 

skupaj oblikujeta navodilo za nalogo. Učitelj predstavi učencem 8. 

nalogo – učenci oblikujejo vprašanja, ki se nanašajo na situacije v 

trgovini in ki jih lahko povežejo z danimi odgovori.  

ČASOVNI 

POTEK 

 

5 min 
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(povečana oblika je na koncu učne priprave) 

2. Reševanje problemske naloge 

(spodbujanje in usmerjanje učencev, ki imajo težave) 

 Razmisli, kje smo se o podobnih primerih že pogovarjali 

(npr. primer s ceno je primer v restavraciji pri plačilu pice). 

 Kaj pomeni vsak del rešitve – kaj je celota, kaj je del celote? 

 Kaj nam pove zgornji del ulomka (števec), kaj nam pove 

spodnji del ulomka (imenovalec)? 

 Ali moraš pri pisanju naloge upoštevati tudi kg in €? 

 

3. Lastne iznajdbe 

Poišči še kakšno dodatno rešitev in jo nariši oz. zapiši. Razmisli, 

kako si prišel do svoje rešitve. Ali bi lahko do tega prišel tudi na 

kakšen drugačen način? Oblikuj še kakšen dodaten odgovor in 

vprašanje. 

 

 

4. Primerjava rešitev in diskusija 

Učenci predstavijo svoje rešitve. Učitelj s pomočjo vprašanj učence 

pripelje do ugotovitev. Pri tem: 

 Učenci predstavijo svoje rešitve. 

 Učenci predstavijo različne strategije reševanja. 

 Predstavimo »Skupno deželo« - ker imajo števila lastnost 

skupno, se moramo držati nekaterih pravil:  

- še enkrat poudarimo pomen deljenja na enake 

dele/pravično deljenje, 

- poudarimo, da moramo biti pozorni na to, kaj je celota in 

kaj del celote ter znamo to zapisati z ulomkom, 

- za primerjanje ulomkov je potrebno imeti skupni 

imenovalec, 

- ulomke širimo/krajšamo tako, da pomnožimo/delimo 

števec in imenovalec z istim številom, 

 Refleksija s palci. 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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5. REFLEKSIJA ZNANJA 

Dobro je, da se učenci zavedajo, kaj znajo in na čem morajo še 

delati. Zato bi učenci na koncu sklopa izpolnili vprašalnik, v katerem 

dopolnijo trditve: 

1. Pri ulomkih mi je všeč … 

2. Pri ulomkih ne maram … 

3. Pri ulomkih mi gre dobro … 

4. Pri ulomkih še ne razumem čisto … 

5. Ulomke najdem v vsakdanjem življenju pri … 
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8.2 PRILOGA 2: Vprašalnik za intervju 

Vprašanja za intervju 

1. Ali poznate koncept poučevanja po realistični matematiki, ki so ga vpeljali na 

Nizozemskem v osemdesetih letih prejšnjega stoletja? Kaj veste o tem?  

 

2. Kje vidite podobnosti med svojim pristopom in pristopom, ki smo ga oblikovali po 

konceptu realistične matematike pri poučevanju ulomkov (npr. metode dela, 

pripomočki, oblike dela, vodenje razreda, aktivnost učencev …)?  

 

3. Kje vidite razlike med svojim pristopom in pristopom, ki smo ga oblikovali po konceptu 

realistične matematike pri poučevanju ulomkov (npr. metode dela, pripomočki, oblike 

dela, vodenje razreda, aktivnost učencev …)?  

 

4. Katere prednosti vidite pri pristopu, ki smo ga oblikovali po konceptu realistične 

matematike? Katere stvari bi učenci bolje znali, če bi poučevali po tem pristopu,v 

primerjavi z znanjem, ki ga dobijo pri vašem pristopu?  

 

5. Katere slabosti bi izpostavili pri pristopu, ki smo ga oblikovali po konceptu realistične 

matematike? Katere stvari bi učenci slabše znali, če bi poučevali po tem pristopu,v 

primerjavi z znanjem, ki ga dobijo pri vašem pristopu?  

 

6. Kateri matematični problem se vam zdi najbolj zanimiv? Zakaj tako mislite?  

 

7. S katerim matematičnim problemom bi učenci imeli največ težav? Zakaj tako mislite?  

 

8. Kateri del pristopa se vam zdi najbolj zanimiv (katera ideja, način dela, oblika ali 

metoda dela …)? Zakaj?  

 

9. Kako pomembne se vam zdijo spodnje trditve za učni proces? Zakaj tako mislite?  
 1  

(nepomembno) 
2  
(manj 

pomembno) 

3  
(srednje 

pomembno) 

4  
(pomembno) 

5  
(zelo 

pomembno) 

Učenci si morajo svoje znanje sami 

izgrajevati iz realističnega 

konteksta, ki je njim blizu oz. so si 

ga zmožni predstavljati. 

 

     

Učni proces mora voditi učence pri 

izgrajevanju znanja od konkretnega 

nivoja; konkretnega nivoja, ki je 

podprt s simbolnimi predstavami; do 

razumevanja matematičnega pojma 

na simbolni ravni. 
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 1  
(nepomembno) 

2  
(manj 

pomembno) 

3  
(srednje 

pomembno) 

4  
(pomembno) 

5  
(zelo 

pomembno) 

Učni proces mora spodbujati 

učenčevo refleksijo med procesom 

učenja ter mu omogočati, da sam 

izgradi razlago za razumevanje 

določenega pojma. 

 

     

V učnem procesu mora biti učenje 

vedno kot socialna aktivnost. 

 

     

Učenci morajo v učnem procesu 

strukturirati svoje znanje in ga 

povezovati z že obstoječim. 

 

     

 

10.  Ali se vam zdi, da spodnje trditve držijo za naš učni pristop, ki je oblikovan po 

konceptu realistične matematike? Zakaj tako mislite?  

 
 1  

(ne drži) 

2  

(delno drži) 

3  

(drži) 

Učenci si morajo svoje znanje sami izgrajevati iz 

realističnega konteksta, ki je njim blizu oz. so si ga zmožni 

predstavljati. 

 

   

Učni proces mora voditi učence pri izgrajevanju znanja od 

konkretnega nivoja; konkretnega nivoja, ki je podprt s 

simbolnimi predstavami; do razumevanja koncepta na 

simbolni ravni. 

 

   

Učni proces mora spodbujati učenčevo refleksijo med 

procesom učenja ter mu omogočati, da sam izgradi razlago 

za razumevanje določenega koncepta. 

 

   

V učnem procesu mora biti učenje vedno kot socialna 

aktivnost. 

 

   

Učenci morajo v učnem procesu strukturirati svoje znanje 

in ga povezovati z že obstoječim. 

 

   

 

 

11. Se vam zdi, da bi tak pristop lahko izvajali tudi v svojem razredu? Zakaj ja/ne? 

Katere ideje pristopa poučevanja ulomkov po konceptu realistične matematike se 

vam zdijo najbolj zanimive in bi jih tudi sami uporabili?  

 

12. Koliko let delovnih izkušenj imate?  
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IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA 


