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POVZETEK 

Diplomsko delo govori o bralni pismenosti v povezavi s poukom matematike. V prvem delu 

so predstavljene nekatere vrste pismenosti: bralna, matematična in vsebinska pismenost. 

Opisani so dejavniki bralne pismenosti in predstavljene nekatere strategije za izboljšanje 

bralnega razumevanja, v okviru matematične pismenosti pa je predstavljenih osem 

matematičnih kompetenc. V nadaljevanju so opisane značilnosti matematičnih besedil, težave, 

ki se pojavljajo pri njihovem branju in vloga branja pri pouku matematike. Nato so 

predstavljeni trije pristopi pri učenju branja z razumevanjem in šest podpornih tehnik pri 

učenju branja z razumevanjem v povezavi z reševanjem besedilnih nalog, ki jih lahko učitelj 

uporabi pri svojem delu in tako izboljša bralno razumevanje učencev. 

V empiričnem delu je predstavljena pilotska raziskava, s katero sem želela ugotoviti, ali 

simboli in slike v matematičnih nalogah/problemih ovirajo učence sedmega razreda pri 

njihovem reševanju. V okviru empiričnega dela diplomske naloge so bile sestavljene tri 

naloge in tri različice vsake od nalog. Podatki so bili zbrani tako, da je vsak učenec rešil po 

eno različico iz treh različnih nalog. Rezultati raziskave so pokazali, da učenci v večini 

primerov najbolje rešujejo naloge, ki so sestavljene zgolj iz besedila, slabše naloge, v katerih 

so prisotni simboli, in najslabše naloge, v katerih so prisotne slike. 

 

Ključne besede: bralna pismenost, branje, bralno razumevanje, matematična besedila, 

reševanje besedilnih nalog 

  



 
 

  



  
 

ABSTRACT 

Reading literacy and learning mathematics 

The thesis is about reading literacy in relation to learning mathematics. The first part outlines 

some types of literacy: reading literacy, mathematics literacy and content literacy. We 

describe factors of literacy and some reading improvement strategies are presented. We also 

present eight mathematical competences within the framework of mathematical literacy. 

Theoretical part continues with specific features of mathematical texts, difficulties that occur 

when reading these texts, and the role of reading in mathematics. Theoretical part is 

concluded by presenting three approaches for learning to read with comprehension and six 

support techniques for learning to read with comprehension in relation to problem solving. 

Teachers can use these approaches and techniques to help students improve their reading 

comprehension. 

In the empirical part of the thesis we present a pilot research, in which we investigated, 

whether mathematical symbols and pictorial information in mathematical problems are an 

obstacle for students of the seventh grade in solving them. Three tasks and three versions of 

each of the tasks were composed for this purpose. Each student had to solve one version of 

the three different tasks. Our research results showed that students are best at solving tasks 

that consist only of text. Their results are lower in solving tasks that include mathematical 

symbols and lowest in tasks than include pictures.   

Key words: reading literacy, reading, reading comprehension, mathematical texts, solving 

mathematical problems 
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0 UVOD 

Po celem svetu predstavljajo učbeniki pomembno vlogo pri učenju in poučevanju matematike 

v vseh razredih. Zaradi tega bralna aktivnost učenca in njegovo bralno razumevanje igrata 

pomembno vlogo pri učenju (Österholm, 2005). Iz rezultatov raziskave PISA, ki kažejo na 

šibko bralno pismenost naših učencev, lahko sklepamo, da je za neuspehe učencev pri 

matematiki vzrok tudi šibka bralna pismenost učencev ter slabo razvito bralno razumevanje 

(Košak Babuder in Velikonja, 2011). Zaradi šibke bralne pismenosti ter šibkega bralnega 

razumevanja učencev je potrebno, da učencem pokažemo strategije bralnega razumevanja. Z 

razvojem strategij bralnega razumevanja omogočimo razvoj kompetenc, ki jih posameznik 

potrebuje za proces uporabe matematike kot jezika. Snovalci raziskave PISA dajejo poudarek 

na osmih značilnih matematičnih kompetencah (Repež, Drobnič Vidic in Štraus, 2008). Tudi 

Niss in Højgaard Jensen (po Österholm, 2005) sta karakterizirala matematično znanje s 

pomočjo osmih različnih kompetenc, kjer je ena izmed kompetenc komunikacija, ki vključuje 

sposobnost razumevanja in interpretiranja matematičnih besedil. Zato bi morala biti branje in 

bralno razumevanje bolj jasno vključena v pouk matematike, v poučevanje in tudi ocenjevanje 

(Österholm, 2005).  

Matematika za učence lahko predstavlja izjemno zanimivo, zabavno, a hkrati zapleteno, lahko 

celo neprijetno, zastrašujočo in skrivnostno disciplino. Odnos do matematike je povezan s 

prepričanji učencev o tem, kaj matematika je in kaj vse je potrebno, da jo razumemo. Učenci 

pogosto mislijo, da matematika vključuje le števila, abstraktne simbole in medsebojne 

povezave le-teh, pozabijo pa, da matematika vključuje tudi naravno mišljenje in jezikovne 

procese. Branje pričakujejo le pri pouku slovenščine, ne pa tudi pri pouku matematike. Da bi 

učenci lahko dosegli njihove potenciale kot matematiki, se morajo naučiti branja in 

razumevanja matematičnih besedil – besedil sestavljenih iz števil, abstraktnih simbolov in 

besedila. (Fuentes, 1998) 

V teoretičnem delu diplomske naloge so predstavljeni trije modeli bralne pismenosti. Pri 

prvem gre za mentalne reprezentacije besedila. Razlikujemo med tremi komponentami 

mentalne reprezentacije: površinsko komponento, osnovo besedila in situacijskim 

razumevanjem (Österholm, 2005). Medtem ko se prvi model osredotoča na branje 

matematičnih besedil kot priložnost za učenje, se drugi model z uporabo metode recipročnega 

poučevanja osredotoča na reševanje matematičnih problemov, zastavljenih kot besedilne 
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naloge. Pri recipročnem poučevanju gre za to, da ima vlogo spraševalca najprej učitelj in nato 

zamenja vlogo z učencem, lahko pa vloge med sabo izmenjujejo učenci v skupinah (Meyer, 

2014). Tako kot drugi model se tudi tretji osredotoča na reševanje in razumevanje 

matematičnih problemov in rešitev problema. Pri tretjem modelu gre za reševanje problemov 

po korakih, poudarek pa je predvsem na samo-ocenjevanju in refleksiji učencev o lastnem 

napredku (Fuentes, 1998). 

V okviru empiričnega dela diplomske naloge sem s pilotno raziskavo poskušala ugotoviti, ali 

simboli in slike v matematičnih nalogah/problemih ovirajo učence sedmega razreda pri 

njihovem reševanju. Za učence sedmega razreda sem sestavila tri naloge in tri različice vsake 

od nalog. Ena različica naloge je sestavljena zgolj iz besedila, v drugi so prisotni matematični 

simboli in v tretji različici so prisotne slike. Podatki so bili zbrani tako, da je vsak izmed 

učencev rešil po eno različico iz treh različnih nalog – npr. iz prve naloge različico, v kateri so 

prisotni matematični simboli, iz druge naloge različico, ki je sestavljena zgolj iz besedila, in iz 

tretje naloge različico, v kateri so prisotne slike. Možnih je šest razporeditev različic nalog, 

zato je bilo v namen zbiranja podatkov sestavljenih šest različic preizkusov za učence. 

Preizkuse je rešilo 33 učencev. Rešene naloge sem analizirala in primerjala rezultate pri 

posameznih različicah nalog. 
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1 BRALNA, MATEMATIČNA IN VSEBINSKA PISMENOST 

V prvem poglavju je predstavljena definicija bralne pismenosti in dejavniki, ki vplivajo na 

bralno pismenost. Zaradi šibke bralne pismenosti učencev se pojavijo težave z branjem in 

slabo razvito bralno razumevanje učencev. V okviru bralnega razumevanja so predstavljene 

tudi bralne strategije, ki lahko učencem pomagajo izboljšati razumevanje. Bralno 

razumevanje je pomemben del vsebinske pismenosti, ki razlikuje tri komponente. Za 

diplomsko delo je najpomembnejša matematična pismenost, katere pomen je razviden iz 

osmih predstavljenih matematičnih kompetenc. 

1.1 BRALNA PISMENOST 

Bralna pismenost je prepoznana kot temeljna zmožnost in človeška vrednota, ki prinaša 

napredek, razvoj, svobodo, ozaveščanje, enakost in demokracijo (Nolimal, 2011). 

V raziskavi PISA je bralna pismenost opredeljena kot posameznikova sposobnost 

razumevanja, uporabe in razmišljanja o napisanem besedilu za doseganje določenih namenov; 

razvijanje posameznikovega znanja in zmožnosti ter sodelovanja v družbi. Bralna pismenost 

pomeni več kot samo sposobnost razumevanja besedila, pomeni tudi uporabo besedila pri 

oblikovanju lastnega razmišljanja in izkušenj. (Štraus, Repež in Štigl, 2007) 

V izsledkih raziskav PISA lahko zasledimo rezultate, ki kažejo na to, da so slovenski učenci 

šibki v bralni pismenosti (Košak Babuder in Velikonja, 2011). Pomembno je, da se družba 

vpraša, zakaj je tako in poskuša to popraviti. Zato je pomembno, da poznamo dejavnike, ki 

vplivajo na bralno pismenost. 

1.1.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA BRALNO PISMENOST 

V mednarodni raziskavi bralne pismenosti PIRLS so predstavljeni pomembni dejavniki, ki 

vplivajo na bralno pismenost osnovnošolcev. Pomembno je, da poznamo dejavnike, ki lahko 

vplivajo na bralno pismenost učencev, saj jim bomo le tako lahko pomagali razviti visoko 

stopnjo bralne pismenosti.  
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Pomembnejši dejavniki, ki po mednarodni raziskavi PIRLS vplivajo na bralno pismenost so 

(Doupona, 2011): 

 Domači viri za učenje. Količina virov, ki so učencem na voljo doma, je močno povezana 

z bralnim dosežkom. Učenci, ki imajo doma veliko virov, so dosegli boljše rezultate 

bralne pismenosti kot tisti, ki imajo doma manj virov. 

 Izobrazba staršev. Izobrazba staršev je zelo močan dejavnik bralne pismenosti. Otroci, ki 

imajo starše z visoko stopnjo izobrazbe, so dosegli boljše rezultate bralne pismenosti kot 

tisti, ki imajo starše z nižjo stopnjo izobrazbe. 

 Bralne navade staršev. Kot pomemben dejavnik so se izkazale bralne navade staršev. 

Učenci, katerih starši radi berejo, so dosegli boljše rezultate bralne pismenosti kot tisti, 

katerih starši ne berejo radi. 

 Pričakovana izobrazba otrok. Učenci, katerih starši pričakujejo višjo stopnjo izobrazbe, 

so dosegli boljše rezultate bralne pismenosti kot učenci, katerih starši pričakujejo nižjo 

stopnjo izobrazbe. 

 Veselje do branja. Učenci, ki radi berejo, so dosegli boljše rezultate bralne pismenosti kot 

učenci, ki ne berejo radi. 

 Zaupanje v bralne sposobnosti. Učenci, ki zaupajo v svoje bralne sposobnosti, so dosegli 

boljše rezultate od učencev, ki ne zaupajo svojim bralnim sposobnostim. 

Iz rezultatov raziskave PISA, ki kažejo na šibko bralno pismenost učencev, bi lahko sklepali, 

da so eden izmed vzrokov za neuspehe v šoli težave z branjem. Podobno bi lahko sklepali, da 

je tudi za neuspehe učencev pri matematiki vzrok šibka bralna pismenost ter slabo razvito 

bralno razumevanje učencev. 

1.2 BRALNO RAZUMEVANJE 

Bralno razumevanje je pogosto opredeljeno kot proces, ki vključuje integracijo sposobnosti 

dekodiranja, besednjaka, predznanja o obravnavani temi in relevantnih strategij, ki osmislijo 

besedilo in omogočajo njegovo razumevanje (Košak Babuder, 2011). 

Ker se opaža, da sta izjemno pomembna vzroka za neuspehe učencev pri matematiki (in tudi 

nasploh) šibka bralna pismenost ter šibko bralno razumevanje, je potrebno, da se pri pouku 

posvetimo strategijam bralnega razumevanja.  
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Bralne strategije odražajo smiseln, nameren, tekoč in prilagodljiv načrt, postopek ali proces za 

izboljšanje bralne izvedbe in so pomembne za razvoj bralnega razumevanja (Košak Babuder, 

2011). 

Pri matematiki se od učencev zahteva, da z razumevanjem preberejo besedilne naloge in 

rešijo račune, ki jih sestavijo na podlagi besedila. Če ima učenec težave z branjem in 

posledično z razumevanjem besedila, lahko nastanejo težave pri reševanju naloge. Da bi se 

izognili takšnim težavam, lahko učencem pomagamo izboljšati bralno razumevanje. 

Raziskave so pokazale, da lahko bralno razumevanje učencev izboljšamo z usmerjenim 

poučevanjem na naslednjih področjih (Košak Babuder, 2011): 

 učenje veščin dekodiranja: učenci ne morejo razumeti besedila, če ne znajo prebrati 

besed, zavedati se morajo črk in glasov, ki predstavljajo črke; 

 učenje besednjaka: poučevanje besednjaka bo povečalo bralčevo razumevanje; 

 znanje o temi: bralec, ki ima bogato predhodno znanje o temi, o kateri bere, bo 

besedilo bolje razumel; 

 aktivne strategije razumevanja: spodbudimo učence, da tvorijo vprašanja med 

branjem besedila, povzamejo, analizirajo besedilo; 

 opazovanje: spodbudimo učence, da opazujejo svoje razumevanje, tako da so pozorni 

na smisel besed in besedila. 

Palinscar in Brown (po Košak Babuder, 2011) sta na področju bralnega razumevanja razvila 

tehniko imenovano recipročno poučevanje. Vključevala je poučevanje učencev predvidevati, 

povzemati, pojasnjevati in postavljati vprašanja. Tehnika je imela pozitivne učinke na razvoj 

bralnega razumevanja (Košak Babuder, 2011). 

