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Povzetek 

V diplomskem delu obravnavam utemeljevanje v osnovnošolski geometriji. Utemeljevanje v 

matematiki je pomembno za razvoj razmišljanja, sporočanja, povezovanja in utrjevanja 

matematičnega znanja. Kljub vsem pomembnim funkcijam dokazovanja in utemeljevanja, ki 

presegajo potrjevanje oziroma verifikacija veljavnosti trditev, je utemeljevanje v šolskem 

okolju pogosto odrinjeno na stranski tir. 

V teoretičnem delu naloge najprej predstavljam načine utemeljevanja glede na njihovo raven 

formalnosti. Za razvoj argumentativnega govora je pomembna vloga učitelja kot 

spodbujevalca, zato v nadaljevanju povzemam študijo primera o spodbujanju produktivnega 

argumentativnega pogovora pri bodočih učiteljih matematike. V nadaljevanju obravnavam še 

odnos med raziskovanjem, razumevanjem in utemeljevanjem pri reševanju matematičnih 

problemov. 

V empiričnem delu analiziram pet izbranih osnovnošolskih učbenikov in ugotavljam, da se 

razlikujejo v mnogih vidikih utemeljevanja geometrijskih trditev. V vseh učbenikih je 

prisotno utemeljevanje geometrijskih trditev, različno pa je število teh utemeljitev in nivo 

strogosti utemeljevanja. V analizi pozitivno izstopa najnovejši učbenik Tangram 7 (2013), ki 

edini predvideva, da učenci samostojno ugotavljajo dejstva in jih samostojno utemeljujejo. V 

mnogih vidikih utemeljevanja dejstev v geometriji pa negativno izstopa učbenik Svet 

matematičnih čudes 7 (2005). 

 

Ključne besede: utemeljevanje, dokazovanje geometrijskih trditev, reševanje 

matematičnih problemov, osnovnošolska matematika, učbeniki 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This thesis is about argumentation in elementary school geometry. Argumentation in 

mathematics is essential for the development of thinking, reporting, connecting and 

consolidating mathematical knowledge. Despite all these relevant functions, which exceed the 

pure verification of the validity of propositions, in elementary school mathematics 

argumentation is often regarded as a matter of minor importance.  

The theoretical part of the thesis begins with the presentation of several modes of 

argumentation of different level of formality. Since in the development of argumentative 

speech the teacher plays an important role as a motivator, a case study is presented on how to 

encourage productive argumentative speech among prospective mathematics teachers. This is 

followed by discussion of the relationship between discovery, comprehension and 

argumentation in the process of solving mathematical problems.  

The empirical part of the thesis deals with the analysis of argumentation in five elementary 

school textbooks. In the analysis various aspects of argumentation of geometrical propositions 

were considered. All five textbooks contain some sort of substantiation of geometry related 

propositions, however they differ in the number of argumentations and the formality level of 

substantiation. The analysis reveals that one of the textbooks, Tangram 7 (2013), stands out in 

a positive way as it is the only one that explicitly demands that pupils independently discover 

and substantiate facts, whereas another textbook, Svet matematičnih čudes 7 (2005), stands 

out in a negative way in many aspects related to the substantiation in geometry.          

 

Key words: argumentation, proving facts in geometry, solving mathematical problems, 

elementary school mathematics, textbooks 
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1 UVOD 

Utemeljevanje je pomemben proces za razvoj razmišljanja, sporočanja, povezovanja in 

utrjevanja matematičnega znanja, zato sem se odločila, da se v svoji diplomski nalogi 

poglobim v utemeljevanje osnovnošolske geometrije. 

Utemeljevanje geometrijskih trditev je ena izmed treh komponent matematične pismenosti, 

kljub temu je iz strani učencev postavljeno v senco drugih znanj. O tem pišem v prvem delu 

svoje teoretične obravnave utemeljevanja. V nadaljevanju predstavljam načine utemeljevanja 

trditev, to so: utemeljevanje s primeri, utemeljevanje z vpogledom, vizualni dokazi, generični 

dokazi in formalni dokazi. Pri njihovi uporabi je potrebno upoštevati predznanje otrok, 

prepričljivost in vlogo utemeljitve, ki jo želimo predstaviti.  

V drugem delu teoretične obravnave predstavljam pomen argumentativnega govora v šolskem 

učenju. Za razvoj argumentativnega govora je pomembna vloga učitelja kot spodbujevalca. 

Prusak idr. (2011) opozarjajo na pogovor, ki je zakoreninjen v šolskem sistemu in temelji na 

treh korakih, to so: povprašaj-odgovori-oceni. Takšen pogovor zavira argumentativno obliko 

govora. Učiteljem predlagajo zastavljanje bolj odprtih vprašanj, ki bi učence spodbujala k 

sodelovanju in sprožila argumentativni pogovor. Predstavljam tudi zanimivo raziskavo iz 

študije Prusak idr. (2011), ki prikazuje uspešno produktivno argumentiranje v geometriji. 

Raziskava je temeljila na uporabi treh načel za učenje argumentiranja, to so: ustvarjanje 

situacije kognitivnega konflikta, ustvarjanje situacij sodelovanja in zagotavljanje orodja za 

zbiranje ter preverjanje hipotez.  

Tretji, teoretični del naloge, temelji na procesih pri reševanju matematičnih problemov. 

Predstavljam študijo primera, opisano v delu Nunokawa (2010), ki je raziskovala odnos med 

raziskovanjem, razumevanjem in utemeljevanjem pri reševanju matematičnih problemov.  

V empiričnem delu kot raziskovalno metodo uporabljam analizo dokumentov. Analiziram pet 

izbranih osnovnošolskih matematičnih učbenikov, in sicer: Kocka 7 (2002), Svet 

matematičnih čudes 7 (2005), Presečišče 6 (1998), Stičišče 7 (2010) in Tangram 7 (2013). V 

teh učbenikih analiziram dve izbrani vsebini obravnave trikotnikov, to sta: računanje s koti 

trikotnika in trikotniku očrtana krožnica. V analizi sem pregledala vsebino izbranih učbenikov 

in ocenila prisotnost utemeljevanja in zahtevnost utemeljitev. Poleg tega sem primerjala 

razlage, zglede, naloge, besede, načine utemeljevanja in podobno, izbranih učbenikov iz 
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vidika utemeljevanja osnovnošolske geometrije. Pri primerjavi uporabljam kvalitativne in 

kvantitativne metode analize. 

V sklepnem delu naloge povzemam ugotovitve analize in odgovarjam na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. 
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2  O UTEMELJEVANJU PRI POUKU MATEMATIKE 

 

2.1 Kaj je utemeljevanje 

Najprej si poglejmo, kako je utemeljevanje oziroma  argumentacija definirana v različnih 

virih.  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je argumentacija definirana kot: 

»utemeljevanje, dokazovanje kake trditve«. V Slovarju tujk (2006) je argument opredeljen 

kot: »utemeljitev, (prepričljiv, trden) dokaz«. 

V etimološkem slovarju matematičnih terminov, uporabljenih v angleščini, avtorja 

Schwartzmana (1994), je argument opisan sledeče: »Beseda argument je v angleščini prvotno 

označevala le »imeti spor ali razpravo«. Ta beseda je sčasoma pridobila tudi pomen 

»podajanje dokazov oziroma trditev, ki jih uporabimo v razpravi in se nanašajo na samo temo 

razprave«. Definicijo besede argument sem našla še v slovarju Penguin Dictionary of 

Mathematics (2008), kjer je zapisano: »argument je skupek izjav, ki služijo kot predpostavke, 

tako da naj bi zaključek sledil iz predpostavk. Če zaključek res tako sledi iz naših 

predpostavk, se reče da je argument veljaven, sicer je neveljaven. Pri tem predpostavke niso 

nujno resnične«. 

Iz zgoraj navedenih opredelitev zaključujem, da je utemeljevanje oziroma argumentiranje 

verbalni postopek, s katerim želimo prepričljivo pojasniti ali dokazati, zakaj neka trditev drži 

ali ne drži. 