Nacionalna bralna komisija (National Reading Panel, 2000) je v poročilu opredelila najbolj 

učinkovite strategije za razvoj bralnega razumevanja (Košak Babuder, 2011): 

 povzemanje, 

 postavljanje vprašanj, 

 odgovarjanje na vprašanja, 

 spremljanje razumevanja, 

 miselni vzorci in  

 sodelovalno učenje. 
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S kombinacijami naštetih strategij in kombinacijami strategij pri tehniki recipročnega 

poučevanja lahko učencem pomagamo zmanjšati številne neuspehe pri matematiki in drugih 

področjih. S tem lahko pomagamo učencem razviti bralno razumevanje, ki je pomemben del 

različnih pismenosti.  

1.3 VSEBINSKA PISMENOST 

Koncept pismenosti je včasih uporabljen za označevanje čistega znanja in sposobnosti pri 

specifičnem predmetu. McKenna in Robinson (1990, po Österholm, 2005) razlikujeta tri 

komponente vsebinske pismenosti: splošno pismenost, vsebinsko specifično pismenost in 

predhodno znanje o vsebini besedila. Tako za splošno kot za vsebinsko specifično pismenost 

lahko predvidevamo, da se nanaša na nekoliko bolj splošen tip znanja, ki je neodvisno od 

vsebine specifičnega besedila. Tak tip znanja je primarno uporabljen za »dekodiranje« 

besedil, to je, za ustvarjanje osnove besedila v mentalni reprezentaciji. Tretja komponenta 

vsebinske pismenosti – predhodno znanje o vsebini besedila – se nanaša na znanje, ki je 

povezano z vsebino specifičnega besedila. Tako znanje je primarno uporabljeno za ustvarjanje 

situacijskega razumevanja v mentalni reprezentaciji. (Österholm, 2005) 

Kot vsebinsko specifična pismenost je v tem delu najpomembnejša matematična pismenost. 

1.4 MATEMATIČNA PISMENOST 

Matematično pismenost pogosto opisujemo kot sposobnost in zmožnost učencev, da 

učinkovito razmišljajo, analizirajo in pojasnjujejo zamisli, medtem ko postavljajo, rešujejo in 

interpretirajo rešitve matematičnih problemov v različnih življenjskih situacijah (Repež, 

Drobnič in Štraus, 2008). 

Matematična pismenost je v raziskavi PISA opredeljena kot zmožnost analiziranja, 

utemeljevanja in učinkovitega sporočanja svojih zamisli in rezultatov pri oblikovanju, 

reševanju in interpretaciji matematičnih problemov v različnih situacijah. To zahteva 

vključevanje matematičnega mišljenja, uporabo matematičnih konceptov, znanja, postopkov 

in orodij pri opisovanju, razlagi in napovedovanju dogodkov. (Štraus, Šterman Ivančič in 

Štigl, 2013) 
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Pismenost v jezikovnem smislu zahteva dovolj bogat besedni zaklad in znanje slovničnih 

pravil, pravopisa, vendar ni omejena samo na to. Da se lahko izražamo, moramo znati združiti 

omenjene elemente in jih uporabiti v življenjskih situacijah. Podobno je pri matematični 

pismenosti, saj je ne moremo omejiti le na poznavanje matematičnih definicij, postopkov in 

tudi ne na spretnosti pri izvajanju operacij ali metod. Matematična pismenost pomeni 

združitev naštetih elementov, tako da pripadajo v dano okolje. (Repež, Drobnič in Štraus, 

2008) 

Pri matematični pismenosti govorimo o uporabi matematike kot jeziku, s katerim se izražamo. 

Z matematičnim jezikom lahko izrazimo definicije in lastnosti matematičnih objektov in 

odnose med njimi. 

Proces uporabe matematike kot jezika, ki ga lahko predstavimo s petimi koraki, snovalci 

raziskave PISA imenujejo matematizacija (Repež, Drobnič in Štraus, 2008):  

1. seznanjanje s problemom, ki je postavljen v življenjsko okolje, 

2. prepoznavanje matematike in matematičnih pojmov v problemu, 

3. preoblikovanje problema v matematični problem glede na prepoznane matematične 

pojme in odstranjevanje življenjske situacije, 

4. reševanje matematičnega problema, 

5. prenos rešitve matematičnega problema v življenjski problem. 

Da lahko posameznik znotraj danega problema izvede matematizacijo, so potrebne številne 

matematične kompetence, iz katerih je razviden pomen matematične pismenosti. Matematične 

kompetence posamezniku omogočajo pridobitev matematičnega znanja in spretnosti, ki jih 

zna uporabiti pri reševanju problemov. 

1.4.1  MATEMATIČNE KOMPETENCE 

Matematične kompetence so zelo pomembne pri reševanju matematičnih problemov. 

Posameznik jih potrebuje, da lahko izvede proces matematizacije in se izraža v matematičnem 

jeziku. 

Snovalci raziskave PISA poudarjajo osem značilnih matematičnih kompetencah (Repež, 

Drobnič in Štraus, 2008). 
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1. Razmišljanje in razumevanje. Ta kompetenca se nanaša na postavljanje vprašanj, ki so 

značilna za matematiko, in tudi na poznavanje oblike odgovorov na ta vprašanja. Prav 

tako vključuje ločevanje med različnimi vrstami trditev (definicije, teoremi, postavke, 

domneve, hipoteze, primeri) ter razumevanje in uporabo trditev. 

2. Utemeljevanje. Utemeljevanje vključuje poznavanje matematičnih dokazov in 

razlikovanje med njimi in drugimi oblikami matematičnega utemeljevanja. Nanaša se 

na oblikovanje in izvedbo dokaza ter izražanje matematičnih argumentov. 

3. Komunikacija. Ta kompetenca vključuje različne načine komuniciranja 

matematičnega jezika. Posameznik se mora o matematičnem problemu znati izraziti 

tako v pisni kot v ustni obliki ter mora razumeti pisne in ustne izjave drugih. 

4. Modeliranje. Modeliranje vključuje prenašanje situacij iz realnega življenja v 

matematični svet. Posameznik mora znati interpretirati matematične modele v skladu z 

realnostjo, oblikovati matematični model, analizirati in kritično vrednotiti tako model 

kot tudi njegove rezultate. 

5. Postavljanje in reševanje problemov. Ta kompetenca vključuje postavljanje, 

oblikovanje in klasifikacijo različnih vrst problemov. Posameznik mora znati reševati 

različne vrste matematičnih problemov na različne načine. 

6. Prikazovanje (predstavitev). Ta zmožnost se nanaša na kodiranje in dekodiranje, 

prehajanje iz ene oblike prikaza v drugo (npr. iz napisanega v diagrame). Vključuje 

ločevanje med različnimi oblikami prikazov matematičnih situacij. Pomembno je, da 

posameznik prepozna povezavo in odnose med različnimi predstavitvami. 

7. Uporaba simbolnega, formalnega in tehničnega jezika ter operacij.  Ta kompetenca 

poudarja dekodiranje in interpretacijo simbolnega in formalnega matematičnega jezika 

ter razumevanje odnosa z naravnim jezikom. Posameznik mora biti zmožen prevesti 

problem iz naravnega jezika v simbolnega oziroma formalnega, postaviti in oblikovati 

trditve, uporabiti spremenljivke, reševati enačbe in računati s simboli. 

8. Uporaba orodij in pripomočkov. Slednja kompetenca vključuje poznavanje in 

zmožnost uporabe različnih orodij in pripomočkov, ki pripomorejo k matematični 

aktivnosti. Prav tako mora posameznik poznati omejitve teh pripomočkov in orodij. 
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2 BRANJE IN RAZUMEVANJE MATEMATIČNIH BESEDIL 

Več značilnosti matematike daje matematičnem besedilu določene lastnosti, zato obstaja 

potreba po vsebinsko specifični pismenosti v matematiki. Najbolj očitna takšna značilnost 

matematike je matematični simbolni jezik. Da bi posameznik razumel besedilo, ki je napisano 

zgolj z matematičnimi simboli, morda ne potrebuje splošne pismenosti, kar pomeni, da ni 

nujno, da posameznik zna brati (v najpogosteje uporabljenem smislu besede – brati besedilo, 

ki je napisano v naravnem jeziku). Po drugi strani je večina matematičnih besedil sestavljena 

iz simbolnega in naravnega jezika. Pri teh posameznik potrebuje tako splošno kot vsebinsko 

specifično pismenost. Kaj pa matematična besedila, ki ne vsebujejo nobenih simbolov? Tudi 

tu nekatere značilnosti takšnih besedil zahtevajo vsebinsko specifično pismenost in ni dovolj, 

da bralec uporabi splošno pismenost. (Österholm, 2005) 

2.1 SPECIFIČNE LASTNOSTI IN TEŽAVE Z RAZUMEVANJEM 

MATEMATIČNIH BESEDIL 

Brunner (1976, po Österholm, 2005) izpostavlja možnost, da so lastnosti matematičnih 

besedil odvisne od določenih lastnosti matematike same ali pa od tega, kako je predstavljena 

vsebina. Obstaja nekaj pogledov matematike same, ki lahko dajejo matematičnem besedilu 

določeno lastnost. Solomon in O'Neill (1998, po Österholm, 2005) trdita, da ima matematika 

takšno lastnost, da je nemogoče napisati matematično besedilo v pripovedni obliki. 

Matematični simbolni sistem daje posebno lastnost matematičnim besedilom, v katerih so 

uporabljeni simboli. Ernest (1987, po Österholm, 2005) pravi, da simbolni izrazi sledijo 

drugačnim sintaktičnim in slovničnim pravilom, če jih primerjamo z naravnim jezikom. 

(Österholm, 2005) 

Najdemo lahko veliko empiričnih in teoretičnih raziskav o bralnem razumevanju na splošno, 

vendar se te ne osredotočajo na nobeno posebno vrsto vsebine besedila. Besedila z različno 

vsebino ali besedila z različnim namenom se lahko razlikujejo tudi v strukturi ali drugih 

lastnostih, za katere bralec potrebuje posebne strategije branja. Raziskave so pokazale, da 

obstaja veliko prepričanj o specifičnih lastnostih matematičnih besedil, ki vplivajo na branje 

na posebne načine in pravijo, da mora posameznik matematična besedila brati na posebne 

načine, da jih lahko razume. Študije so pokazale, da so določene besede uporabljene na 
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kompleksen način, da je struktura stavkov kompleksna, da besedila ne vsebujejo odvečnih 

informacij in da mora posameznik besedilo prebrati večkrat. (prav tam) 

Specifične lastnosti matematičnih besedil so: 

 Drugačnost matematičnega in »besednega« simbolnega sistema. Med matematičnimi 

simboli in govorjenim jezikom, ki je potreben za verbalizacijo pomena pri branju 

matematike, pogosto ne najdemo točne korespondence. V matematičnih besedilih 

namreč uporabljamo vseh 25 abecednih simbolov, poleg tega uporabljamo še veliko 

simbolov, ki niso iz abecede. (Meyer, 2014) 

 Drugačnost jezikovnih vzorcev. Branje matematičnih enačb se precej razlikuje od 

branja običajnih jezikovnih vzorcev in je lahko za novinca v matematiki neprijetno. V 

običajni povedi najdemo osebek, glagol in druge jezikovne strukture in odnosi med 

temi elementi so pogosto prilagodljivi. Pri matematičnih enačbah ni tako – pri teh so 

odnosi med elementi zmeraj fiksni. (Fuentes, 1998) 

 Kompaktnost, strnjenost besedila. Branje matematičnih besedil je drugačno od branja 

zgodb ali poglavij v učbeniku. Matematična vsebina je predstavljena na drugačen 

način in je vselej zelo kompaktna, strnjena – matematični koncepti so pogosto skriti, 

implicirani ali predpostavljeni. Bralci pripovednih besedil morajo pogosto presejati 

informacije in njihova težava je ugotoviti, kako bogato vsebino omejiti na ključne 

elemente. Bralci matematičnih besedil morajo za razliko od bralcev pripovednih 

besedil pomen besedila razširiti. Fuentes pravi, da proces branja matematičnih besedil 

spominja na interpretacijo poezije, vendar pa med matematičnim besedilom in pesmijo 

obstaja bistvena razlika. Ko gre za poezijo, je dvoumnost besedila zaželena, med tem 

ko moramo pri matematičnem besedilu dvoumnost čim prej razrešiti. V obeh primerih 

morajo biti bralci aktivno vključeni, zato morajo poznati številne bralne strategije, ki 

jim omogočajo doseči želeni rezultat – razumevanje. (prav tam) 

 Nelinearnost. Če matematična besedila primerjamo s standardno prozo, opazimo, da 

obstajajo razlike v strukturi stavkov. Zapisan vrstni red operacij pri matematiki ni 

nujno enak vrstnemu redu, v kakršnemu morajo biti operacije izvedene in bralec mora 

razumeti problem, da bi lahko določil ustrezen ukrep, ki ga bo izvedel za reševanje 

problema. Zato matematičnih besedil ne moremo zmeraj brati od leve proti desni in od 

zgoraj navzdol. (Meyer, 2014) 

 Razgibanost (vključenost simbolov, tabel in grafov v besedilo). Lahko bi rekli, da so 

matematična besedila zapisana v drugačnem jeziku, jeziku matematike, zato je učenje 
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matematike na nek način učenje novega jezika. Matematična besedila so zelo 

razgibana, saj vsebujejo kombinacijo besed, simbolov, tabel, grafov. Zato imajo 

učenci pogosto težave z branjem matematičnih besedil. Najbolj pogosto se težave 

pojavijo pri učencih, ki imajo težave z branjem ali učencih, katerih slovenščina ni 

materni jezik. Pri branju matematičnih besedil morata biti prebrana in razumljena 

vsaka beseda in abstraktni simbol. Da bi pomagali tem učencem, jim mora učitelj eno 

matematično snov predstaviti na več načinov. Nekatera matematična besedila so 

sestavljena zgolj iz besedila, medtem ko so druga, na primer enačbe, sestavljena le iz 

simbolov. Zato je pomembno, da učenci usvojijo spretnost prevajanja besed v simbole 

in obratno. (Fuentes,1998) 

 Matematično besedišče. Schell (1982, po Meyer, 2014) trdi, da je matematična 

vsebina pogosto najtežja za branje in da težave pri razumevanju matematičnih besedil 

lahko pripišemo matematičnem besedišču (Meyer, 2014). Nekatere besede so 

specifične in jih uporabljamo le pri matematiki, nekatere so izposojene iz vsakdanje 

rabe in nekatere so že znane besede z novim in drugačnim pomenom (racionalen, 

realen). Poleg tega lahko beseda in simbolni zapis nosita enak pomen; »+« pomeni 

vsoto, povečanje, pozitivnost, dodajanje … (Fuentes,1998) 

 Specifičen pomen besed. V nekaterih matematičnih besedilih sta prisotna izjemno 

specifično besedišče in večpomenskost nekaterih besed, ki jih sicer uporabljamo v 

vsakdanjem življenju, vendar imajo v matematičnem kontekstu nekoliko drugačen 

pomen. Matematično besedišče vključuje strokovne, pol-strokovne, splošne in 

simbolne izraze in poznavanje le-teh lahko pomaga učitelju razumeti kognitivne 

zahteve, ki jih matematični kontekst zahteva od učencev. Zaradi raznolikih pomenov 

besed v matematičnem kontekstu, strategija podčrtovanja in poudarjanja ključnih 

besed pri reševanju matematičnih problemov ni dovolj učinkovita. V matematičnem 

učnem načrtu vsako področje vsebuje svoje specializirano besedišče, znotraj vsakega 

področja pa obstaja še besedišče, ki je specializirano za neko vsebino. Zato je 

pomembno, da učitelj uvaja učence v strokoven matematični jezik in slovnične vzorce, 

ki izvirajo iz strokovnega besedišča. (Meyer, 2014) 

Naštete specifične lastnosti matematičnih besedil lahko učencem predstavljajo oviro pri 

učenju in branju z razumevanjem. 