 

2.2 Utemeljevanje matematičnih trditev v šoli 

V današnji družbi vsi potrebujemo matematično znanje, saj je pomembno za osebno 

izpolnitev, za poklicno usposobljenost in za polno udeležbo v družbi. Pri matematičnem 

izobraževanju ima šola najpomembnejšo vlogo, osnovnošolsko učenje mora učencem 

zagotoviti dobre temelje. Ker se trendi poučevanja ves čas spreminjajo in nadgrajujejo, 

morajo učitelji temu slediti, kar jim omogočajo dodatna izobraževanja.  

Ena izmed značilnosti mednarodne raziskave PISA, v katero je vključena tudi Slovenija, je 

»rednost zbiranja podatkov, kar omogoča, da sodelujoče države na podlagi vnaprej 

določenega časovnega načrta sproti spremljajo napredek pri doseganju temeljnih ciljev 
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učenja in izobraževanja v svojih izobraževalnih sistemih«. Druge značilnosti so še: 

»usmerjenost v pridobivanje dodatnih podatkov za načrtovanje in izvajanje izobraževalne 

politike in prakse, poudarek na pomenu vseživljenjskega učenja, inovativno pojmovanje 

pismenosti, itd.«. Utemeljevanje je v tej raziskavi ena od treh komponent matematične 

pismenosti, ki je sicer opredeljena kot »zmožnost analiziranja, utemeljevanja in učinkovitega 

sporočanja svojih zamisli in rezultatov pri oblikovanju, reševanju in interpretaciji 

matematičnih problemov v različnih situacijah.« (Štigl, Šterman in Štraus, 2013, str. 9) 

Glavni namen dokazovanja in utemeljevanja trditev, ki prevladuje v matematični vedi, je 

potrjevanje oziroma verifikacija pravilnosti trditev. To je v šolskem okolju le ena od funkcij 

dokazovanja. Hanna (2000) navaja seznam funkcij dokaza in dokazovanja: 

 verifikacija oziroma potrjevanje pravilnosti trditve; 

 razlaga, zakaj neka trditev drži; 

 sistematizacija znanj, to je ureditev različnih rezultatov v deduktivni sistem 

aksiomov, glavnih pojmov ter izrekov; 

 raziskovanje oziroma odkrivanje novih rezultatov; 

 komunikacija, sporočanje matematičnega znanja; 

 konstrukcija empiričnih teorij; 

 raziskovanje smiselnosti novih definicij ali posledic predpostavk; 

 vključitev znanih dejstev v povsem nov okvir in s tem pogled na znana dejstva iz 

nove perspektive. 

 

2.2.1 Motivacijski vidik dokazovanja in utemeljevanja 

Hanna (2000) o dokazih v šolskem okolju poudarja, da mora dokaz obravnavati temeljno 

vprašanje »zakaj?«. To pomeni, da je najboljši dokaz tisti, ki pomaga razumeti smiselnost 

dokaza trditve ─ da učenec ne izve le ta trditev drži, temveč tudi zakaj drži. Takšen dokaz je 

bolj prepričljiv in vodi k nadaljnji oziroma širši obravnavi problema. (Hanna, 2000, str. 8)  

Tu naletimo na težavo. Magajna (2012) namreč v svojem delu ugotavlja, da postavljajo 

učenci in dijaki utemeljevanje na stranski tir, kot možen razlog podaja, da pri pouku ne 

pridejo do izraza vse funkcije dokazovanja. Opozarja na primanjkljaj motiviranja dokazovanja 

trditev, tudi komunikacije - sporočanja utemeljevanja trditev. Zapisane Magajnove besede: 

»Le zakaj bi se ob nekem izreku poglabljali v dokaz (ki ga nemara komajda ali pa sploh ne 

razumejo), če pa je pravilnost trditve splošno sprejeta in jo je preverilo na stotine 
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matematikov«, zagotovo odzvanjajo v glavah mnogih učencev in dijakov. To potrebo bi 

učenci in dijaki začutili, kadar bi se soočili z dvomi o pravilnosti obravnavane trditve, kot so 

to sistematično počeli že sholastični filozofi. Le-ti so z utemeljevanjem trditve pričeli tako, da 

so najprej navedli argumente nasprotne trditve, zatem argumente svoje trditve in na koncu 

zavrgli na začetku predstavljene argumente nasprotne trditve. Ta kontrast pri odkrivanju 

poudarja tudi Bruner (v Magajna, 2012), »trditev dobi pravi pomen šele, ko uvidimo, da pri 

nekaterih spremenjenih pogojih ne drži«. (Magajna, 2012, str. 28) 

Že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, se pri pouku matematike obravnava zakon o 

zamenjavi pri seštevanju, ki pravi, . Pomen utemeljitve take trditve lahko 

poudarimo z vprašanji: »Ali je vseeno če si najprej obujem nogavice in nato nadenem čevlje 

ali pa si najprej nadenem čevlje in nato nadenem nogavice? Je enako, če sodi bikarboni 

dodam kis ali če kisu dodam sodo bikarbono?« Takšna razprava s protiargumenti lahko 

učence vodi do tega, da začutijo potrebo po utemeljitvi obravnavane trditve. (Magajna, 2012, 

str. 28) 

 

2.2.2 Formalnost in prepričljivost utemeljitve 

Formalnost utemeljitve pomeni, ali je naša utemeljitev skladna s preverljivimi ter v 

matematičnem svetu dogovorjenimi načini utemeljevanja. Kako prepričljiva je podana 

utemeljitev, je v veliki meri odvisno od učenčevih prepričanj, predznanja in izkušenj. To je 

povsem subjektivno – nekomu bo izbran način bolj ustrezal in ga bomo zato bolj prepričali, 

drugega manj. Bruner (v Magajna, 2012, str. 29) ugotavlja, da večjo prepričljivost dosežemo z 

enaktivnimi predstavitvami (razmišljanji, ki temeljijo na podoživljanju dogodkov), ki niso 

formalne. Formalna pravilnost utemeljitve lahko pomeni manjšo prepričljivost in tudi obratno. 

Izbiramo lahko med različnimi stopnjami utemeljevanja, od preprostega preverjanja do 

formalnega dokaza. Tako je najvišja in najbolj formalna stopnja utemeljitve formalen dokaz. 

Utemeljevanje je torej podpiranje trditve z argumenti, dokazovanje pa je utemeljevanje z 

načini, ki so v neki skupnosti metodološko sprejemljivi in dogovorjeni.  
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2.2.3 Načini utemeljevanja 

Učitelji lahko matematične trditve utemeljujejo na različne načine. Njihov izbor je odvisen od 

predhodnega znanja učencev, zahtevnosti in prepričljivosti utemeljitve ter vloge utemeljitve, 

ki jo želijo predstaviti. Pri tem morajo učitelji zagotoviti, da se v učnem procesu uporabljajo 

vse funkcije dokaza in dokazovanja (predstavljene v podpoglavju 2.2).  

V nadaljevanju bom predstavila pet stopenj utemeljevanja glede na formalnost utemeljitve ter 

jih ponazorila z zgledi. 

 

2.2.3.1 Utemeljevanje s primeri 

Utemeljevanje s primeri je utemeljevanje, pri katerem uporabimo več primerov, ki naj bi 

»potrjevali« dokazovano trditev. Ker pri pouku največkrat ni mogoče preveriti vseh primerov, 

se učitelji omejijo na nekaj primerov. Ti so lahko izbrani slučajno, po vzorcu ali premišljeno. 

Zavedati se moramo, da na podlagi nekaj primerov, dane matematične trditve ne dokažemo v 

splošnem. Utemeljevanje s primeri lahko omogoča učencem boljše razumevanje obravnavane 

trditve. Kot poseben primer utemeljevanja s primeri naj navedem tudi utemeljevanje 

geometrijskih trditev s programi dinamične geometrije.  

Kot primer (Slika 1), predstavljam preverjanje veljavnosti Talesovega izreka z uporabo 

dinamične geometrije (GeoGebra). 

Talesov izrek: Premica, vzporedna stranici trikotnika, razdeli preostali stranici v enakem 

razmerju.  