Ko bodo učitelji prišli do ugotovitve, da je zaželen rezultat pouka učence naučiti razumevanja 

matematičnih besedil, bomo na dobri poti rešitve problema razumevanja. Da bi učitelji 
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matematike razumeli, kako razumevanje deluje, morajo najprej razumeti, kako razumevanje 

ne deluje. Baker (1995, po Fuentes, 1998) ter Christen in Murphy (1991, po Fuentes, 1998) so 

identificirali več razlogov za neuspehe pri razumevanju (Fuentes, 1998): 

 Bralec nima dovolj informacij o temi, da bi lahko interpretiral besedilo. 

 Bralec ima primerno predznanje, vendar v besedilu ni dovolj namigov, ki nakazujejo 

na to, kaj potrebuje za reševanje naloge. 

 Bralec dosledno interpretira besedilo, ampak je njegova razlaga drugačna od tiste, ki 

jo je predvidel avtor besedila. 

Pravijo, da bralci pri procesu branja potrebujejo osnovne informacije o besedilu, da morajo 

biti namigi, iztočnice znotraj besedila dovolj jasne, da bi lahko razumeli sporočilo besedila, in 

naj bralci ne iščejo razumevanja, ki se zdi verjetno, temveč razumevanje, ki zajema to, kar je 

želel z besedilom povedati njegov avtor. Za reševanje kompleksnejših matematičnih 

problemov ni dovolj imeti le nekaj znanja o temi, temveč mora bralec imeti bogato znanje o 

temi. Včasih bogato znanje o temi ni dovolj. Pomembno je, da je bralčevo znanje organizirano 

in dostopno v dolgoročnem spominu. Alvarez in Risko (1989, po Fuentes, 1998) sta 

ugotovila, da med branjem dostopamo ravno do omenjenega organiziranega znanja. Bralcem 

pri razumevanju pomagajo miselne strukture in mreže, ki so povezane z že obstoječim 

znanjem o tematiki. Bolj kot so bralčeve miselne strukture ter mreže o temi bogate in 

organizirane, bolje bo bralec z njimi manipuliral v povezavi z branim besedilom in večja je 

verjetnost, da bo dosegel ustrezno razumevanje teme. (prav tam) 

Ta pomembna spoznanja vplivajo na delo učiteljev matematike. Jasno je, da če učitelji 

posredujejo učencem več matematičnega znanja, bodo učenci bolje razumeli matematična 

besedila. Poleg tega moramo učence naučiti, kako obdelati nove informacije tako, da jih 

shranijo in organizirajo ter da ostanejo dostopne v dolgoročnem spominu. Različne strategije 

poučevanja povečujejo razumevanje z izboljšanjem organizacije znanja – na primer v naprej 

pripravljeni organizatorji. Trenutne raziskave kažejo, da je redna uporaba teh strategij 

najboljši način za povečevanje razumevanja ter zadrževanja in uporabe informacij, ki smo jih 

pridobili z branjem. Primerjave med strategijami ne kažejo jasnih prednosti ene strategije pred 

drugo, razen pri tistih strategijah, ki pomagajo bralcem zgraditi in organizirati osnovne 

informacije. Zanimivo je, da lahko učiteljev poudarek na pripravi in organizaciji miselnih 

struktur pomaga bralcu, da se nauči razumeti besedilo tako, kot je predvidel avtor. Collins 
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(1990, 1992, po Fuentes, 1998) je ugotovil, da bralci brez primernega predznanja poskušajo 

temi prilagoditi katero koli drugo ozadje, predznanje, ki ga imajo. (prav tam) 

2.2 VLOGA BRANJA PRI MATEMATIKI 

2.2.1 BRANJE IN UČENJE NOVIH ZNANJ 

Branje lahko predstavlja bistven del matematike in matematičnega znanja in ne le povezave z 

drugimi tipi aktivnosti. Branje matematičnih besedil lahko predstavlja priložnost za učenje, 

pri procesu branja pa preučujemo, kako in kaj se lahko posameznik nauči ter česa se ne more 

naučiti skozi branje matematičnih besedil. Poudarek ni na besedilih, ki vključujejo dane 

naloge za reševanje, temveč na besedilih, ki nekaj opisujejo in bralcu poskušajo to razložiti. 

Prav tako branje in razumevanje matematičnih besedil v tem primeru ni povezano z 

reševanjem problema, pač pa je poudarek na bralčevem razumevanju vsebine samega 

besedila. (Österholm, 2005) 

2.2.2 BRANJE IN REŠEVANJE BESEDILNIH NALOG 

Učitelji se v šolah srečujejo s težkim izzivom – pri učencih morajo ustvariti zanimanje za 

matematična besedila in reševanje besedilnih nalog (Fuentes, 1998). 

Pomembno je, da se učitelji matematike zavedajo, da različni učenci razvijajo bralne in 

matematične sposobnosti z različno hitrostjo. Nekateri učenci imajo zelo dobro razvito 

proceduralno znanje, dokler se ne soočijo z besednim problemom. Učenci z dobrim 

proceduralnim znanjem bodo brez težav rešili nalogo, kjer je potrebno izračunati produkt ali 

kvocient, če je informacija predstavljena s števili in ustreznimi simboli za operacijo. Težava 

lahko nastane, ko je informacija predstavljena z besedilom. Takrat naloga od učenca zahteva, 

da se na podlagi besedila odloči, ali bo računal produkt ali kvocient, torej mora učenec 

razumeti besedilo preden uporabi ustrezen postopek. (prav tam) 

Da bi lahko izboljšali njihovo znanje matematike in sposobnost reševanja besedilnih nalog, 

moramo najprej izboljšati njihovo branje in bralno razumevanje (prav tam). 
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3 PRISTOPI PRI UČENJU BRANJA Z RAZUMEVANJEM 

V tretjem poglavju so predstavljeni trije pristopi pri učenju branja z razumevanjem. Prvi je 

model slojev, ki je predstavljen na delu z besedili, ki nekaj opisujejo in poskušajo bralcu 

nekaj razložiti. Model slojev je morda primernejši za branje in reševanje besedilnih nalog. 

Predstavitev metode recipročnega poučevanja in pristopa FLIP temelji na branju in reševanju 

besedilnih nalog, primerna pa sta tudi za delo z besedili, ki bralcu nekaj opisujejo in razlagajo. 

Na koncu so predstavljene podporne tehnike pri učenju branja z razumevanjem. 

3.1 MODEL SLOJEV 

Med branjem besedil se pri bralcu ustvari mentalna reprezentacija besedila, ki odraža, kako 

bralec razume besedilo. Številne raziskave o bralnem razumevanju kažejo, da je v 

razumevanje besedila vključenih več ravni reprezentacij. (Österholm, 2005) 

Tako pomen besedila kot mentalne strukture lahko modeliramo kot asociativne mreže izjav. 

Asociativno mrežo tvorijo vozlišča in povezave med njimi. Vozlišče lahko predstavlja 

posamezna beseda, ki pridobi pomen s pomočjo povezav z drugimi vozlišči, ali pa cela izjava. 

(prav tam) 

Podrobnejši opis mentalne reprezentacije besedila razlikuje med tremi različnimi 

komponentami (sloji) mentalne reprezentacije: površinsko komponento, osnovnim besedilom 

in situacijskim razumevanjem. Teh komponent pri mentalni reprezentaciji ne vidimo ločeno, 

lahko pa so nam v pomoč pri opisovanju in karakteriziranju mentalnih reprezentacij in tako 

funkcionirajo kot analitično orodje. Pri tem lahko opazimo, da to orodje ne more biti direktno 

aplicirano na mentalno reprezentacijo, pač pa opisuje le-to v povezavi z danim besedilom. 

(prav tam) 

3.1.1 POVRŠINSKA KOMPONENTA 

O površinski komponenti mentalne reprezentacije govorimo, kadar so v mentalno 

reprezentacijo vključene besede in besedne zveze same (najverjetneje skupaj z jezikovno 

povezavo med njimi), ni pa vključen pomen teh besed ali besednih zvez. Površinska 

komponenta je pri branju zmeraj prisotna v različnih stopnjah, saj si po navadi natančno 
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zapomnimo vsaj nekaj besed ali besednih zvez, čeprav razumemo tudi sam pomen besedila. 

(Österholm, 2005) 

Prisotnost površinske komponente lahko ilustriramo s pomočjo naslednjega primera. 

Posameznik prebere besedilo, v katerega je vključena trditev: »Če za     velja, da je 

       , potem je      .«, in je zmožen znak »    « prebrati kot absolutna vrednost, tudi če 

ne pozna njenega pomena. To kaže na prisotnost površinske komponente. 

Model slojev lahko pri pouku uporabimo pri reševanju besedilnih nalog. Preden začnemo 

reševati besedilno nalogo, poiščemo problematične besede ali simbole in se prepričamo, da jih 

učenci razumejo. Tako zagotovimo prisotnost površinske komponente. 

3.1.2 OSNOVNO BESEDILO 

Osnovno besedilo predstavlja pomen besedila oziroma pomensko (semantično) strukturo 

besedila. Sestavljeno je iz tistih elementov in povezav, ki izvirajo neposredno iz samega 

besedila – brez dodajanja nečesa, kar v besedilu ni izrecno navedeno. Ker je osnovno besedilo 

del bralčeve mentalne reprezentacije, ta del mreže predstavlja takšen pomen besedila, kot ga 

razume bralec, in lahko vključuje napake, ki jih naredi bralec. Osnovno besedilo je lahko 

ustvarjeno brez pomnjenja besed ali besednih zvez iz besedila, saj ta predstavlja pomen 

besedila. Enak pomen besedila pa je lahko izražen na različne načine. (Österholm, 2005) 

Na primer, če posameznik prebere besedilo, v katerega je vključen stavek: »Če za     velja, 

da je        , potem je      .«, in je zmožen odgovoriti na vprašanje o povezavi med 

absolutno vrednostjo in kvadratom racionalnega števila, to kaže na obstoj osnovnega besedila. 

Če model slojev uporabimo pri pouku pri reševanju besedilnih nalog in smo že zagotovili 

prisotnost površinske komponente, zastavimo vprašanja o učenčevem razumevanju besedila. 

Učenci lahko besedilo povzamejo, opišejo s svojimi besedami, ponazorijo, zaigrajo … Tako 

zagotovimo prisotnost osnovnega besedila pri učencih. 
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3.1.3 SITUACIJSKO RAZUMEVANJE 

Osnovno besedilo je pogosto osiromašeno in tvori nepovezano mrežo. Da bi naredil smisel iz 

besedila in ustvaril popolno in ustrezno mentalno reprezentacijo, mora bralec uporabiti 

predhodno znanje. Konstrukciji, ki združuje osnovno besedilo z ustreznimi vidiki bralčevega 

znanja, pravimo situacijsko razumevanje. Seveda je nekaj predhodnega znanja potrebno za 

ustvarjanje osnovnega besedila, vendar je potrebno poudariti, da je to znanje splošno, torej 

takšno, ki je potrebno za »dekodiranje« splošnih besedil. Predhodno znanje, ki ga 

potrebujemo pri ustvarjanju situacijskega razumevanja, je bolj specifično in povezano z 

vsebino besedila. (Österholm, 2005) 

Na primer, če posameznik prebere besedilo, v katerega je vključen stavek: »Če za     velja, 

da je        , potem je      .«, mora uporabiti predhodno znanje o absolutni vrednosti in 

njenem pomenu. 

Če model slojev uporabimo pri pouku pri reševanju besedilnih nalog in smo že zagotovili 

prisotnost površinske komponente ter osnovnega besedila, potem mora učenec prebrano 

besedilno nalogo povezati s predhodnim znanjem iz matematike. Ko učenec to naredi, je pri 

njem prisotno situacijsko razumevanje. 

3.2 METODA RECIPROČNEGA POUČEVANJA 

Recipročno poučevanje temelji na recipročnosti vlog. Gre za to, da ima vlogo spraševalca 

najprej učitelj in nato zamenja vlogo z učencem, torej učenec prevzame vlogo učitelja in 

postavlja vprašanja drugim. Lahko pa vloge med sabo izmenjujejo učenci v skupinah.  