 

Slika 1. Talesov izrek. (GeoGebra) 
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Poljubno načrtanemu trikotniku in izbrani vzporednici eni od stranic sem izračunala razmerje 

preostalih dveh stranic ter ju primerjala. Program nam omogoča vlečenje narisanih točk, s 

čimer spreminjamo obliko prvotnega trikotnika, položaj narisane vzporednice ter spremljamo 

enakost razmerij. Na tak način preverimo veliko primerov. S to dejavnostjo ne pojasnimo 

razloga veljavnosti Talesovega izreka, vendar lahko raziščemo pogoje veljavnosti izreka, saj 

narisano konstrukcijo v programu lahko preprosto premikamo. (Magajna, 2012, str. 29) 

 

2.2.3.2 Utemeljevanje z vpogledom 

Utemeljevanje z vpogledom je utemeljevanje, ki temelji na predstavitvah pojmov dokazovane 

trditve. Ta neformalen način utemeljevanja je ob ustrezni predstavitvi nastopajočih pojmov 

lahko zelo prepričljiv. Otrokom lahko pomaga, da si trditev bolje predstavljajo in v 

predstavitvi uzrejo razvidnost trditve. 

 

Slika 2. Utemeljevanje z vpogledom. 

 

Poglejmo si primer (Slika 2) zamenljivosti za množenje (naravnih števil), torej . 

Na levem delu slike imamo predstavljen zmnožek , dva stolpca s štirimi kvadratki. A če 

ta vzorec zasukamo za 90° (Slika 2 desno) imamo štiri stolpce z dvema kvadratkoma, isti 

zmnožek vidimo kot . Število kock je v obeh primerih enako, torej je . To 

očitno ne velja le za števili 2 in 4, temveč katerikoli (naravni) števili. Takšen primer 

utemeljitve z vpogledom je zelo prepričljiv in dobro pojasnjuje zamenljivost. (Magajna, 2012, 

str. 30) 
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2.2.3.3 Vizualni dokazi 

To je način utemeljevanja, ki temelji zgolj na sliki ali animaciji. Namen slikovnega prikaza ni 

ponazoritev obravnavane matematične trditve, temveč njena utemeljitev. Za ta način 

utemeljevanja sta značilni neposrednost in prepričljivost. Dokazi so lahko zelo domiselni in v 

nekaterih primer sta dodatna razlaga ali opis povsem odveč.  

Poglejmo si primer utemeljitve ploščine kroga (Slika 3). 

 Ploščina kroga je .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narisan krog razdelimo na čim več skladnih krožnih izsekov. Te nato sestavimo v ploščinsko 

enak lik, ˝podoben˝ pravokotniku s stranicama  in . Iz tega dobimo, če si 

predstavljamo vedno več izsekov, da je ploščina kroga enaka ploščini dobljenega 

pravokotnika:   

 

 

 

 

 

Slika 3. Vizualni dokaz obrazca za ploščino kroga. (Wikipedia, bp) 
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Potrebno je opozoriti, da slika lahko kdaj tudi zavaja oziroma nam zelo prepričljivo dokazuje 

nekaj, kar ne velja. Tak primer je navedel Magajna (2012, str. 31), s katerim »dokazuje« da je 

(Slika 4).  

 

Slika 4. Vizualni dokaz, ki zavaja (20=21). (GeoGebra) 

 

Iz zgornje slike je razvidno, da smo celoten pravokotnik presekali z diagonalo in s tem dobili 

dva skladna trikotnika. Če sliki odvzamemo po dva paroma skladna manjša trikotnika, nam 

ostaneta dva ploščinsko enaka (temno oranžna) pravokotnika. Vendarle prvi meri 20 in drugi 

21 enot. Ali je potemtakem 20=21? V tem primeru slika zavaja. Takšnih primerov je še 

veliko, a to ne zmanjšuje vrednosti vizualnih dokazov. Če vizualni dokaz lahko 

formaliziramo, potem gre za pošten dokaz. (Magajna, 2012, str.31) 
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2.2.3.4 Generični dokaz 

To je dokaz, ki se ga izvede na konkretnem primeru tako, da je razvidno, da utemeljitev velja 

v splošnem. Ta dokaz se ne uporablja le za potrjevanje, temveč tudi da učence privedemo do 

spoznanj, zakaj obravnavana trditev drži. Generični dokazi so tako še posebej uporabni za 

učenje utemeljevanja in dokazovanja. (Leron in Zaslavsky, 2015) 

Za zgled podajam primer Pitagorovega izreka (Slika 5). Želimo dokazati, da je notranji lik 

kvadrat, katerega ploščina je enaka vsoti kvadratov katet pravokotnega trikotnika. 

 

Slika 5. Generični dokaz. (GeoGebra) 

 

Lik ABCD ima skladne stranice, zato je lahko le romb. Kot  (in podobno ostali koti 

romba) je enak , zato je (oranžen) lik kvadrat. 

Ploščino notranjega (oranžnega) kvadrata izračunamo tako, da velikemu kvadratu, ki ima 

stranico dolgo , odštejemo ploščino vseh štirih (modrih) pravokotnih trikotnikov, torej  

. 

Izračunamo in dobimo . Velja , kar je enačba 

Pitagorovega izreka. 

V tem primeru smo utemeljitev Pitagorovega izreka izvedli na konkretnem primeru, lahko jo 

priredimo za vsak primer. Ta utemeljitev ima ustrezno verifikacijsko vrednost, saj lepo 

prikaže, zakaj Pitagorov izrek velja. (Magajna, 2012, str. 32) 
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2.2.3.5 Formalni dokaz 

Za formalno dokazovanje mora učenec doseči tretjo stopnjo geometrijskega mišljenja po Van 

Hielejevi doktrini poučevanja geometrije v petih stopnjah. Na tej stopnji-deduktivnega 

sklepanja je učenec sposoben izvesti dokaz iz predhodno utemeljenih trditev, razume vlogo 

aksiomov in definicij ter pomen potrebnih in zadostnih pogojev. (Romano, 2009) 

Ker takšno dokazovanje zahteva uporabo matematičnega formalnega jezika ter razumevanje 

abstraktnih pojmov, so tovrstni dokazi v šolski matematiki prisotni v bolj poenostavljeni 

obliki. (Magajna, 2012, str. 33) 

Poglejmo si primer formalnega dokaza Talesovega izreka, ki pravi: »Obodni kot nad 

premerom krožnice je vedno pravi kot.« 

  

Pokazati moramo, če je AB premer kroga in je C poljubna točka na krožnici (razen A in C), 

potem je  pravi kot (Slika 6). 

Če je točka S središče polkroga, potem je njegov polmer . ∆ASC in ∆BSC 

imata dve stranici skladni, torej sta oba trikotnika enakokraka. Iz tega sledi enakost kotov 

 in . V ∆ABC je vsota notranjih 180, torej 

 torej je . 

To je formalen dokaz z logičnim sklepanjem, kar je bistveno za tretjo stopnjo geometrijskega 

mišljenja. (Tomšič, 2011) 

Slika 6. Formalen dokaz. (GeoGebra) 
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3 OD VIZUALNEGA DO FORMALNO LOGIČNEGA 

UTEMELJEVANJA  

 

3.1 Argumentiranje, razvoj in učenje iz družbeno-kulturnega vidika 

Pri razvoju argumentiranja je zelo pomemben odnos odrasel-otrok. Otroci se 

argumentativnega govora naučijo od odraslih, zato je pomembno, kakšen zgled jim damo in 

kako smo tudi sami vešči argumentativnega govora. Odrasli lahko preko dialoga z otroki zelo 

vplivamo na njihov razvoj mišljenja. S spodbujanjem otrok k sodelovanju v ustreznih 

dejavnostih jih usmerjamo k rabi jezika, da si zagotovijo potrebne informacije. Za učinkovito 

komunikacijo jim je treba dati še napotke o izbiri načina in oblike pogovora. Ta družbeno-

kulturni vidik razvoja mišljenja je zelo pomemben za celotno človekovo življenje. (Prusak, 

Herskowitz in Scwarz, 2011, str. 20). 

Sedaj si poglejmo, kakšen je pomen argumentativnega govora v šolskem učenju, o čemer 

pišejo Prusak idr. (2011, str. 20-21). Navajam:  

1) Proces izpeljave argumentov, individualno ali skupinsko, vključuje izdelavo pojasnil 

in kot tako spodbuja samostojno razlaganje ter učenje. 

2) Argumentacija je pogosto začeta z namenom, da bi ovrgli stališča ali trditev, in kot 

taka poglobi razumevanje problema. 