Recipročno poučevanje se običajno povezuje z učenjem strategij za branje z razumevanjem in 

dokazano izboljšuje bralno razumevanje. Povezuje se s štirimi strategijami bralnega 

razumevanja: napovedovanje, pojasnjevanje, spraševanje in povzemanje. Ravno te štiri 

strategije bralnega razumevanja so bile uporabljene za spodbujanje učencev k razumevanju in 

reševanju matematičnih besedilnih nalog. (Meyer, 2014) 

Reilly in sodelavci (po Meyer, 2014) so pri sedmošolcih izvedli akcijsko raziskavo uporabe 

recipročnega poučevanja pri matematiki. Raziskava je bila izvedena v dveh oddelkih, pri tem 

je bila v enem razredu uporabljena metoda recipročnega poučevanja (RP skupina), v drugem 

pa so učenci lahko uporabili poljubno strategijo pri reševanju besedilnih nalog (ne-RP 
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skupina). Avtorji so pred raziskavo ugotovili, da so učenci iste šole močno napredovali v 

bralnih sposobnostih, ko je bila uporabljena metoda recipročnega učenja. Raziskovalci so na 

podlagi tega modificirali metodo recipročnega učenja za reševanje besedilnih nalog. Ta 

metoda je vključevala naslednje strategije oziroma stopnje: predvidevanje, pojasnjevanje, 

reševanje in povzemanje. (prav tam) 

Učenci so bili spodbujani k predvidevanju tipa matematičnih vprašanj, zahtevanih 

matematičnih operacij in odgovorov s pomočjo uporabe predhodnega znanja, strukture 

besedila vključno z naslovi, ilustracij/diagramov in vsebine besedilne naloge. Na stopnji 

pojasnjevanja so učenci morali navesti neznane besede, njim že znana dejstva in informacije, 

ki jih je potrebno ugotoviti za uspešno reševanje besedilne naloge. V fazi reševanja so učenci 

uporabili različne strategije reševanja besedilnih nalog in poskušali razložiti njihovo 

delovanje z uporabo slik, diagramov, števil ali besed. V fazi povzemanja so se učenci 

ukvarjali s samorefleksijo, kar je vključevalo utemeljevanje njihovega odgovora, razmišljanje 

o tem, kako bi dodelali njihov pristop, da bi rešili podobno besedilno nalogo in ocenjevanje 

njihovega prispevanja k reševanju problema v skupini. (prav tam) 

Učenci so pri vsaki izmed faz zabeležili svoje razmišljanje. Opažanja so pokazala, da je RP 

skupina v omejenem časovnem obdobju rešila manj besedilnih nalog v primerjavi z ne-RP 

skupino. Pri tem je manj kot tretjina učencev v ne-RP skupini besedilne naloge pravilno 

rešila, medtem ko je v RP skupini besedilne naloge pravilno rešilo tri četrtine učencev. Prav 

tako je ne-RP skupina besedilne naloge reševala z manj dela in ni preverjala svojih 

odgovorov. (prav tam) 

RP skupina je bila spodbujana, da si besedilno nalogo predstavlja s pomočjo konkretnih 

materialov, kar je vodilo v boljše razumevanje, večjo angažiranost učencev in uspešnejše 

rezultate. Še en dejavnik, ki lahko vodi v uspešnejše rezultate RP skupine je dejstvo, da so 

učenci morali besedilno nalogo prebrati večkrat preden so jo poskušali rešiti. (prav tam) 

Podobna raziskava, v kateri je bila za reševanje besedilnih nalog uporabljena metoda 

recipročnega poučevanja s petstopenjskim procesom, je bila izvedena v Novi Zelandiji v 

petem razredu. Ugotovili so, da so učenci s pomočjo metode pridobili samozavest pri 

reševanju besedilnih nalog. Tako učenci kot učitelji vidijo uporabnost metode, ki je bila 

aplicirana na besedilne naloge. Pet stopenj procesa vključuje: narediti povezave, prebrati, 

načrtovati, rešiti in preveriti. Stopnje so povezane s štiristopenjskim reševanjem problemov, 

ki ga je predstavil Polya (1957, po Meyer, 2014) in vključuje naslednje stopnje: videti, 



18 
 

načrtovati, narediti, preveriti. Razlika petstopenjskega procesa reševanja je v dodanem 

poudarku na povezovanju. Učitelj, ki je sodeloval v raziskavi, pravi, da je bil eden izmed 

izzivov naučiti učence odpraviti nepotrebne informacije in prepoznati najpomembnejše 

informacije v besedilni nalogi. (prav tam) 

V raziskavi, ki je bila izvedena v četrtih razredih, so bili učenci šest tednov izpostavljeni 

modificirani različici metode recipročnega poučevanja na področju reševanja besedilnih 

nalog. Wessman Huber (2011, po Meyer, 2014) je prišel do ugotovitev, da so učenci z 

uporabo metode recipročnega poučevanja v primerjavi s kontrolno skupino po šestih tednih na 

testu dosegli boljše rezultate kot pri predhodnem testiranju. Rezultati vključujejo višjo stopnjo 

metakognicije, ki izhaja iz sposobnosti opisovanja strategij in razmišljanja, ki ga učenci 

uporabljajo za reševanje besedilnih nalog. (prav tam) 

Collen (2011, po Meyer, 2014) je raziskavo o uporabi recipročnega poučevanja pri reševanju 

besedilnih nalog izvedel z učenci petega razreda. Ugotovil je, da rezultati testiranja pred in po 

apliciranju recipročnega poučevanja ne pokažejo pomembnih razlik, kar je v nasprotju z 

vsemi omenjenimi pozitivnimi ugotovitvami. (prav tam) 

Gresalfi in Cobb (po Meyer, 2014) zagovarjata učne pristope, ki razdeljujejo avtoriteto in 

razvijajo disciplinsko-specifične pismenosti, ki omogočajo učencem sodelovanje pri 

matematičnih vajah. Z uporabo metode recipročnega poučevanja pri razumevanju in reševanju 

besedilnih nalog lahko dosežemo razdelitev avtoritete in razvoj specifičnega matematičnega 

jezika. (prav tam) 

3.2.1 MODIFICIRANA METODA RECIPROČNEGA POUČEVANJA 

(MEYER, 2014) 

Meyerjeva je preučevala inovacijo metode recipročnega poučevanja v matematiki, da bi 

raziskala njeno uporabnost. Modificirana metoda razširja proces recipročnega poučevanja 

tako, da ta vključuje tudi kognitivne strategije bralnega razumevanja in reševanje besedilnih 

nalog. 

Modificirana metoda recipročnega poučevanja je bila iz tradicionalnih štirih bralnih strategij, 

ki se uporabljajo v kontekstu pismenosti (napovedovanje, pojasnjevanje, spraševanje in 

povzemanje), razširjena tako, da vključuje tudi druge kognitivne strategije, ki so specifične za 

razumevanje in reševanje besedilnih nalog. Za modificirano metodo recipročnega poučevanja 
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so bile razvite kartice, ki so vsebovale iztočnice za pomoč skupinam učencev pri reševanju 

besedilnih nalog. Metoda je bila večkrat dodelana in ponovljena na mednarodni ravni. 

(Meyer, 2014) 

Metoda uporablja dialoški pristop k bralnemu razumevanju pri matematiki, ki skozi uporabo 

ogrodja, ki ga postavi učitelj, spodbude vrstnikov in  kartic z iztočnicami spodbuja učence k 

napredku v njihovem območju bližnjega razvoja. V metodi je uporabljen pristop postopnega 

prelaganja odgovornosti na učence, da bi učenci postali bolj neodvisni. Predpostavljeno je 

bilo, da mora učitelj (prav tam): 

 eksplicitno modelirati vsako fazo ali bralno strategijo v kontekstu reševanja besedilne 

naloge; 

 voditi učence skozi uporabo strategij pri delu po skupinah; 

 postopoma preložiti odgovornost, ko skupine po fazah napredujejo proti neodvisnosti. 

Ko je bila metoda recipročnega poučevanja prvič aplicirana na reševanje in razumevanje 

besedilnih nalog, je vključevala naslednje faze oziroma strategije (prav tam): 

 napovedovanje, 

 pojasnjevanje, 

 spraševanje, 

 vizualizacijo, 

 povezovanje, 

 izračunavanje, 

 povzemanje. 

V poznejših ponovitvah je bila metoda razširjena tako, da je vključevala (prav tam): 

 povratno informacijo, 

 mini grafične organizatorje za vsako stopnjo, 

 interaktivni zvezek. 
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Slika 1 prikazuje vpogled v nekaj faz in nekaj kartic z iztočnicami, s katerimi so si učenci 

pomagali pri procesu razumevanja in reševanja besedilnih nalog. Učenci kartice uporabljajo 

tako, da vsak v skupini dobi kartico, s pomočjo katere dobi vlogo (na primer vlogo 

spraševalca) (prav tam). 

 

Slika 1: Kartice z iztočnicami
1
 

                                                           
1
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reciprocal-Teaching-in-Math-role-cards-with-mini-graphic-

organisers-1068395 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reciprocal-Teaching-in-Math-role-cards-with-mini-graphic-organisers-1068395
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reciprocal-Teaching-in-Math-role-cards-with-mini-graphic-organisers-1068395
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Slika 2 in Slika 3 prikazujeta mini grafične organizatorje, ki jih lahko večkrat natisnemo, ali 

jih plastificiramo in nanje pišemo s pisali za belo tablo, nekaj učiteljev pa jih uporablja tudi na 

interaktivnih tablah (prav tam). 

 

Slika 2: Mini grafični organizatorji – napovedovanje
2

                                                           
2
 https://teacherspayteachers.com/Product/Reciprocal-Teaching-and-comperhension-strategy-cards-with-graphic-

organisers-1053158 

https://teacherspayteachers.com/Product/Reciprocal-Teaching-and-comperhension-strategy-cards-with-graphic-organisers-1053158
https://teacherspayteachers.com/Product/Reciprocal-Teaching-and-comperhension-strategy-cards-with-graphic-organisers-1053158
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Slika 3: Mini grafični organizatorji – povezovanje in vizualizacija
3
 

 

Slika 4 prikazuje interaktivni zvezek, v katerega učenci zapisujejo svoje razmišljanje (prav 

tam).

                                                           
3 https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reciprocal-Teaching-in-Math-role-cards-with-mini-graphic-

organisers-1068395 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reciprocal-Teaching-in-Math-role-cards-with-mini-graphic-organisers-1068395
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reciprocal-Teaching-in-Math-role-cards-with-mini-graphic-organisers-1068395
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Slika 4: Interaktivni zvezek
4
 

                                                           
4 https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reciprocal-Teaching-in-Math-Interactive-Notebook-Pages-

1077385 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reciprocal-Teaching-in-Math-Interactive-Notebook-Pages-1077385
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reciprocal-Teaching-in-Math-Interactive-Notebook-Pages-1077385
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Opisana modificirana metoda recipročnega poučevanja je bila razvita pred pregledom prej 

omenjenih raziskav. V modificirani metodi recipročnega poučevanja najdemo podobnosti z 

drugimi metodami recipročnega poučevanja. Podobnosti vključujejo poudarek na 

povezovanju, vizualizaciji problema, fazo reševanja problema, fazo povzemanja, ki vključuje 

utemeljevanje odgovorov in rešitev ter evalvacijo učencev glede sodelovanja v skupini, in 

večjo angažiranost učencev ter večkratno branje matematičnega besedila. Bistvena razlika 

med modificirano metodo in drugimi metodami recipročnega poučevanja je v vključitvi 

kognitivnih strategij kot so vizualizacija, povezovanje, računanje in povzemanje (vključuje 

tudi pojasnjevanje smiselnosti rešitev in obnovo problema z lastnimi besedami). Brown in 

Campione (1986, po Meyer, 2014) trdita, da je modificirana metoda recipročnega poučevanja 

hevristika, ki podpira učence, da bi se naučili izvajanja miselnih operacij na višji ravni. Kot 

pomemben del poučevanja in učenja kognitivnih strategij na višji ravni so pri tej metodi 

uporabljeni učni pripomočki (kartice z iztočnicami, mini grafični organizatorji in interaktivni 

zvezek). (prav tam) 

Kar nekaj učiteljev je preizkusilo modificirano metodo recipročnega poučevanja z uporabo 

različnih učnih pripomočkov (kartice z iztočnicami, grafični organizatorji in interaktivni 

zvezek). Učiteljica petega razreda je poročala, da so učenci, ki so sodelovali pri uporabi 

metode recipročnega poučevanja, na testih matematike dosegli boljše rezultate v primerjavi z 

drugimi učenci. Učiteljica rezultate pripisuje uporabi metode recipročnega poučevanja 

vključno z opisanimi učnimi pripomočki. Nekateri učitelji pravijo, da je ta metoda podprla 

učence pri odgovornosti za lastno znanje in učenje, pri samostojnem razmišljanju in jim 

pomagala razviti njihovo besedišče ter strategije bralnega razumevanja. (prav tam) 

Prve povratne informacije in ugotovitve prejšnjih študij so zelo obetavne in spodbudne. Za 

potrditev uspešnosti uporabe modificirane metode recipročnega poučevanja bi bile potrebne 

empirične raziskave, ki bi raziskovale, ali ima metoda pozitivne učnike na bralno 

razumevanje in reševanje besedilnih nalog. (prav tam) 
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3.3 PRISTOP FLIP 

Fuentes pri pouku matematike uporablja poseben učni pristop, imenovan FLIP, ki pripomore 

k temu, da se učenci začnejo zavedati pomembnosti zanimanja oziroma interesov in 

predznanja pri branju, uporabnosti prepoznavanja strukture besedila in težavnosti jezika v 

besedilu. Pri tem gre predvsem za strategijo, ki jo uporabljamo pred branjem besedila, 

uporabna pa je tudi med in po branju. Pri tej strategiji učenci preletijo besedilo in iščejo 

posebnosti in nato presodijo o morebitnih težavah, s katerimi bi se lahko srečali pri branju 

besedila. To učencem omogoči, da se odločijo, katera strategija je dobra za reševanje 

besedilne naloge in katera ne. (Fuentes, 1998) 

F v kratici FLIP predstavlja »friendliness« oziroma »prijaznost«. Učenci morajo najprej 

preleteti besedilo in se odločiti, ali ima besedilo »prijazne« ali »neprijazne« značilnosti. S tem 

se osredotočijo na opazovanje organizacije besedila, koliko in kakšne tipe slik ter grafov 

vključuje in ali besedilo vsebuje dodatne pomoči, kot na primer ciljna vprašanja ali definicije 

neznanih besed. Če je besedilo označeno za »prijazno«, bodo učenci »prijazne« značilnosti 

besedila lahko uporabili za pomoč pri njegovem razumevanju. Če je besedilo videti 

»neprijazno«, lahko učenci pričakujejo, da bodo morda imeli težave z razumevanjem in 

potrebovali zunanjo pomoč med branjem. Razprava o »prijaznosti« ali »neprijaznosti« 

besedila pred in po branju lahko poveča ozaveščenost učencev o besedilu. (prav tam) 

L v kratici FLIP predstavlja »language« oziroma »jezik«. Učenci morajo preleteti besedilo in 

ugotoviti, kako težaven bo zanje jezik v besedilu. Diskusija o značilnostih jezika vključuje 

pregled zahtevnosti povedi in zahtevnosti besedišča. Učenci, ki vidijo, da odlomki besedila 

vsebujejo veliko dolgih, zapletenih povedi, težko besedišče ali simbolno notacijo, se lahko 

odločijo, da bodo preverjali svoje razumevanje po vsaki povedi. Lahko se odločijo tudi, da pri 

dolgih in zapletenih povedih branje upočasnijo, analizirajo in poved ponovno preberejo. Če se 

učenci srečajo z odlomkom, ki vsebuje veliko neznanih besed, se lahko pred začetkom branja 

besedila odločijo, da v besedilu najprej poiščejo pomembne besede in poiščejo zunanjo 

pomoč za razumevanje teh besed. Pri razumevanju neznanih besed v tekočem besedilu lahko 

poskušajo uporabiti kontekst, neznane besede lahko označijo in dajo na seznam za poznejšo 

diskusijo. (prav tam) 

I v kratici predstavlja »interest« oziroma »interes«. Učenci naj ocenijo, kakšen je njihov 

interes pri branju besedila. Čeprav je »interes« subjektiven, je zelo pomembna komponenta v 
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procesu razumevanja. Če je zanimanje za temo nizko, je investicija energije v branje nizka. 

Pomembno je, da učenci ugotovijo, da so neuspehi pri razumevanju posledica majhnega 

zanimanja in ne posledica neuporabnosti strategije. Če učenec pravi, da določena strategija 

zanj ni dobro delovala, se mora učitelj pozanimati o učenčevi stopnji zanimanja o besedilu. 

(prav tam) 

Interes se lahko spreminja iz dneva v dan. Učenec, ki ima običajno težave z zanimanjem, se 

mora tega zavedati, da bi se tej težavi med branjem lahko izognil. Če takšen učenec pokaže 

zanimanje za določeno temo, je potrebno ta interes razširiti. Učenci se morajo zavedati, da je 

njihovo razumevanje slabše, če je njihov interes manjši. Strategij za povečevanje zanimanja 

za branje je več. Včasih je dovolj že napovedovanje o temi besedila ali aktivacija 

predhodnega znanja v povezavi s tematiko. Učenci potrebujejo priložnosti za pogovor o tem, 

kako njihovo zanimanje vpliva na njihovo branje, ugotoviti, da je spodbuditev zanimanja tudi 

njihova lastna odgovornost in kako zanimanje lahko spodbudijo. (prav tam) 

P v kratici predstavlja »prior knowledge« oziroma »predznanje« (prav tam). Predhodno 

znanje, ki se aktivira med procesom branja, lahko opišemo kot asociacije z besedami in 

trditvami v besedilu – aktivirajo se vozlišča v dolgotrajnem spominu, ki so povezana z 

besedilom (Österholm, 2005). Učenci morajo razumeti osnovno načelo učenja: kar se lahko 

naučimo, je omejeno z našim predhodnim znanjem. Učenci morajo ugotoviti, da bodo 

besedilo s tematiko, o kateri učenec nič ali pa le malo ve, težko razumeli ali ga celo ne bodo 

razumeli. Pregled besedila pred začetkom branja, lahko pomaga učencem pri pripravah na 

branje. Če morajo učenci prebrati besedilo o določeni temi, ki jim je popolnoma neznana, jim 

moramo dati možnost, da pred branjem pridobijo nekaj znanja o tej temi. Če učenec med 

branjem prepozna luknjo v predznanju, mora sam ugotoviti, da je potrebno narediti nekaj za 

pridobitev razumevanja. (Fuentes, 1998) 

Ta področja lahko nudijo plodno podlago za diskusijo o branju. Fuentes pravi, da se njegovi 

učenci po branju matematičnega besedila pogovorijo o »prijaznosti« besedila, težavnosti 

jezika, ravni njihovega zanimanja o besedilu in vplivu zanimanja na branje ter o uporabi 

predznanja pred in med branjem besedila. (prav tam) 
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3.4 PODPORNE TEHNIKE PRI UČENJU BRANJA Z 

RAZUMEVANJEM V POVEZAVI Z REŠEVANJEM BESEDILNIH 

NALOG 

3.4.1 SPODBUJANJE POZITIVNEGA METAKOGNITIVNEGA VEDENJA 

Učenci z dobrimi sposobnostmi razumevanja pokažejo različno kognitivno vedenje pred, med 

in po branju kot učenci s slabšimi sposobnostmi razumevanja (Tabela 1) (Fuentes, 1998). 

 Dobri bralci Slabi bralci 

Kognitivno vedenje 

pred branjem 

- aktivirajo predznanje, 

- razumejo nalogo in 

določijo namen, 

- izberejo ustrezne 

strategije. 

- začnejo z branjem brez 

priprave, 

- berejo, ne da bi vedeli zakaj, 

- berejo brez razmisleka, kako 

pristopiti materialu. 

Kognitivno vedenje 

med branjem 

- so osredotočeni, 

- predvidevajo in 

napovejo, 

- uporabijo strategijo 

popravkov, ko pride do 

pomanjkanja 

razumevanja, 

- za razumevanje novih 

pojmov analizirajo 

kontekst, 

- za pomoč pri 

razumevanju uporabijo 

strukturo besedila, 

- organizirajo in 

integrirajo nove 

informacije, 

- samo-nadzirajo 

razumevanje in vedo, kaj 

razumejo. 

- hitro odvračanje pozornosti, 

- preberejo, samo zato da bi 

prebrali, 

- ne vedo, kaj storiti, ko se 

pojavi pomanjkanje 

razumevanja, 

- ne prepoznajo pomembnega 

besedišča, 

- ne vidijo nobene 

organiziranosti, 

- dodajajo, namesto da bi 

integrirali nove informacije, 

- se ne zavedajo, da ne 

razumejo. 
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Kognitivno vedenje 

po branju 

- razmislijo in reflektirajo 

o prebranem, 

- občutijo, da je uspeh 

rezultat truda, 

- povzamejo glavne ideje, 

- poiščejo zunanje 

informacije iz drugih 

virov. 

- prenehajo z branjem in 

razmišljanjem o besedilu, 

- občutijo, da je uspeh posledica 

sreče. 

Tabela 1: Kognitivna vedenja bralcev (Fuentes, 1998) 

Kako naj pedagogi, posebej pri matematiki, spodbujajo pozitivno metakognitivno vedenje 

med branjem matematičnih besedil? Številna navedena vedenja je mogoče spodbuditi s 

pomočjo zapisovanja izkušenj pri branju. Fuentes je ugotovil, da uporaba pisanja pri 

reševanju besedilnih nalog, preiskovanjih, projektih, refleksijah izboljšuje matematične 

spretnosti, zmanjša anksioznost pri matematiki ter prispeva k temu, da učenci pridobijo 

značilnosti dobrih bralcev. Izdelava ter utemeljevanje odgovorov na besedilne naloge in 

izdelava dnevnikov pomagajo učencem komunicirati o matematiki in urediti svoje miselne 

strukture. Pisanje je posebno učinkovit način za razvoj konceptualnih sposobnosti in 

sposobnosti višje stopnje – sposobnosti, ki jih identificiramo pri dobrih bralcih. (prav tam) 

Učitelji matematike lahko spodbujajo bralno razumevanje. Učence morajo spodbujati, da 

izmenjujejo ideje, se učijo novih konceptov s pomočjo skupnega branja, pisanja, 

pogovarjanja, raziskovanja in odkrivanja. Fuentes podaja seznam poučevalnih praks, ki jih 

smatra za učinkovite (prav tam): 

 Potrebno je uporabljati takšno gradivo, da učenci izkusijo matematiko namesto, da si 

le zapomnijo dejstva. 

 Učenci morajo komunicirati, kar vključuje poslušanje, govorjenje, branje in pisanje o 

matematiki. 

 Od učencev je potrebno pričakovati utemeljevanje odgovorov, jim dovoliti, da 

razmišljajo na glas in preučijo različne možnosti za reševanje besedilnih nalog. 

 Učenci morajo biti vključeni v aktivnosti in oblikovati lastne tabele, grafe, kar jim 

omogoča, da organizirajo njihove miselne strukture. 

 Učenci naj sodelujejo v skupinah, v katerih razpravljajo o matematiki in skupaj 

rešujejo besedilne naloge. 
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 Učencem je potrebno dati možnost, da samo-reflektirajo in se samo-ocenjujejo. 

 Učencem je potrebno dati možnost, da razvijejo sposobnosti spraševanja. Ko se enkrat 

naučijo postavljati relevantna in primerna vprašanja, so se naučili, kako se učiti. 

 Navodila vključujejo divergentna vprašanja na višji stopnji razumevanja in ne le 

vprašanja na stopnji pomnjenja. 

 V učilnici mora biti okolje spodbudno, brez obsojanja in tveganja. 

 Ko se učenci prvič spopadejo z besedilno nalogo, jim je potrebno predstaviti različne 

strategije z opisanimi koraki, ki pomagajo učencem in jih usmerjajo pri reševanju 

besedilne naloge. 

3.4.2 PREVAJANJE BESEDILA V SIMBOLNI ZAPIS IN OBRATNO 

Matematična besedila ne dopuščajo dvoumnosti izražanja ali dolgovezenja. V matematičnem 

besedilu ima vsaka beseda pomembno vlogo in zagotavlja bistvene namige o tem, kako rešiti 

besedilno nalogo. Učencem je potrebno razložiti, da je ravno ta čist in natančen slog razlog, 

da za reševanje besedilne naloge izberemo ustrezen pristop. Primer vaj lahko predstavlja 

prevajanje besedila v simbole in obratno – prevajanje enačb v besedilo. (Fuentes, 1998) 

Pomembno je, da se pri takih nalogah učenci naučijo zapisovati števila ali simbole pod 

pripadajočo besedo, saj je natančnost ena izmed glavnih ciljev takega tipa učenja. Bistvenega 

pomena za dajanje odgovorov je pravilen zapis besed za števila in simbole. Ni presenetljivo, 

da veliko učencev ne zna ubesediti matematičnih zapisov, zlasti če so v matematičnem zapisu 

decimalna števila ali ulomki. (prav tam) 

3.4.3 POVEČEVANJE ZANIMANJA IN MOTIVACIJE 

Da bi se učenci naučili ceniti matematični jezik, je potrebno veliko branja. Materiala za branje 

v prostem času, ki vsebuje matematično vsebino, je dovolj. Pomemben cilj je tudi povečanje 

zanimanja in motivacije. Učence moramo privesti do tega, da ob razumevanju nečesa novega 

dobijo občutke navdušenja in uspeha. Fuentes pravi, da je tekmovalnost značilnost večine 

učencev. Zato so posebej koristna krajša tekmovanja z računanjem in logične besedne uganke. 

Večina učencev s slabšim znanjem negativno razmišlja o danem tiskanem gradivu v 

razredu.Ti učenci niso doživeli uspeha pri branju. Takšno miselnost lahko prekinemo tako, da 

učencem pri pouku matematike dovolimo brati gradivo za branje v prostem času, ki ima 
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matematično vsebino. Pri tem naj delajo strukturirane izpiske ali sestavijo svoje besedilne 

naloge v povezavi z vsebino. (Fuentes, 1998) 

3.4.4 POVEČEVANJE SAMOZAVESTI OB BRANJU MATEMATIČNIH 

BESEDIL 

Za učence je pomembno, da se ob branju matematičnih besedil počutijo samozavestne. 

Besedilne naloge učencem predstavljajo težavo, saj učenci takoj pomislijo, da naloge ne bodo 

sposobni razumeti, kaj šele rešiti. Dober način za premagovanje te težave je glasno 

individualno branje besedilne naloge, glasno branje besedilne naloge v dvojicah ali skupinah, 

kateremu sledi zapisovanje njihovega razumevanja besedila. Pomembno je, da učenci 

samostojno zapisujejo svoje misli, razumevanje ali vprašanja o besedilu. Fuentes pravi, da 

učitelji pogosto naredijo ta postopek namesto učencev, kar je velika napaka. Učence je 

potrebno naučiti, da mora biti ob srečanju z matematičnim besedilom njihov avtomatski odziv 

prebiranje celotnega besedila, reflektirati o besedilu, zapisati ugotovitve in prejeti povratne 

informacije. Da bi učenci lahko rešili besedilno nalogo, jo morajo najprej razumeti. (Fuentes, 

1998) 

3.4.5 RAZVOJ BESEDIŠČA 

Za razvoj branja z razumevanjem je pomembno, da imajo učenci dobro razvito besedišče. Pri 

razvijanju besedišča jim lahko pomagamo na različne načine. Učencem lahko predstavimo 

več tehnik pomnjenja, na primer pomnjenje s pomočjo asociacij. Za razvoj besedišča so 

posebej primerne spominske kartice, na katerih so na eni strani zapisane nove, neznane 

besede, na drugi pa razlaga, opis ali celo slika te besede. Kartice lahko izdela učitelj, lahko pa 

jih doma samostojno izdelajo tudi učenci.  

Zahtevne naloge, ki lahko učiteljem matematike pomagajo ovrednotiti učenčevo znanje 

matematičnega jezika, lahko sestavimo po postopku Cloze. Najprej naj učitelj izbere odlomek 

iz matematičnega učbenika ali drugega zapisa, iz katerega nato odstrani vsako deseto besedo. 

Učenčeva naloga je, da zapolni prazna mesta z ustreznimi besedami. Nalogo lahko otežimo za 

spretnejše učence tako, da odstranimo vsako osmo, šesto … besedo. Ključno je, da učencem 

pomagamo povečati matematično besedišče in razvijati uporabo konteksta pri razumevanju 

besed. (Fuentes, 1998) 
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Pomembno je, da se učenci matematičnega besedišča učijo tudi v šoli. Kako naj se učitelj 

odloči, s katerimi besedami bo spoznal učence? Harris in Baker (po Fuentes, 1998) 

predlagata, da si učitelji postavijo naslednja vprašanja (prav tam): 

1. Kako pomembna je beseda za razumevanje besedila? 

2. Kako verjetno je, da bo pomen besede pravilno razumljen? 

3. Ali kontekst razkriva pomen besede in ali so učenci sposobni uporabiti informacije iz 

konteksta? 