3) Posebna struktura argumentativnega razgovora, ki prepleta izhodišča, sklepe, itd., 

izboljša organizacijo znanja. 

4) Argumentativne oblike lahko zmanjšajo kognitivno obremenitev, zlasti v nalogah, ki 

vključujejo kognitivni konflikt. 

5) Ko diskutanti, ki zagovarjajo različne poglede, sprejmejo eno (usklajeno, skupno) 

stališče na podlagi razmisleka, smatrajo to stališče kot cilj. 

Glede argumentativnega govora je bilo v raziskavah ugotovljeno, da je pogovor študentov 

pogosto soglasen, nekritičen, prenašajo ideje drug drugega in kot tak ne vodi do učnih 

dosežkov. Za razvoj argumentativnega govora je pomembna vloga učitelja kot spodbujevalca, 

prav tako načrtovanje na ravni šole. Oboje bom predstavila v naslednjih odstavkih. (Prusak, 

Herskowitz in Schwarz, 2011, str. 21) 
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3.1.1 Vloga učitelja pri spodbujanju argumentativnega govora  

Z argumentativnim govorom se soočimo že kot otroci, z njim nas uspešno seznanijo starši ter 

sorojenci. Kasneje, v učni dobi otrok, ima pomembno vlogo pri razvoju jezika in mišljenja, 

formalno izobraževanje. V šolskem okolju se učenec sreča z zvrstmi ali oblikami pogovorov, 

s katerimi se drugače ne bi srečal. Šola je prostor učenja različnih jezikovnih zvrsti za 

učinkovito sporočanje, opravljanje interesov, razvoj mišljenja ter uspešno razglabljanje in 

reševanje problemov v skupini. Pri metodi dela v skupini naj bi učitelji zahtevali, da skupina 

predstavi skupni sklep, saj s tem od njih zahtevajo, da se poslužijo argumentativnega govora. 

Z njim preoblikujejo misli posameznika v mišljenje skupine. (Prusak idr., 2011, str. 21) 

Ugotovljeno je bilo, da imajo učitelji precejšnje težave pri vodenju šolskega pogovora: Prusak 

idr. (2011) povzemajo sicer literaturo o učiteljevem govoru v predavalnicah, kar lahko 

prenesemo tudi v poučevanje v učilnicah. Pišejo, da govor učitelja v predavalnici temelji na 

treh korakih, in sicer: povprašaj-odgovori-oceni. S takim načinom se učitelji v predavalnici z 

večjim številom študentom izognejo zahtevnemu pogovoru. Učitelj tako ne spodbuja 

izmenjave mnenj in zavira argumentativno obliko govora, kar privede do slabšega razvoja 

govornega izražanja. Učiteljem zato predlagajo zastavljanje bolj odprtih vprašanj (na primer: 

»Ali lahko pojasniš X«, »Opiši X s svojimi besedami«, »Bi še kaj dodal o X«, itd.), ki bi 

pogovor približali argumentativni obliki. Takšna vprašanja otroke spodbujajo k sodelovanju 

in zagotavljajo napredek v njihovem razvoju. Ker takšna oblika pogovora ni bila priznana v 

večini izobraževalnih sistemov, je ni niti v šolskih kurikulih.  

Prusak idr. (2011) so si zastavili vprašanje: »Le kako naj učitelji uporabljajo argumentativni 

pogovor, spodbujajo učence k takšni obliki pogovora, če ga tudi sami niso bili deležni v času 

šolanja?« Pravijo, da so potrebni programi, ki bi učitelje opozorili na pomen šolskega učenja 

ter jih izpostavili produktivni argumentaciji. Razvoj tovrstnih praks je še zmeraj v povojih. 

Opozarjajo še, da je neustrezen način pogovora v šolskem sistemu tako zakoreninjen, da bo 

potrebno še kar nekaj generacij učiteljev, da bi ga dokončno izkoreninili. (Prusak, Herskowitz 

in Schwarz, 2011, str. 21-22) 
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3.1.2 Oblikovna načela načrta dela v šoli 

Da bi študente spodbudili in jim omogočili sodelovanje v produktivnem argumentativnem 

govoru, sta Andriesen in Schwarz (v Prusak idr., 2011, str. 22) predlagala seznam načel za 

učenje argumentiranja. Poglejmo si, katera so ta tri omenjena načela.  

Prvo načelo se dotika Piagetove teorije o ustvarjanju situacije, ki nas privede do kognitivnega 

konflikta. 

1) USTVARJANJE SITUACIJE (KOGNITIVNEGA) KONFLIKTA 

Situacija kognitivnega konflikta se sproži, ko se študenti soočijo z nasprotujočimi se 

mnenji.  

Johnsonn in Johnsonn (v Prusak idr, 2011, str. 22) pravita: »Intelektualni konflikt je 

iskra, ki da študentom zagon, da poiščejo nove informacije in se bolj ter dlje časa 

učijo.« Omenjata dve vrsti konflikta, ki sta pomembna za učenje in poučevanje, to sta 

kognitivni in družbeno-kognitivni konflikt. Kognitivni konflikt se sproži, ko trditev, ki 

je bila sprejeta, ni skladna s trditvijo, ki so jo učenci sprejeli prej. Medtem ko se 

družbeno-kognitivni konflikt pojavi, ko se trditve enega učenca ne skladajo s trditvami 

drugih. (Prusak idr., 2011, str. 22) 

Za uspeh pri produktivni argumentaciji je potrebno uporabiti še dodatno, drugo oblikovno 

načelo, ustvarjanje situacij sodelovanja. 

2) USTVARJANJE SITUACIJ SODELOVANJA 

Za situacijo sodelovanja je značilno, da se dve ali več oseb poskuša nekaj skupaj učiti. 

Te osebe naj bi sodelovale usklajeno, poskušale skupaj reševati probleme ter si 

oblikovale skupno znanje.  

Takšne situacije lahko ustvarimo z načrtnim združevanjem učencev v manjše skupine 

ter vnaprej predvidenim scenarijem, ki vključuje navodila za njihovo sodelovanje. 

Baker (v Prusak idr., 2011, str. 23) pravi, da nujnost sodelovanja ter soočanja 

nasprotnih si stališč, vodi k oblikovanju skupne misli, ki je potrebna za učenje. 

Ko so učenci v družbeno-kognitivnem konfliktu, njihovo medsebojno sodelovanje ne vodi 

nujno k produktivni argumentaciji. Zato je pomembno še tretje oblikovno načelo dela, ki ga 

imenujemo zagotavljanje orodja za zbiranje ter preverjanje hipotez. 
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3) ZAGOTAVLJANJE ORODJA ZA ZBIRANJE TER PREVERJANJE 

HIPOTEZ/MNENJ 

Ko diskusija obstane na mrtvi točki in je potrebno sprejeti odločitve, so za to potrebna 

orodja za zbiranje in preverjanje hipotez. Ta naj bi učence spodbudila k sodelovanju v 

argumentaciji. Po konfliktu, ki nastane ob preverjanju hipotez, se skupina učencev čuti 

dolžna sprejeti ali zavrniti hipoteze skozi proces argumentacije. (Prusak idr., 2011, 

str.23) 

Da kombinacija treh zgoraj opisanih oblikovnih načel omogoča produktivno argumentiranje v 

geometriji, so predstavili v svoji študiji Prusak idr. (2011). Predstavila jo bom v poglavju 3.3, 

še prej si poglejmo, kako je definirano utemeljevanje v geometriji. 

 

3.2 Utemeljevanje v geometriji 

Pred desetletji so poudarjali učenje in ponavljanje natanko takšnih dokazov ali izrekov, kot so 

zapisani v učbenikih. Ker takšen način poučevanja ni učinkovit pri razumevanju vloge 

dokazovanja v geometriji, ne ustreza današnjim potrebam učencev in učiteljev. 

Učenje klasične evklidske geometrije zajema polno izrekov ter njihovih dokazov. Pri tem se 

pričakuje, da učenci za vsako trditev navajajo razloge in jo utemeljujejo z logičnimi 

povezavami iz prejšnjih izrekov ali aksiomov. Takšno dokazovanje v geometriji velja za 

formalno utemeljitev. Hanna (v Prusak idr. 2011, str. 24) pravi, da ta pomembna formalna 

vloga ni primerna za poučevanje in učenje geometrije v šolah. Boero (v Prusak idr., 2011, str. 