4. Ali je v besedilu beseda opredeljena in kako primerna je definicija? 

5. Ali je za nadaljnje učenje potrebno poznati pomen besede? 

Če se odločimo, da bomo določeno besedo predstavili v razredu, moramo zagotoviti 

poglobljeno razumevanje koncepta, na katerega se beseda nanaša. Fuentes pravi, da je najbolj 

učinkovit pristop takšen, da učencem najprej predstavimo koncept in šele nato besedo, ki ta 

koncept predstavlja. V nasprotnem primeru tvegamo, da se učenci naučijo le ključnih izrazov 

namesto poglobljenega razumevanja. (prav tam) 

3.4.6 SPODBUJANJE REFLEKSIJE IN SAMO-OCENJEVANJA 

Učencem je potrebno dati pisna navodila, ki jim pomagajo reflektirati in samo-oceniti svoj 

napredek pri pridobivanju razumevanja. Navodila so lahko naslednja (Fuentes, 1998): 

 Opišite aktivnost s svojimi besedami. 

 Kaj ste se naučili, ko ste prvič prebrali besedilno nalogo? Kakšne so bile vaše misli? 

 Kaj ste se naučili ob izvajanju te aktivnosti? 

 Kako ste vedeli, da ste se nekaj naučili? 

 Kaj bi želeli, da drugi opazijo pri vašem delu? 

 Katero strategijo ali strategije ste uporabili? 

 S katerimi težavami ste se spopadli pri reševanju aktivnosti? Kako ste premagali te 

težave? 

 Na kakšen način ste preverili svojo rešitev? 

 Kako ste vedeli, da je rešitev smiselna? 

 Naslednjič, ko bom izvajal matematično aktivnost, bom … 

 Če bi nadaljeval s to aktivnostjo, bi … 
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 Opišite kakšno povezavo med aktivnostjo in drugimi predmetnimi področji ali 

realnimi situacijami. 

 Ocenite svoje delo pri tej aktivnosti. 

 Ocenite delo svoje skupine pri tej aktivnosti. 

Fuentes slednja navodila uporablja za smernice pri reševanju besedilnih nalog. Vsak teden 

učencem predstavi besedilno nalogo, ki jo učenci rešujejo po naslednjem procesu reševanja 

(prav tam): 

1. Analiza besedilne naloge: Opišite besedilno nalogo s svojimi besedami. Kaj besedilna 

naloga od vas zahteva? Svoje ugotovitve jasno zapišite, da bodo bralci vašega 

prispevka razumeli, kaj je bilo potrebno storiti. 

2. Postopek: Kako ste rešili besedilno nalogo? Kaj je delovalo? Kdo vam je pomagal? 

Katere različne pristope ste uporabili? Katere so bile vaše predpostavke? Kakšne 

vzorce ste opazili? Koliko časa ste posvetili reševanju besedilne naloge? 

3. Učenje: Kaj ste se naučili? Katere nove vpoglede o sebi ste pridobili? Ste kje že 

spoznali koncepte, omenjene v besedilni nalogi? 

4. Zaključek: Kakšne odgovore ste dobili? Ali so odgovori smiselni? Ali obstaja več 

pravilnih odgovorov? Kako to veste? Imate kakšno nerešeno vprašanje? 

5. Pregledovanje: Ali sta vsaj dva odrasla in dva vrstnika prebrala vaše delo in vam dala 

povratne informacije, preden ste oddali prispevek? Če je delo nepopolno ali pa če 

mora biti pregledano, potem ga pred oddajo izboljšajte. 

Učence je potrebno pri reševanju besedilnih nalog usmerjati, zato lahko učencem predložimo 

korake reševanja besedilne naloge (prav tam): 

1. Preberi besedilno nalogo. 

2. Ponovno preberi besedilno nalogo. 

3. Kaj vam je znano? O čem niste prepričani? Je to besednjak? 

4. Kaj poskušate najti/ugotoviti? 

5. Kaj boste predpostavili? 

6. Katere informacije lahko zavržete? Katere informacije manjkajo? Kje jih lahko 

dobimo? 

7. Ali je potrebno narisati sliko, diagram ali grafikon? 

8. Ali morate rešiti podproblem? 
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9. Izberite strategijo za reševanje besedilne naloge (na primer: ugani in preglej, od konca 

do začetka, naredite sistematičen seznam, zaigrajte situacijo). 

10. Izvedite želene operacije, skrbno izračunajte in svoje delo čitljivo zapišite. Ali imate 

vse potrebne pripomočke, materiale? Ali lahko izvedete implicirano operacijo? Če ne 

morete, potem pojdite na 16. 

11. Rešite besedilno nalogo skupaj z vsemi podproblemi. Prikažite vse korake in vaše 

celotno delo. 

12. Kakšen je vaš odgovor? Kakšni so vaši odgovori? 

13.  Je vaš odgovor smiseln? 

14. Ali je to edina rešitev? Kako veste? 

15. Če niste prepričani, da je vaše delo obrodilo pravilen odgovor se vrnite na 1. 

16. Če po vseh izvedenih korakih še vedno niste prepričani, potem poiščite pojasnila, 

komentarje, predloge ali namige pri vrstnikih, učiteljih ali drugih odraslih. 
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4 EMPIRIČNI DEL 

Kot uvod v empirični del je predstavljena raziskava, ki je služila kot podlaga za pilotno 

raziskavo, izvedeno v okviru diplomskega dela. V empiričnem delu je predstavljena izvedba 

pilotne raziskave in dobljeni rezultati. 

4.1 UVOD 

Watkins (1977, 1979, po Österholm, 2005) je v svoji raziskavi uporabila štiri različne tipe 

matematičnih besedil, in sicer: besedila, ki so vključevala matematične simbole, besedila brez 

matematičnih simbolov, besedila, ki so vključevala jezikovne strukture »matematičnega 

jezika«, in besedila, ki so vključevala le jezikovne strukture »navadnega jezika«. Prišla je do 

zaključkov, da simboli ne pomagajo niti ne ovirajo študentov z omejenim predznanjem iz 

matematike, pomagajo pa lahko naprednejšim študentom. Obe skupini študentov se učita 

bolje iz matematičnih besedil, kjer so vključene le jezikovne strukture »navadnega jezika«, 

torej študentom jezikovne strukture »matematičnega jezika« otežujejo razumevanje. 

(Österholm, 2005) 

Raziskava Watkinsove je bila osnova za Österholmovo raziskavo, v kateri karakterizira bralno 

razumevanje matematičnih besedil, želi raziskati, kako predmetno področje vpliva na bralno 

razumevanje in ali na proces razumevanja vplivamo z načinom predstavitve vsebine (prav 

tam).  

Postavljeni sta bili dve glavni raziskovalni vprašanji (prav tam): 

 Kolikšno je bralno razumevanje matematičnih besedil brez simbolov v primerjavi z 

bralnim razumevanjem besedil iz drugih predmetnih področij?  

 Kako na bralno razumevanje vpliva uporaba simbolov v matematičnih besedilih?  

V raziskavi so preverjali bralno razumevanje med študenti s tremi različnimi besedili: dve 

matematični in eno zgodovinsko besedilo. Matematični besedili bralcu predstavljata nekatere 

osnovne koncepte iz teorije grup, pri tem so v enem besedilu prisotni simboli, v drugem pa 

ne. V besedilu s simboli se je pojavil le en simbol, ki je bil nov za študente. Obe matematični 

besedili imata enako vsebino, ki je bralcu predstavljena na drugačen način (s simboli ali brez). 

(prav tam) 
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Kot je bilo pričakovano, so rezultati pokazali, da boljše predhodno znanje omogoča 

kvalitetnejše mentalne reprezentacije. Prav tako se je izkazalo, da ima predhodno znanje 

podoben vpliv na bralno razumevanje različnih vrst matematičnih besedil. (prav tam) 

Rezultati nakazujejo na podobnosti v bralnem razumevanju pri branju matematičnega besedila 

brez simbolov in branju zgodovinskega besedila ter razliko med matematičnim besedilom s 

simboli ter zgodovinskim besedilom. V primerjavi med skupinami udeležencev, ki so brali 

dve različni matematični besedili, se je pokazalo, da so udeleženci bolje razumeli 

matematično besedilo, ki ne vključuje simbolov. (Österholm, 2005) 

4.2 NAMEN 

Pri matematiki se učenci velikokrat srečujejo z besednimi problemi, ki jih pogosto rešujejo 

neuspešno ali pa jih sploh ne začnejo reševati. Težave se včasih pojavijo že pri enostavnejših 

besedilnih nalogah in težko je ugotoviti, ali je težava v razumevanju besedila ali v 

modeliranju. 

Kot bodoča profesorica matematike, moram znati učencem pomagati oziroma jim dati pravo 

orodje, da si z njim pomagajo pri reševanju besedilnih nalog. Zato je potrebno vedeti tudi, kaj 

učence pri reševanju matematičnih nalog/problemov ovira. 

Namen empiričnega dela je ugotoviti, ali simboli in slike v matematičnih nalogah/problemih 

ovirajo učence sedmega razreda pri njihovem reševanju. V okviru empiričnega dela 

diplomske naloge sem to poskušala ugotoviti s pilotno raziskavo. 

4.3 CILJI 

S pomočjo pilotne raziskave želim ugotoviti, ali so učenci pri reševanju matematičnih nalog, 

ki so različno predstavljene, različno uspešni. Pri katerih predstavitvah so učenci bolj in pri 

katerih manj uspešni?  
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Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kako na bralno razumevanje matematične naloge vpliva prisotnost matematičnih 

simbolov v besedilu? 

RV2: Kako na bralno razumevanje matematične naloge vpliva prisotnost slik v 

besedilu? 

RV3: Kako na bralno razumevanje matematične naloge vpliva prisotnost simbolov v 

primerjavi s prisotnostjo slik v besedilu? 

4.4 METODOLOGIJA 

4.4.1 OPIS VZORCA 

Podatke, ki sem jih potrebovala za raziskavo, sem zbrala junija 2016. V raziskavo sem 

vključila učence sedmih razredov devetletne osnovne šole. V raziskavi so sodelovali učenci 

dveh oddelkov, skupaj 33 učencev Osnovne šole Brežice. 

4.4.2 METODE IN TEHNIKA ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskavo sem izvedla s pomočjo preizkusov, ki so jih reševali učenci. Sestavljenih je bilo 

šest preizkusov. Prvo, tretjo in šesto različico preizkusa je rešilo po pet učencev, drugo, četrto 

in peto pa po šest učencev. Preizkusi so bili popolnoma anonimni in učenci so jih reševali 

individualno. Med reševanjem preizkusov sem bila prisotna v razredu, zato sem rešene 

preizkuse dobila takoj, ko so učenci zaključili z reševanjem. Pri reševanju so učenci 

potrebovali le pisalo. Učencev pri reševanju preizkusa nisem časovno omejila, so pa vsi 

učenci z reševanjem zaključili po dvajsetih minutah. 

4.5 PREDSTAVITEV PREIZKUSOV 

Sestavljenih je bilo šest preizkusov in vsak od njih je bil sestavljen iz treh nalog. Pred 

sestavljanjem preizkusom sem sestavila tri izhodiščne naloge – eno o trikotniški neenakosti, 

drugo o vsoti notranjih kotov v trikotniku in tretjo o skladnosti trikotnikov. Nato sem vsako 

nalogo preoblikovala v tri različice – ena različica naloge je sestavljena zgolj iz besedila, v 

drugi so prisotne slike in v tretji matematični simboli. Preizkuse sem sestavila tako, da je prva 
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naloga v vsakem preizkusu bila sestavljena zgolj iz besedila, v drugi nalogi so bile prisotne 

slike in v tretji matematični simboli. 

Izhodiščne naloge so v nadaljevanju diplomskega dela poimenovane po vsebinah: 

»Trikotniška neenakost«, »Vsota notranjih kotov v trikotniku« in »Skladnost trikotnikov«. 

Omenjene tri različice vsake naloge predstavljajo spremenljivko »tip naloge«, ki zavzema tri 

vrednosti: 

B – naloga, ki vsebuje zgolj besedne informacije, 

SL – naloga, ki poleg besedne vsebuje tudi slikovne informacije, 

SI – naloga, ki poleg besedne vsebuje tudi matematično simboliko. 

V nadaljevanju so opisane posamezne naloge in posamezen tip naloge, predstavljeno je tudi 

točkovanje nalog (Tabela 2). 

Vsebina 

nal. 

Tip 

nal. 

Opis Točkovanje 

T
ri

k
o
tn

iš
k
a 

n
ee

n
ak

o
st

 

B Dani sta dve trditvi v povezavi s trikotniško 

neenakostjo. Učenci zapišejo, katera trditev je 

pravilna in katera ne, ter razložijo zakaj je trditev 

pravilna oziroma nepravilna. 

2 točki: 

 1 točka za pravilno 

ugotovitev o 

pravilnosti trditve in 

ustrezno razlago pri 

prvi trditvi. 

 1 točka za pravilno 

ugotovitev o 

pravilnosti trditve in 

ustrezno razlago pri 

drugi trditvi. 

 

SL Dana sta dva primera s tremi trakovi, iz katerih 

lahko učenec v enem primeru sestavi trikotnik, v 

drugem pa ne. Učenec mora ugotoviti, kdaj lahko 

sestavi trikotnik in kdaj ne, ter v obeh primerih 

razložiti svojo ugotovitev. 

SI Dana sta dva načina, na katera je učenka zapisala 

trikotniško neenakost s simboli. Učenec mora 

ugotoviti, ali je en oziroma drug zapis pravilen, 

ter v obeh primerih razložiti svojo ugotovitev. 
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V
so

ta
 n

o
tr

an
ji

h
 k

o
to

v
 v

 

tr
ik

o
tn

ik
u
 

B Učenci opišejo postopek izračuna za neznani kot. 1 točka: 

 1 točka za pravilno 

zapisan postopek. 

 

 

 

 

SL Učenci opišejo postopek izračuna za neznani kot, 

kjer sta neznana kota prikazana na sliki. 

SI Učenci opišejo postopek izračuna za neznani kot, 

kjer so koti podani s simboli. 

S
k
la

d
n
o
st

 t
ri

k
o
tn

ik
o
v
 

B Učenci obkrožijo pravilne trditve o skladnosti 

trikotnikov. Trditve vsebujejo zgolj besedilo. 

4 točke: 

 1 točka za vsako 

pravilno obkroženo 

trditev. 

 1 točka za vsako 

trditev, ki je učenec 

ne obkroži, če je le 

ta napačna. 

SL Učenci obkrožijo pravilne trditve o skladnosti 

trikotnikov. Trditve so predstavljene s slikami 

trikotnikov. 

SI Učenci obkrožijo pravilne trditve o skladnosti 

trikotnikov. Trditve so predstavljene z 

matematičnimi simboli. 

Tabela 2: Opis in točkovanje nalog 

  



39 
 

4.5.1 PREDSTAVITEV RAZLIČIC NALOG 

V nadaljevanju so predstavljeni posamezni tipi nalog. 

Naloga: Trikotniška neenakost 

Tip naloge: B 

Navodilo naloge: 

Nika je zapisala dve trditvi za trikotniško neenakost, ki velja v trikotniku. Zapiši, ali ena oz. 

druga trditev drži, in razloži zakaj. 

 

a)  

1. trditev:  

 

Vsaka stranica trikotnika je daljša od 

vsote dolžin preostalih dveh stranic. 

 

Ali drži?_____________________________ 

b)  

2. trditev: 

 

Vsaka stranica trikotnika je krajša od vsote 

dolžin preostalih dveh stranic. 

 

Ali drži?_____________________________ 

Razlaga:_____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Razlaga:______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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Tip naloge: SL 

Navodilo naloge: 

Nika je iz papirja izrezala dvakrat po tri trakove, da bi z njimi sestavila dva trikotnika. Pri 

obeh primerih zapiši, ali je mogoče sestaviti trikotnik, in razloži zakaj. 

 

a)  

1. primer: 

 

 

 

 

 

Je mogoče?__________________________ 

b)  

2. primer: 

 

 

 

 

 

Je mogoče?____________________________ 

Razlaga:____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Razlaga:_______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

Tip naloge: SI 

Navodilo naloge: 

Nika je zapisala trikotniško neenakost, ki velja v trikotniku, na dva načina. Zapiši, ali je en oz. 

drugi način pravilen zapis trikotniške neenakosti, in razloži zakaj. 

 

a)  

1. način: 

      

b)  

2. način: 

      
 

Razlaga:______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Razlaga:______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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Naloga: Vsota notranjih kotov v trikotniku 

Tip naloge: B 

Navodilo naloge: 

Dan je trikotnik, v katerem poznaš velikost dveh kotov. Opiši postopek izračuna za tretji kot, 

katerega velikost ni znana. 

 

Opis postopka izračuna:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Tip naloge: SL 

Navodilo naloge: 

Opiši postopek izračuna za nepobarvan kot, če poznaš velikosti obeh pobarvanih kotov na 

sliki. 

 
 

Opis postopka izračuna:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Tip naloge: SI 

Navodilo naloge: 

Dan je trikotnik, v katerem poznaš velikost kotov α in β. Opiši postopek izračuna za kot γ, 

katerega velikost ni znana. 

 

Opis postopka izračuna:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Naloga: Skladnost trikotnikov 

Tip naloge: B 

Navodilo naloge: 

Obkroži pravilne trditve. 

 

a) Če imata trikotnika paroma skladne vse tri stranice, sta skladna. 

b) Če imata trikotnika paroma skladno eno stranico in en priležni kot, sta skladna. 

c) Če imata trikotnika paroma skladni dve stranici in poljuben kot, sta skladna. 

d) Če imata trikotnika paroma skladno eno stranico in oba priležna kota, sta skladna. 

 

Tip naloge: SL 

Navodilo naloge: 

Na slikah so trikotniki, ki se ujemajo v  enako označenih parih stranic oz. kotov. Obkroži, v 

katerih primerih sta trikotnika zagotovo skladna. 

 

a)   
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b)   

 

c)   

d)   

 

Tip naloge: SI 

Navodilo naloge: 

Obkroži pravilne trditve. 

 

Trikotnika Δ    in Δ    s stranicami a,b,c oziroma d,e,f sta zagotovo skladna, če velja: 

a)         in    . 

b)     in          . 

c)         in imata skladen en poljuben kot. 

d)               in          . 

 

4.6 OBDELAVA PODATKOV 

Podatke sem obdelala s pomočjo programa Microsoft Excel. Obdelala sem vsak odgovor 

posebej in dobila frekvenčne porazdelitve. Po nalogah sem naredila tudi χ
2
-preizkuse in 

poskušala ugotoviti, ali je uspešnost reševanja naloge povezana z različnimi lastnostmi 

besedila. Grafe sem prav tako oblikovala s pomočjo programa Microsoft Excel. 
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4.7 REZULTATI Z ANALIZO 

V spodnji tabeli vidimo rezultate po posameznih različicah preizkusov in nalog (Tabela 3). 

Razli-

čica pre-

izkusa 

Trikotniška 

neenakost (2 točki) 

Vsota 

notranjih 

kotov (1 

točka) Skladnost trikotnikov (4 točke) 

B SL SI 

B SL SI 

B SL SI 

a) b) a) b) a) b) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) 

I 

  

0 0 0 

    

0 0 1 1 

  

0 0 1 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 1 

0 0 0 1 1 0 1 

0 0 1 1 1 0 0 

Vsota   1 0 3     2 2 1 3   

II 

  

0 0 

    

0 1 1 1 0 

  

0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 1 0 

0 0 0 0 1 0 0 

1 1 0 0 1 1 1 

1 0 0 1 1 1 1 

Vsota   2 1     1 3 5 4 2   

III 

  

0 1 

  

1 

    

1 1 1 0 

1 1 0 0 0 1 0 

0 0 1 1 1 0 0 

0 0 1 1 1 1 0 

1 0 0 0 1 0 0 

Vsota   2 2   3     3 4 3 0 

IV 

0 0 

    

0 

    

0 1 1 1 

1 0 0 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 

Vsota 3 2     2     4 4 3 3 

V 

  

0 0 

  

1 

  

1 1 1 1 

  

0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 1 1 0 0 

0 0 0 1 1 0 0 

0 0 0 1 1 1 1 

0 0 1 0 0 0 0 

Vsota 
  0 0   2   4 4 3 3 
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VI 

0 0 

    

1 

  

1 1 0 1 

  

1 0 1 1 1 0 1 

0 0 0 1 1 1 1 

0 1 1 1 1 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 

Vsota 1 1     3   5 4 1 3   

Tabela 3: Rezultati po posameznih različicah preizkusov in nalog 

Ker treh različic naloge ni reševalo enako število učencev, je predstavljeno, koliko odstotkov 

učencev je pri posameznem delu naloge s trikotniško neenakostjo dobilo točko, in koliko ne 

(Graf 1). Enako za nalogo o vsoti notranjih kotov (Graf 2) in za nalogo o skladnosti 

trikotnikov (Graf 3). 

Naloga: Trikotniška neenakost 

 

Graf 1: Uspešnost pri reševanju naloge »Trikotniška neenakost« 

 

V nalogi »Trikotniška neenakost« se podatka a) in b) nanašata na dve trditvi. Učenci morajo 

pri posamezni trditvi ugotoviti, ali je pravilna ali nepravilna. Za pravilno rešitev je bila poleg 

pravilne ugotovitve zahtevana še primerna utemeljitev odgovora.   

Opazimo lahko, da so bili učenci enako uspešni pri reševanju različice naloge, ki je 

sestavljena iz besedila in različice naloge, v kateri so prisotne slike, opazno manj uspešni pa 



46 
 

so bili pri reševanju različice naloge, v kateri so prisotni simboli. Opazimo lahko tudi, da so 

pri vseh različicah naloge s trikotniško neenakostjo učenci bili uspešnejši pri reševanju 

primera a).  Tako pri različici naloge, ki je sestavljena zgolj iz besedila, kot pri različici 

naloge, ki vsebuje slike, je primer a) pravilno rešilo 36,36 % učencev, primer b) pa 27,27 % 

učencev. Pri različici naloge, ki vsebuje simbole, je primer a) pravilno rešilo le 9,09 % 

učencev, primera b) pa nihče (Graf 1). 

Iz tega lahko sklepam, da je učencem lažje utemeljiti, zakaj neka trditev ne drži, kot pa 

utemeljiti, da trditev drži. 

V spodnjih tabelah so predstavljene utemeljitve učencev pri reševanju naloge »Trikotniška 

neenakost« (Tabela 4 in Tabela 5). 

Tip 

naloge 
Primeri pravilnih utemeljitev Primeri napačnih utemeljitev 

B 

- »Ne drži, saj je vsaka stranica krajša 

od vsote dolžin preostalih dveh 

stranic.« 

- »Ne drži, ker ne more nastati 

trikotnik.« 

- »Ne drži, ker bi se trikotnik 

sesedel.« 

- »Ne drži, ker bi trikotnik postal 

drugačen.« 

- »Drži, ker morajo krajši stranici 

skupaj biti daljši od druge.« 

SL 

- »Ne, ker sta dva trakova prekratka 

in se ne bi stikala.« 

- »Ne, zgleda nemogoče.« 

- »Lahko, ker imamo tri trakove.« 

- »Da, ker so vse stranice dovolj dolge.« 

- »Da, ker se trakovi dotikajo in tako 

nastane trikotnik.« 

- »Da, ker so razmerja prava.« 

SI 

- »Način je nepravilen, saj dve 

stranici ne moreta biti manjši od 

druge, ker ne bi dobili trikotnika.« 

- »Nepravilno, ker namesto a, b in c 

morajo biti številke, ne pa črke.« 

- »Nepravilno, ker to ne more biti.« 

- »Pravilno, ker zgleda bolj pravilen kot 

drugi primer.« 

Tabela 4: Utemeljitve učencev pri reševanju primera a) pri nalogi »Trikotniška 

neenakost«  
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Tip 

naloge 
Primeri pravilnih utemeljitev Primeri napačnih utemeljitev 

B 

- »Drži, sicer ne bi prišel 

trikotnik.« 

- »Drži, saj se le tako lahko 

stranice trikotnika stikajo med 

sabo.« 

- »Drži. Ko stranici seštejemo 

dobimo večje število.« 

- »Drži, razen, če je ena stranica dolga 5 

cm, ostali pa 2,5 cm. Potem je to enako.« 

- »Drži, ker ostane isti trikotnik, samo 

malo krajši.« 

 

SL 

- »Da, ker so vsi trakovi dovolj 

dolgi, da iz njih lahko naredi 

trikotnik.« 

- »Da, ker so trakovi dovolj 

dolgi, da se stikajo.« 

- »Da, ker se mi zdi mogoče.« 

- »Da, ker imamo tri trakove.« 

- »Da, če lahko stranice razreže in dobi 

več stranic.« 

- »Da, ker grejo stranice po velikosti in je 

večja možnost, da se sekajo.« 

- »Ne, ker razmerja niso prava.« 

SI 

Navedene ni bilo nobene pravilne 

utemeljitve. 

 

- »Pravilno, ker tako mora biti.« 

- »Pravilno, ker je ena stranica manjša.« 

- »Ni pravilno, ker mora biti < obrnjen v 

drugo stran.« 

- »Pravilno, ker je stranica c manjša.« 

Tabela 5: Utemeljitve učencev pri reševanju primera b) pri nalogi »Trikotniška 

neenakost« 

Lahko vidim dva razloga za neuspešnost pri reševanju. Učenci so imeli največ težav z 

utemeljevanjem. Velikokrat se je zgodilo, da so pravilno zapisali, ali trditev drži ali ne, vendar 

odgovora niso utemeljili. Zato lahko sklepamo, da je eden izmed razlogov za neuspešnost 

nezmožnost utemeljevanja. 

Na podlagi nekaterih odgovorov lahko sklepamo, da učenci naloge niso razumeli in so jo zato 

rešili napačno oziroma je niso rešili. Tako sklepanje nam lahko da odgovor »Pravilno, ker je 

stranica c manjša.«. Učenec naloge najbrž ni razumel in je le prevedel trditev iz matematičnih 

simbolov v besede. Torej lahko kot drugi razlog za neuspešnost pri reševanju nalog navedemo 
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nerazumevanje besedila. Odgovore, ki nakazujejo nerazumevanje, lahko najdemo le pri 

različici naloge, v kateri so prisotni matematični simboli. 

Kot sem že zapisala, lahko opazimo, da so bili učenci enako uspešni pri reševanju različice 

naloge, ki je sestavljena iz besedila in različice naloge, ki vsebuje slike, opazno manj uspešni 

pa so bili pri reševanju različice naloge, ki vsebuje simbole. Ker me je zanimalo, ali so razlike 

v uspešnosti reševanja, povezane z lastnostmi besedila naloge, sem opravila χ
2
-preizkus 

(Tabela 6). 

  

Tip naloge 

Vsota B SL SI 

Pravilno 7 7 1 15 

Ni pravilno 15 15 21 51 

Vsota 22 22 22 66 

Tabela 6: Število pravilnih in napačnih odgovorov pri nalogi »Trikotniška neenakost« 

Ničelna hipoteza: Spremenljivki "tip naloge" in "pravilnost reševanja naloge" sta neodvisni. 

χ
2
-preizkus neodvisnosti spremenljivk »tip naloge« in »pravilnost reševanja naloge« pokaže, 

da ničelno domnevo neodvisnosti spremenljivk lahko zavrnemo pri stopnji tveganja   

      (χ       ,    ). 
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Naloga: Vsota notranjih kotov v trikotniku 

 

Graf 2: Uspešnost pri reševanju naloge »Vsota notranjih kotov v trikotniku« 

Opazimo lahko, da so učenci v tem primeru najbolje reševali različico naloge, ki je 

sestavljena zgolj iz besedila. To različico je pravilno rešilo 60 % učencev.  Manj uspešni so 

bili pri različici naloge, ki vsebuje simbole. To različico je pravilno rešilo 36,36 % učencev.  

Učenci so bili najmanj uspešni pri različici naloge, ki vsebuje slike. To različico je pravilno 

rešilo 33,33 % učencev (Graf 2). 

V spodnji tabeli so predstavljeni opisi postopkov pri reševanju naloge »Vsota notranjih kotov 

v trikotniku« (Tabela 7). 