24)  piše, da je neformalni pristop, ki vključuje raziskovanje in analiziranje, bolj in bolj 

popularen, predvsem pri učenju dokazov v geometriji. 

Didaktiki matematike opozarjajo, da logični sklepi in formalne utemeljitve za učence niso 

vedno smiselni ter prepričljivi in da so zato potrebni drugi načini - neformalne utemeljitve. 

Neformalne utemeljitve, bolj kot formalne, učencem olajšajo vključevanje v dejavnosti v 

zvezi s strategijami, ki temeljijo na vprašanjih oziroma raziskovanju. Ker ni lahko ustvariti 

pogoje za neformalno argumentacijo, so v zadnjih desetletjih didaktiki matematike razvili 

orodja, ki omogočajo vključevanje v takšne strategije. Prvorazredno orodje za doseg tega cilja 

so računalniški programi dinamične geometrije (na primer GeoGebra). Takšni programi 

omogočajo manipulacijo s sliko (vlek, razteg, zasuk itd.). Nudijo lažje preverjanje trditev in 

posploševanje, ki privede do zaključkov, vodijo tudi do več hipotez, ki jih je potrebno 

preveriti. Zagotovijo nam tudi povratne informacije (služijo kot orodje za testiranje hipotez), 
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ki nam pokažejo na kakšni poti smo. Učence lahko privedejo do kognitivnega konflikta in jih 

s tem spodbudijo k ponovnemu razmisleku o postopku reševanja naloge.  

Nova orodja za učenje geometrije predstavljajo most med neformalno argumentacijo in 

dokazovanjem. V študiji Prusak idr. (2011) navajajo, da je kar nekaj raziskovalcev potrdilo 

nerazdružljivost  neformalne argumentacije in dokazovanja. Z rabo programov dinamične 

geometrije v izobraževalnih ustanovah bi didaktiki ali učitelji matematike v dejavnosti lahko 

vključili neformalne načine utemeljevanja ter naredili most med neformalnimi in formalnimi 

načini utemeljevanja. Zaradi teh novih orodij v šolah so učitelji matematike spremenili cilje v 

učnih načrtih matematike. (Prusak idr. 2011, str. 24-25) 

Te ugotovitve so raziskovalce privedle do novih definicij znanja študentov, ko se od njih 

zahtevajo dokazi. Prusak idr. (2011) predlagajo, da se dokazovanje razdeli na tri dejavnosti, in 

sicer: a) matematična argumentacija, ki temelji na vprašanjih, b) dokazovanje in c) zapis 

dokaza. Prvi dve dejavnosti vključujeta neformalno argumentacijo dokaza, pri čemer je prva 

usmerjena v iskanje rešitve oziroma hipoteze, medtem ko drugo žene logično sklepanje. 

Tretja dejavnost je povsem formalno dokazovanje. Kot pravijo, je premostitev med 

argumentacijo ter dokazovanjem težka. Njihova študija se osredotoča na omenjeni most, kako 

s produktivno argumentacijo priti do sprejemljivih dokazov. Da je to mogoče, so prikazali  z 

eksperimentom, ki ga bom predstavila v nadaljevanju. (Prusak idr., 2011, str. 25) 

 

3.3 Eksperiment: od vizualnega do logičnega sklepanja 

Ker se mi zdi eksperiment izredno zanimiv, ga bom podrobno predstavila. 

Glavni cilj raziskave je bil ponazoriti učiteljevo vlogo v produktivni, nevodeni strokovni 

argumentaciji. Želeli so ugotoviti način procesa razmišljanja (vizualni, temelječ na vprašanjih, 

deduktivni,…) ter prepletenost teh načinov razmišljanja v strokovni argumentaciji.  

Predmet raziskovanja so bili bodoči učitelji matematike v osnovni šoli. Le-ti so sodelovali v 

tečaju (»Geometrija v računalniško učnem okolju«) v učiteljski šoli v Jeruzalemu. Sodelovali 

so v parih in bili seznanjeni z orodji dinamične geometrije.  

Zbiranje podatkov je potekalo z opazovanjem, snemanjem, transkripcijo dialogov in 

analiziranjem. Analizirali so tudi zapiske dela dvojic. 
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Analiza podatkov je temeljila na Toulminovi shemi (Slika 7) kot model argumentacije. Ta 

shema poudarja strukturo argumentacije, ki jo ustvarjajo posamezniki. Jedro argumenta je 

sestavljeno iz štirih elementov: 1.) trditev ali sklep osebe v njeni argumentaciji (angl. claim, 

conclusion), 2.) podatki ali temeljna dejstva, na katerih izrečena trditev ali sklep sloni (angl. 

data or ground, evidence), 3.) razlog upravičenosti, s čimer podatki podpirajo trditev ali sklep 

(angl. warrant) in 4.) podpora utemeljitvi (angl. backing). 

 

 

Slika 7. Toulminova shema. 
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3.3.1 O Toulminovi shemi, uporabljeni v raziskavi 

Toulminova shema je bila prvotno razvita kot orodje za opis argumenta, uporablja se tudi kot 

model za sledenje razvoja argumentov v procesih poučevanja. V študiji so Toulminovo shemo 

uporabili za dokumentiranje in analiziranje poteka matematičnega argumentiranja. 

Toulminovo shemo so poenostavili (Slika 8) tako, da so razlog upravičenosti in podporo 

utemeljitvi združili v kategorijo razlog (angl. reason), saj trdijo, da je pri strokovni 

komunikaciji težko razlikovati med razlogom upravičenosti ter podporo utemeljitvi. Za vsako 

nalogo v raziskavi so opredelili značilnosti argumentov dvojice, vključno z utemeljitvami ter 

ozadjem in spremembami skozi pogovor (sprememba podatkov, trditev, razlogov ter 

lastništva argumenta iz posameznikove na skupno).  

 

 

Slika 8. Poenostavljena Toulminova shema. 

 

3.3.2 Opis dejavnosti 

Raziskovalci so natančno zasnovali dejavnost, s katero bi bodoči učitelji napredovali od 

neformalne argumentacije k dokazovanju. Dejavnost je bila sestavljena iz treh nalog, ki so jih 

bodoči učitelji izvajali v parih. 

Najprej so posameznike soočili z nalogo ter jih spodbudili k samostojnemu reševanju. Svoje 

hipoteze so lahko preverili s katerim koli orodjem (npr. ravnilom). Temu je sledilo delo v 

dvojicah. Dvojica je s procesom argumentacije morala doseči soglasne hipoteze (načelo 

sodelovanja). Nato so domnevno rešitev morali preveriti. Tu so za preverjanje hipoteze lahko 

uporabili programe dinamične geometrije. Naloge so bile zastavljene tako, da bi prvi dve 

lahko rešili zgolj na podlagi intuicije, ki bi jih v tretjem primeru privedla do kognitivnega 

konflikta. Pričakovali so, da bi na tej stopnji študenti predlagali novo domnevo ter jo 
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utemeljili. V bodočih učiteljih so hoteli vzbuditi občutek nujnosti, da pojasnijo, zakaj so se 

zmotili pri iskanju prave rešitve. (Prusak idr., 2011, str. 27) 

 

V nadaljevanju opisujem tri matematične naloge, ki so bile uporabljene v zgoraj omenjeni 

raziskavi (Slika 9). 

Prva naloga je bila bolj za ogrevanje in seznanjanje s situacijo iskanja točke, ki je enako 

oddaljena od vseh oglišč danega lika. Prvi lik je bil pravokotnik, kjer je bilo potrebo narisati 

diagonali (ali navpičnici) ter poiskati presečišče. Pravilnost rešitve so lahko preverili zgolj z 

merjenjem. Druga naloga je bila podobna prvi, le da so tokrat imeli enakostranični trikotnik. 

Raziskovalci so predvidevali, da se bodo bodoči učitelji tu sklicevali na značilne črte 

trikotnika (t. j. težiščnica, simetrale kotov in višine), ki se sekajo v isti točki. Seveda tu vsa 

presečišča sovpadajo. Pričakovali so, da bodo študenti enak način mišljenja uporabili tudi pri 

tretji nalogi, kjer je bil dani lik raznostranični trikotnik. Namera raziskovalcev je bila, da bi 

študenti pri preverjanju hipotez s programi dinamične geometrije, naleteli na oviro, ki bi 

sprožila kognitivni konflikt. V tem primeru bi študenti stremeli k spremembi domneve in 

preko logično-geometrijskih pomislekov prišli do nove rešitve. (Prusak idr., 2011, str. 28)  

 

 

Slika 9. Tri matematične naloge v raziskavi: poišči točko, ki je enako oddaljena od vseh oglišč pravokotnika (task 1), 

enakostraničnega trikotnika (task 2), raznostraničnega trikotnika (task 3). (Prusak idr., 2011, str. 28) 
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3.3.3 Študija primera: Annino in Boazovo utemeljevanje 

Boaz in Anne sta bodoča učitelja, ki sta naloge reševala v paru. Boaz je 28-letni 

osnovnošolski učitelj matematike, Anna je stara 23 let in je zaključila srednjo šolo v Ukrajini 

brez pravih izkušenj v poučevanju. Poglejmo si, kako je potekalo njuno utemeljevanje 

oziroma reševanje (brez časovnih omejitev) in kako se spreminjali njuni procesi razmišljanja. 

 

1) NALOGA S PRAVOKOTNIKOM 

Boaz in Anne sta pričela vsak s svojim pristopom reševanja naloge (glej Slika 10). Oba sta 

narisala diagonali pravokotnika ter označila presečišče. V nadaljevanju je Boaz svojo 

rešitev preveril z merjenjem, medtem ko Anna ni čutila potrebe po preverjanju rešitve, ker 

se je naslonila na znanje o lastnostih diagonal pravokotnika-sta enako dolgi in se 

razpolavljata. V procesu argumentacije sta se takoj strinjala glede rešitve, čeprav sta imela 

različne razlage.  

 

Slika 10. Shema argumentiranja prve naloge. 

 

Nato je Boaz iskal še dodatno pot do rešitve te naloge s prepogibanjem papirja-

pravokotnik je razpolovil po višini in širini (glej Slika 11) . Presečišče razpolovišč je 

sovpadalo s prej narisanim presečiščem diagonal. Tako je našel je točko, ki jo je iskal. 

Anna je to Boazovo rešitev podprla z logično-geometrijskim premislekom. Rekla je, da 

mora biti presečišče razpolovišč višine in širine v isti točki, ker so ti odseki višine 

enakokrakih trikotnikov, ki jih določajo diagonale pravokotnika. 
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Slika 11. Nadaljevanje argumentiranja prve naloge. 

 

Pri analizi reševanja Boaza in Anne so raziskovalci razbrali, da je Boazu druga rešitev 

služila kot podpora pravilne rešitve iz prvega reševanja. Ugotovili so še, da je prišlo do 

epistemološkega (dodaten razlog za potrditev rešitve) ter socialnega premika (Anna je pri 

utemeljevanju uporabila tako svoje kot tudi Boazove podatke ter v svoj argument vključila 

Boazov razlog). Pojavili so se tudi prvi znaki sodelovanja, ko sta en drugemu prisluhnila 

in razumela argumentacijo drug drugega. (Prusak idr., 2011, str. 29-31) 

 

2) NALOGA Z ENAKOSTRANIČNIM TRIKOTNIKOM 

Pri reševanju te naloge sta se Boaz in Anna posvetovala že na samem začetku in pričela 

sodelovati. Anna je predlagala, da narišeta višine ali težiščnice ter poiščeta njihovo 

presečišče. Boaz je s prepogibanjem trikotnika našel razpolovišče stranic ter narisal 

težiščnice. Anna je z ravnilom narisala višine trikotnika. Postavila sta hipotezo, da 

presečišča treh »posebnih črt« sovpadajo in da je ta točka rešitev. Za preverjanje hipoteze 

sta uporabila program dinamične geometrije. Z njo sta načrtala simetrale kotov, ker se 

jima je zdela ta konstrukcija najlažja. Z možnostjo meritve s programom sta potrdila svojo 

hipotezo. Nato sta s programom dinamične geometrije in funkcije vlečenja oglišč 

preverila še, če ta rešitev velja za raznostraničen trikotnik in ugotovila, da ne drži. 

V tem primeru izstopa njuna intuitivna pot reševanja. Svojo hipotezo sta preverila z 

uporabo programa dinamične geometrije. Zahtevano točko sta našla preko treh različnih 

poti reševanja, risanjem težiščnic, višin ter simetral kotov. Svojo hipotezo sta nato 
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potrdila. Raziskovalcem se je zdelo zanimivo, da pri tej nalogi nista uporabila 

deduktivnega mišljenja, razen ko sta z dinamično geometrijo preverila, če njuna rešitev 

velja tudi v splošnem. (Prusak idr., 2011, str. 31) 

 

3) NALOGA Z RAZNOSTRANIČNIM TRIKOTNIKOM 

Anna je na začetku reševanja pripomnila, da je rešitev povezana s težiščnicami. Boaz se je 

na začetku usmeril v risanje simetral kotov in višin trikotnika ter kmalu zaključil (z oceno 

na pogled), da dobljeni presečišči nista rešitev. Zato se je pridružil Anninemu 

razmišljanju, ne da bi čutil potrebo po razmisleku. Annino hipotezo sta nato preverila z 

uporabo programa dinamične geometrije in kmalu naletela na oviro, ki je privedla do 

kognitivnega konflikta, saj je bila njuna hipoteza napačna (glej Slika 12).  

 

Slika 12. Shema argumentiranja tretje naloge. 

 

Njuna diskusija pri preverjanju je bila argumentativna, saj sta se sklicevala na ideje drug 

drugega. Ko je Boaz kar zaključil, da rešitve ni, je Anna njegov sklep zavrnila, prevzela 

glavno vlogo ter predlagala novo idejo. Pomislila je, da bo rešitev dalo središče trikotniku 

očrtanega kroga in to je postala njuna hipoteza, ki sta jo morala dokazati. Sprožil se je 

abduktiven proces reševanja, in sicer domnevala sta o obstoju prave rešitve in nato 

dokazovala v vzvratno smer, kjer sta preverila vsak logični korak prejšnjega. Razmišljanje 

in risanje polmerov trikotniku očrtane krožnice ju je privedlo do iskanja enakokrakih 

trikotnikov. Poznala sta rešitev, a želela ugotoviti, zakaj je to prava rešitev. Hipotezo sta 

potrdila s pomočjo uporabe dinamične geometrije. Konstruirala sta simetrale stranic in 

skozi razpoloviščne točke narisala pravokotnice (Slika 13).   
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Slika 13. Nadaljevanja utemeljevanja tretje naloge. 
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To je primer uspešne dolge argumentativne dejavnosti. Anna in Boaz sta podajala 

utemeljitve, izzivala drug drugega s soočanjem mnenj, se nanašala na drug drugega ter si 

pomagala. Kot smo že omenili, pri Anni že od začetka prevladuje logično-geometrijsko 

razmišljanje, Boazu je preskok iz intuitivno-nagonskega razmišljanja uspel šele v tej 

nalogi. V tem primeru sta študenta naredila tako epistemološke kot tudi socialne premike 

reševanja. Zgradila sta verigo sklepanja s sklicevanjem na ideje drug drugega. Čeprav sta 

našla rešitev, sta čutila potrebo po vedenju, zakaj je to rešitev. Na koncu reševanja sta se 

zavedala moči skupnega reševanja in sklenila, da sta dva bolje kot en sam. (Prusak idr., 

2011, str. 32-35) 

 

3.3.4 Pomen in vpliv študije primera: utemeljevanje Boaza in Anne 

Namen študije je bil prikazati, kako natančen načrt dela, ki združuje tri oblikovna načela 

(spodbujanje sodelovanja, ustvarjanje situacije konflikta ter zagotavljanje orodij), vodi k 

produktivni argumentaciji. Kot je bilo omenjeno v študiji Prusak idr. (2011), ta pojav ni 

pogost. Tudi sama sem opazila, da se učenci običajno izogibajo medsebojni interakciji, z 

argumentacijo hitro zaključijo, posledično zato njihovo reševanje ni uspešno. Zato je ta 

študija izredno zanimiva! 