Tip 

naloge 

Pravilen opis postopka Napačen opis postopka 

B - »Najprej seštejemo znana kota 

in ju odštejemo od 180°.« 

- »Ker je vsota notranjih kotov v 

trikotniku 180°, moramo dana 

kota odšteti od 180° in dobimo 

neznani kot.« 

- »Najprej seštejemo dva kota, ki sta 

podana, nato pa rezultat odštejemo od 

360°.« 

- »Naredimo dve stranici in ju povežemo 

in izmerimo kot.« 

- »Najprej seštejemo dva kota, ki sta 

podana in od rezultata odštejemo 180°.« 
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SL - »Najprej seštejemo znana 

kota in ju odštejemo od 

180°.« 

 

- »Ravnilo postavimo na točko A in 

izračunamo stranico b. Potem postavimo 

ravnilo na točko B in izračunamo 

stranico a.« 

- »Kota β in γ merita skupaj 180°. 

Velikost β odštejemo od 180° in dobimo 

γ.« 

- »Kot α je 90°, kot β je 360°, kot γ pa je 

90°.« 

- »Ima označene stranice in kote. Nima 

enakih stranic.« 

- »Od vsote znanih kotov odštejemo 

180°.« 

SI - »Od 180°odštejemo vsoto α in 

β.« 

- »Od vsote α in β odštejemo 180°.« 

- »Naredimo stranico a in od nje izmerimo 

kota α in β. Stranici podaljšamo, dokler 

se ne stikata. Tam kjer se stikata je kot 

γ.« 

- »Moramo imeti dolžino stranic a, b in 

c.« 

- »γ ni znan.« 

Tabela 7: Opisi postopka pri reševanju naloge »Vsota notranjih kotov v trikotniku« 

 

V tem primeru lahko vidim tri razloge za neuspešnost pri reševanju. Prvi je neznanje učencev, 

ki ga nakazujeta na primer odgovora »Najprej seštejemo dva kota, ki sta podana, nato pa 

rezultat odštejemo od 360°.« in »Najprej seštejemo dva kota, ki sta podana in od rezultata 

odštejemo 180°.« 

Kot drugega lahko definiram nezmožnost besednega izražanja učencev. Nekateri učenci so 

namreč odgovore zapisali s simboli, kar pa ni dovolj, saj je v navodilih zapisano, da morajo 

postopek opisati.  

Na podlagi nekaterih odgovorov lahko zopet sklepamo, da učenci naloge niso razumeli in so 

jo zato rešili napačno oziroma je niso rešili. Tako sklepanje nam lahko dasta odgovora 
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»Naredimo stranico a in od nje izmerimo kota α in β. Stranici podaljšamo, dokler se ne 

stikata. Tam kjer se stikata je kot γ.« in »Ima označene stranice in kote. Nima enakih stranic.« 

Torej lahko kot tretji razlog za neuspešnost pri reševanju nalog navedemo nerazumevanje 

besedila. Odgovore, ki nakazujejo nerazumevanje, lahko v tem primeru najdemo pri različici, 

ki vsebuje slike in različici, ki vsebuje simbole. 

Tudi v tem primeru me je zanimalo, ali so razlike v uspešnosti reševanja, ki se pojavijo, 

povezane z lastnostmi besedila naloge, zato sem opravila χ
2
-preizkus (Tabela 8). 

  

Tip naloge 

Vsota B SL SI 

Pravilno 4,24 5,09 4,67 14 

Ni pravilno 5,76 6,91 6,33 19 

Vsota 10 12 11 33 

Tabela 8: Število pravilnih in napačnih odgovorov »Vsota notranjih kotov v trikotniku« 

Ničelna hipoteza: Spremenljivki "tip naloge" in "pravilnost reševanja naloge" sta neodvisni. 

Na osnovi χ
2
-preizkusa neodvisnosti spremenljivk »tip naloge« in »pravilnost reševanja 

naloge« ničelno hipotezo sprejmemo (χ       ,    ,        ). 
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Naloga: Skladnost trikotnikov 

 

Graf 3: Uspešnost pri reševanju naloge po točkah »Skladnost trikotnikov« 

 

Največkrat so učenci pravilno obkrožili primer a) v različici naloge, ki vsebuje slike. Odgovor 

a) je pravilno obkrožilo kar 70 % učencev. Na drugem mestu je različica, ki vsebuje simbole. 

Odgovor a) je pravilno obkrožilo 63,64 % učencev. Najmanj uspešni so bili učenci pri 

različici naloge, ki je sestavljena zgolj iz besedila. Odgovor a) je pravilno obkrožilo 58,33 % 

učencev (Graf 3). 

Trditev b) je napačna, zato je učenci niso smeli obkrožiti. Najbolj so bili učenci uspešni v 

različici naloge, ki je sestavljena zgolj iz besedila. Odgovora b) ni obkrožilo 75 % učencev. 

Nekoliko manj uspešni so bili uspešni v različici naloge, ki vsebuje simbole, saj odgovora b) 

ni obkrožilo 72,73 % učencev. Najmanj uspešni so bili učenci pri različici naloge, ki vsebuje 

slike. Odgovora b) ni obkrožilo 60 % učencev (Graf 3). 

Tudi trditev c) je napačna, zato je učenci prav tako niso smeli obkrožiti. Struktura uspešnosti 

je podobna kot pri trditvi b). Najbolj so bili učenci uspešni v različici, ki je sestavljena zgolj iz 

besedila (58,33 % učencev), nekoliko manj uspešni so bili v različici, ki vsebuje simbole 

(54,55 % učencev), najmanj uspešni pa so bili v različici, ki vsebuje slike ( le 20 % učencev) 

(Graf 3). 
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Podobno kot pri odgovoru a), so učenci bili najbolj uspešni v različici naloge, ki vsebuje slike. 

Odgovor d) je pravilno obkrožilo 60 % učencev. Na drugem mestu je različica, ki je 

sestavljena zgolj iz besedila. Odgovor d) je pravilno obkrožilo 41,67 % učencev. Najmanj 

uspešni so bili učenci pri različici naloge, ki vsebuje simbole. Odgovor d) je pravilno 

obkrožilo 27,27 % učencev (Graf 3). 

 

Graf 4: Uspešnost pri reševanju naloge »Skladnost trikotnikov« 

 

Iz tega grafa lažje opazimo, da so učenci najbolje reševali različico naloge, ki je sestavljena 

zgolj iz besedila (58,33 % učencev),  nekoliko slabše različico, ki vsebuje simbole (54,55 % 

učencev, najmanj pa so bili uspešni pri različici, ki vsebuje slike (52,50 % učencev) (Graf 4). 

Kljub temu, da so učenci pri različici, ki vsebuje slike, največkrat obkrožili pravilna 

odgovora, so bili najmanj uspešni pri reševanju te naloge. Izkaže se, da so največkrat 

obkrožili tudi odgovora, ki ju ne bi smeli obkrožiti. Razlog za to vidim v tem, da so nekatere 

učence zavedle slike. Trikotniki na slikah v primerih b) in c) so namreč na prvi pogled 

skladni, vendar niso. 
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Podobno kot prej s χ
2
-preizkusom preverimo, ali so razlike v uspešnosti reševanja, ki se 

pojavijo, povezane z lastnostmi besedila naloge (Tabela 9). 

  

Tip naloge 

Vsota B SL SI 

Pravilno 28 21 24 73 

Ni pravilno 20 19 20 59 

Vsota 48 40 44 132 

Tabela 9: Število pravilnih in napačnih odgovorov »Skladnost trikotnikov« 

Ničelna hipoteza: Spremenljivki "tip naloge" in "pravilnost reševanja naloge" sta neodvisni. 

Na osnovi χ
2
-preizkusa neodvisnosti spremenljivk »tip naloge« in »pravilnost reševanja 

naloge« ničelno hipotezo sprejmemo (χ       ,    ,       7). 

4.8 PREGLED RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ IN UGOTOVITVE 

Na podlagi pilotnega preizkusa, ki sem ga izvedla na Osnovni šoli Brežice, sem dobila 

rezultate empirične raziskave. 

Pri nalogah v povezavi z vsoto notranjih kotov trikotnika so učenci dosegali najboljše 

rezultate v različici naloge, ki je sestavljena zgolj iz besedila. Pri nalogi v povezavi s 

trikotniško neenakostjo so bili pri različici naloge, ki je sestavljena zgolj iz besedila in 

različici naloge, ki vsebuje slike, dosežki učencev enaki. 

RV1: Kako na bralno razumevanje matematične naloge vpliva prisotnost matematičnih 

simbolov v besedilu? 

Raziskava je pokazala, da prisotnost matematičnih simbolov v besedilu morebiti ovira učence 

sedmega razreda pri reševanju nalog, saj so učenci pri nalogah, v katerih so bili prisotni 

matematični simboli, dosegali slabše rezultate kot pri nalogah, ki so sestavljene zgolj iz 

besedila. Najbolj je prisotnost simbolov ovirala učence pri nalogi v povezavi s trikotniško 

neenakostjo, saj je le en izmed učencev pri primeru a) podal pravilen odgovor. Pri 

pregledovanju odgovorov sem ugotovila, da največ odgovorov, ki nakazujejo nerazumevanje 

prebranega besedila, najdemo pri nalogah, v katerih so prisotni matematični simboli. Morda bi 

lahko zaključili, da je za razumevanje matematičnih besedil, v katerih so prisotni simboli, 

potreben poseben tip sposobnosti. 
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RV2: Kako na bralno razumevanje matematične naloge vpliva prisotnost slik v 

besedilu? 

Učenci so pri dveh nalogah, v katerih so bile prisotne slike, dosegli slabše rezultate kot pri 

nalogah, ki so sestavljene zgolj iz besedila. Najbolj je učence ovirala prisotnost slik pri nalogi 

o vsoti notranjih kotov. Pri pregledovanju odgovorov sem ugotovila, da so nekateri učenci 

kote izmerili, niso pa opisali postopka izračuna. Prav tako se je pri nalogah, v katerih so 

prisotne slike, pojavilo veliko odgovorov, ki nakazujejo nerazumevanje prebranega besedila. 

Morda bi iz tega lahko zaključili, da prisotnost slik besedilu v večini primerov ovira učence 

sedmega razreda pri reševanju nalog. 

RV3: Kako na bralno razumevanje matematične naloge vpliva prisotnost simbolov v 

primerjavi s prisotnostjo slik v besedilu? 

Učenci so pri dveh nalogah, v katerih so bile prisotne slike, dosegli slabše rezultate kot pri 

nalogah, v katerih so prisotni simboli. Mislim, da je razlog ta, da učenci pogosteje rešujejo 

naloge, v katerih so prisotni simboli, kot pa naloge, v katerih so prisotne slike. 
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5 SKLEP 

Veliko učiteljev poučuje svoje predmete, ne da bi pozornost namenili razumevanju. Kot 

bodoči učitelji lahko to napako popravimo in naučimo učence, kako priti do znanja. Pri tem 

jim lahko pomagamo tudi pri matematiki, tako da jih učimo razmišljanja. Učitelji se morajo 

zavedati dokazanih strategij in z njimi pomagati učencem pri učenju in razumevanju. 

V svojem diplomskem delu vidim veliko uporabnost, pomembno je namreč, da učencem 

znamo posredovati orodje, s katerim si lahko pomagajo pri bralnem razumevanju. Boljše bo 

bralno razumevanje učencev, boljši bodo njihovi rezultati pri reševanju besedilnih nalog. V 

diplomskem delu smo namreč predstavili nekaj pristopov pri učenju branja z razumevanjem, 

ki nam lahko pri tem pomagajo. Pri tem smo spoznali, da je pri branju matematičnih besedil 

in reševanju besedilnih nalog učence potrebno voditi in usmerjati. Rezultati raziskave 

empiričnega dela nakazujejo na to, da je učence potrebno naučiti razumeti tudi slike in 

matematične simbole in tako še povečati uspešnost pri reševanju besedilnih nalog. 

Diplomsko delo bi lahko še zelo razširila in poskušala ugotoviti, kako prisotnost slik in 

matematičnih simbolov v besedilu vpliva na reševanje matematičnih nalog tudi v šestem, 

osmem in devetem razredu. Prav tako, bi moral biti vzorec večji, da bi se pokazale statistično 

pomembne razlike pri reševanju nalog z različnimi lastnostmi. 
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7 PRILOGE 

V namen zbiranja podatkov je bilo sestavljenih šest različic preizkusov za učence. Vsak 

preizkus je sestavljen iz treh nalog tako, da je prva naloga v vsakem preizkusu sestavljena 

zgolj iz besedila, v drugi nalogi so prisotne slike in v tretji matematični simboli. Pri tem so 

bile naloge izbrane iz nalog o trikotniški neenakosti, o vsoti notranjih kotov v trikotniku in o 

skladnosti trikotnikov. V prilogi prilagam vzorčni preizkus. 

 

 



 
 

PREIZKUS IZ BRALNE PISMENOSTI 

Pozdravljen/-a! 

Sem študentka Pedagoške fakultete in v diplomskem delu raziskujem, kako prisotnost 

simbolov in slik v matematični nalogi vpliva na razumevanje in reševanje te naloge. Rada bi 

izvedla preizkus bralne pismenosti v sedmih razredih osnovne šole, zato te prosim za 

sodelovanje.  

Zbrane podatke bom uporabila zgolj za empirični del diplomske naloge, zato je preizkus 

anonimen. 

Zahvaljujem se ti za sodelovanje in prosim, da se potrudiš pri reševanju kratkega preizkusa, ki 

je sestavljen iz treh nalog v povezavi s trikotniki. 

Natalija Lokar 

 

NALOGE: 

 

1. Dan je trikotnik, v katerem poznaš velikost dveh kotov. Opiši postopek izračuna za tretji 

kot, katerega velikost ni znana. 

 

Opis postopka izračuna:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  



 
 

2. Nika je iz papirja izrezala dvakrat po tri trakove, da bi z njimi sestavila dva trikotnika. Pri 

obeh primerih zapiši, ali je mogoče sestaviti trikotnik, in razloži zakaj. 

 

a)  

1. primer: 

 

 

 

 

 

Je mogoče? 

b)  

2. primer: 

 

 

 

 

 

Je mogoče? 

Razlaga:____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Razlaga:_______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

3. Obkroži pravilne trditve. 

 

Trikotnika Δ    in Δ    s stranicami a,b,c oziroma d,e,f sta zagotovo skladna, če velja: 

a)         in    . 

b)     in          . 

c)         in imata skladen en poljuben kot. 

d)               in          . 

 