Načrt študije, da raziskovalci z načrtovanjem dela dosežejo zaželeno obnašanje študentov res 

ni bil enostaven. Ob pozitivnih rezultatih študije so raziskovalci sklepali, da so bili uspešni 

tudi zaradi težavnosti nalog, ki so bile za posameznike dokaj zahtevne. Za sprožitev konflikta 

so se naslonili že na prejšnje raziskave, ki so tudi pokazale, da je iz neformalne, intuitivne 

obravnave kar težko preiti na formalne, deduktivne ugotovitve.  

Boaz in Anna sta v argumentativni dejavnosti zelo uspešno sodelovala, brez zunanje pomoči. 

Svoje hipoteze sta ubesedila, navedla razloge za svoje trditve, jih soočila, preverila, po potrebi 

spremenila ter dosegla soglasje o skupni rešitvi. Hipoteze sta preverjala z merjenjem, 

prepogibanjem lista, intuitivnim risanjem rešitve. Na koncu se je kot najbolj pomembno 

orodje izkazala uporaba programa dinamične geometrije. To jima je zagotovilo potrebne 

vizualne informacije za najdbo rešitve. Takšen potek dela ju je vodil k oblikovanju močnih 

argumentov. Zanimivo je, da sta kljub drugačnemu načinu razmišljanja in reševanja tako 

uspešno sodelovala. Boazovi argumenti so sprva temeljili bolj na vizualni obravnavi, medtem 

ko Annini na logično-geometrijski obravnavi. Boaz je bil zelo odprt za Annine predloge, a 

hkrati tudi kritičen med reševanjem.  
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Njuno uspešno sodelovanje je pokazalo, da se da premostiti pot med utemeljevanjem in 

dokazovanjem trditev. Tako so raziskovalci na podlagi te in prejšnjih raziskav, potrdili 

hipotezo, da povratna informacija, pridobljena z orodji, vodi študente k izpopolnitvi končne 

rešitve in razjasnitvi vseh dvomov. Kljub Boazovemu in Anninemu samostojnemu reševanju 

opozarjajo, da učitelji v razredu še vedno igrajo pomembno vlogo, načrt le lajša njihovo delo 

v smislu mediacije med študenti. 

Na koncu še o Toulminovi shemi. Raziskovalcem je bila v pomoč pri sledenju sprememb v 

argumentaciji skozi pogovor. Ugotovili so, da sta se zgodila tako epistemološki (sprememba 

trditve, podatkov in razlogov) kot socialni premik (premik lastništva trditev). Ta dva premika 

sta se skozi reševanje prepletala, kar je pokazatelj na postopni prehod iz intuitivne k logični 

obravnavi naloge.  

Ta študija je izjemno pomembna za spodbujanje produktivnega argumentativnega pogovora v 

izobraževalnem sistemu, kjer so ciljna populacija bodoči učitelji matematike. Oni so namreč 

kandidati za privzemanje novih oblik pogovorov v razredu. V neskončni verigi populacij bi se 

tako lahko prekinila nezaželena tradicija pogovora, ki poteka kot vprašanje-odziv-odgovor. 

Zavedati se moramo, da so za spremembo oblike pogovora potrebne izkušnje. Če želimo 

olajšati argumentativni pogovor v razredu, moramo najprej tak način pogovora osvojiti 

učitelji sami. 
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4 PROCESI PRI REŠEVANJU MATEMATIČNIH PROBLEMOV 

 

4.1 Matematično reševanje problemov 

V študiji Nunokawa (2010, str. 223) je zapisano: »Matematično reševanje problemov je 

miselni proces, v katerem reševalec skuša osmisliti problemsko situacijo z rabo 

matematičnega znanja, ki ga že ima, in poskuša pridobiti nove informacije o situaciji, dokler 

ne razreši napetosti oziroma nejasnosti dane situacije«.  

Za reševanje problemske situacije si mora reševalec vzeti kar nekaj časa. Sprva mora razumeti 

vsebino problema in jo povezati z ustreznim matematičnim znanjem, ki mu lahko pomaga na 

poti do končne rešitve. Običajno je za raziskovanje problema potrebno več časa, s čimer 

reševalec pridobi nove pomembne informacije, kot so: odnosi in povezave med elementi, 

značilnosti elementov in podobno. Ko to reševalec osmisli s svojim matematičnim znanjem, 

lahko spet pridela nove informacije (na primer: Ah, ti trikotniki so skladni med seboj). Skozi 

takšen proces raziskovanja problema, reševalec poglablja svoje razumevanje, kar ne 

zagotavlja končne rešitve. Ko reševalec najde značilnosti problema, razreši nejasnosti naloge 

in si lahko odgovori na lastna vprašanja, ki so se mu pojavila tekom reševanja, lahko svoje 

ugotovitve pretvori v rešitev ali dokaz. 

S katerim dokazom bo reševalec zadostil odgovoru, je odvisno od okvirja poučevanja, v 

katerega je reševalec vključen (osnovna šola, srednja šola, visokošolsko izobraževanje ipd.), 

saj so prisotne razlike, kaj je potrebno utemeljiti, kaj se smatra za sprejemljivo matematično 

utemeljevanje problema in kako daleč je potrebno iti z utemeljevanjem rezultatov. Poleg tega 

se pričakuje, da je iz utemeljevanja razvidno, zakaj so njegovi predlogi pravilni. (Nunokawa, 

2010, str. 223-224) 
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4.2 Raziskovanje, razumevanje ter utemeljevanje pri reševanju matematičnih 

problemov 

 

4.2.1 Raziskovanje in razumevanje 

V nadaljevanju bom predstavila študijo primera, opisano v delu Nunokawa (2010), ki je 

pokazala, kako reševalčevo raziskovanje olajša razumevanje in obratno, kako razumevanje 

podpira ali vpliva na raziskovanje. 

Reševalec je dobil nalogo, da pokaže, da so ploskve enakokrakega tetraedra ABCD (AB=CD, 

AC=BD in AD=BC), ostrokotni trikotniki. 

Najprej je reševalec skiciral problemsko situacijo. To ga je pripeljalo do videnja, da so vse 

stranske ploskve skladne in da zadošča pokazati, da je ena od ploskev ostrokotni trikotnik. 

Nadalje si je pomagal z risanjem mrež tetraedra. Mislil je, da za ploskve danega tetraedra 

lahko uporabi vse vrste trikotnikov. Najprej je narisal mrežo tetraedra, ki je imel za osnovno 

ploskev topokotni trikotnik. Med prepogibanjem in izdelovanjem je opazil, da se dve ploskvi, 

 in  ne moreta stikati vzdolž roba (Slika 14).  

 

Slika 14. Stikanje ploskev  in  v tetraedru. (Nunokawa, str. 226) 

 

Nato se je lotil mreže tetraedra z ostrokotnim trikotnikom kot osnovno ploskvijo, ki jo je 

uspešno zložil v tetraeder. Na podlagi tega poskusa je pomislil, da zadošča, če se osredotoči 

zgolj na topokotne trikotnike. 
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Najprej je preučil robni primer, to je tetraeder, ki ima za osnovno ploskev pravokotni 

trikotnik. V tem primeru se je pri zlaganju mreže tetraeder sploščil - dve ploskvi sta 

popolnoma prekrili drugi dve ploskvi (Slika 15).  

 

Slika 15. Popolno prekritje dveh ploskev. (Nunokawa, str. 226) 

 

 

Po temeljitem premisleku je reševalec uvidel rešitev (Slika 16) ter jo takole obrazložil: 

»Domnevamo, da je BCD topokotni trikotnik, to je,  Ker 

, ne moremo narediti tetraedra. Sledi, BCD mora biti ostrokotni 

trikotnik«. (Nunokawa, 2010, str. 224-226) 

 

Slika 16. Skica za zapis končne rešitve. (Nunokawa, 2010, str. 226) 
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4.2.1.1 Raziskovanje olajša razumevanje 

Tekom zgoraj opisanega raziskovanja problemske situacije je reševalec pridobil več 

informacij in hkrati poglobil svoje razumevanje naloge. Poglejmo si nekaj primerov. 

Skiciranje primera in risanje mreže, ga je privedlo do nekaterih spoznanj: nasprotne stranice 

so enako dolge, tetraeder je sestavljen iz štirih skladnih trikotnikov, mreža je lahko zložena 

tako, da se ploskve popolnoma prekrivajo ali se ne stikajo. Pri zlaganju mreže iz pravokotnih 

trikotnikov je ugotovil, da se stranici stikata, a ni mogoče sestaviti tetraeder. To ga je privedlo 

do tehtnega premisleka.  

Zgornja analiza predstavlja ˝razumevalno˝ funkcijo eksperimenta. Prikazuje tudi, kako se 

matematična intuicija razvija z rokovanjem, raziskovanjem in manipulacijo z matematičnimi 

objekti in idejami. (Nunokawa, 2010, str. 227-228) 

 

4.2.1.2 Razumevanje podpira raziskovanje 

Po drugi strani je bilo reševalčevo raziskovanje podprto z razumevanjem naloge. Tekom 

reševanja je reševalec spreminjal smeri raziskovanja. 

Ko je ugotovil, da so vse ploskve tetraedra skladne, mu je to razumevanje omogočilo voditi 

raziskavo in preučevanje primerov ostrokotnih, topokotnih in pravokotnih trikotnikov. 

Napredek razumevanja se je pokazal tudi pri spremembi njegovih skic, saj je za učinkovite 

skice potrebno, do neke mere, že vnaprej razumeti problemsko situacijo.  

Ko je reševalec preučeval prvi primer s topokotnim trikotnikom, je opazil, da se pri zlaganju 

mreže njene stranice lahko držijo ena druge. To je sprožilo naslednjo raziskavo, v kateri je 

našel povezavo med koti ploskev in možnostjo sestave tetraedra. Ta vez je postala rdeča nit 

njegovega raziskovanja. (Nunokawa, str. 228-229) 
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4.3 Vplivi razumevanja ter utemeljevanja na raziskovanje 

V tem delu bom opozorila na nekaj vidikov v zvezi z reševalčevim razumevanjem, ki lahko 

vpliva na njegovo raziskovanje. Pomembno je vedeti tudi, da utemeljevanje, kot urejeno 

razumevanje, lahko vpliva na raziskovanje naloge. 

1) Med utemeljevanjem se reševalec včasih zave vrzeli svojega razumevanja. To 

zavedanje ga lahko spodbudi k nadaljnjemu raziskovanju. Lahko se pojavi takšna 

vrzel, ki njegovo reševanje zaustavi. Na tej točki si mora določiti nek podcilj za 

razlago nepojasnjenega dela. Ta podcilj lahko usmeri nadaljnje raziskovanje. 

2) Pri reševanju podobnih primerov nas lahkomiselnost lahko spelje na kriva pota. Ko 

reševalec reši prvi primer, skuša pri reševanju drugega primera ubrati isto smer, ki ga 

ne pripelje do rešitve. To pomeni, da je že na samem začetku imel predvideno neko 

razlago in tako je z raziskovanjem stremel le k uresničitvi razlage. Predvidena razlaga 

je ovirala njegovo raziskovanje. 

3) Reševalci včasih najdejo nove lastnosti problemske situacije, ki temeljijo na 

implicitnih domnevah. To so domneve, ki so pri reševanju uporabljene, vendar jih 

reševalec posebej ne izraža. Reševalec se jih niti ne zaveda, ugotovljene nove lastnosti 

lahko sprožijo ustrezne smeri raziskovanja naloge. (Nunokawa, str. 229-233) 

 

4.4 Utemeljevanje ter medsebojno vplivanje raziskovanja in razumevanja 

Reševalec svoje utemeljitve izdela na podlagi zadovoljivega razumevanja problemske 

situacije, njegovo razumevanje se lahko poglobi tekom raziskovanja situacije. Kot je bilo 

zgoraj že omenjeno, je opaziti, da razumevanje v določenem trenutku lahko usmerja ali vpliva 

na potek raziskovanja. Pri analiziranju utemeljevanja bi tako morali biti pozorni na to, kako se 

je reševalčevo razumevanje razvijalo tekom raziskovanja in kako je razumevanje omogočalo 

raziskovanje.  

Reševalec lahko svoje razumevanje potrdi z matematičnimi utemeljitvami (na primer, »štiri 

ploskve tetraedra so skladne, ker so ustrezne stranice enako dolge«), medtem ko vsi deli 

razumevanja niso nujno matematično potrjeni (na primer, informacije, ki temeljijo na 

implicitni predpostavki). (Nunokawa, str. 223-224) 



 

31 

 

5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 Opredelitev problema 

Utemeljevanje je pomembno za razvoj razmišljanja, sporočanja, povezovanja in utrjevanja 

matematičnega znanja. V teoretičnem delu sem predstavila, zakaj je utemeljevanje pomembno 

in kateri procesi so povezani z utemeljevanjem. Predstavila sem tudi načine utemeljevanja, pri 

katerih je potrebno upoštevati predznanje otrok, prepričljivost in vlogo utemeljitve, ki jo 

želimo predstaviti.   

Že bežen pogled na osnovnošolske učbenike pokaže, da v njih ni veliko utemeljevanja, 

posledično ga je malo prisotno tudi pri pouku. Pri matematiki so šolski učbeniki obvezni. V 

njih so razlage matematičnih vsebin, zgledi, naloge za utrjevanje. Čeprav iz svojih izkušenj 

vem, da učenci uporabljajo učbenike predvsem za utrjevanje snovi, torej za domače naloge, 

sem pregledala prisotnost in kvaliteto utemeljevanja geometrijskih trditev v izbranih 

osnovnošolskih učbenikih. Namreč učbeniki kot obvezna gradiva bi lahko pripomogli do 

boljšega znanja učencev, vendar morajo učenca spodbujati k samostojnosti in utemeljevanju 

ugotovitev.  

 

5.2 Cilji raziskave 

Cilj raziskave je pregledati vsebino izbranih učbenikov in oceniti prisotnost utemeljevanja in 

zahtevnost utemeljitev. Poleg tega je bil cilj še primerjati razlage (zglede, naloge, besede, 

načine utemeljevanja in podobno) izbranih učbenikov z vidika utemeljevanja geometrijskih 

trditev. 

 

5.3 Raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze 

V diplomskem delu sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kako se osnovnošolski učbeniki razlikujejo v različnih vidikih utemeljevanja 

geometrijskih trditev? 

 V kolikšni meri je v osnovnošolskih učbenikih prisotno utemeljevanje geometrijskih 

trditev? 

 Ali osnovnošolski učbeniki vključujejo različne nivoje zahtevnosti ali strogosti 

utemeljevanja v geometriji? 
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 Ali osnovnošolski matematični učbeniki predvidevajo, da učenci samostojno 

ugotavljajo dejstva in jih samostojno utemeljujejo? 

 Ali osnovnošolski matematični učbeniki vsebujejo naloge, ki zahtevajo utemeljevanje 

geometrijskih trditev? 

 

5.4 Raziskovalna metoda 

Teoretične vidike dokazovanja v osnovnošolski geometriji sem spoznala s študijem 

znanstvenih člankov o tej problematiki. 

Kot raziskovalno metodo, v empiričnem delu, sem uporabila analizo dokumentov. Analizirala 

sem pet izbranih osnovnošolskih matematičnih učbenikov, in sicer: Kocka 7 (2002), Svet 

matematičnih čudes 7 (2005), Presečišče 6 (1998), Stičišče 7 (2010) in Tangram 7 (2013). V 

teh učbenikih sem analizirala izbrane vsebine obravnave trikotnikov: računanje s koti 

trikotnika in trikotniku očrtana krožnica. Pri primerjavi sem uporabila kvalitativne in 

kvantitativne metode analize. 

 

5.4.1 Vidiki utemeljevanja 

Iz definicije učbenika ugotovimo, da je učbenik zelo pomemben del osnovnošolske 

matematike. Ker sem v empiričnem delu analizirala vsebino učbenikov, bom sedaj predstavila 

vidike učbenika, ki so po mojem mnenju pomembni za utemeljevanje matematičnih trditev. Ti 

vidiki so: podrobnosti obravnave, preglednost obravnave, slikovno gradivo, vizualni vidiki 

razlage, zgledi ali rešeni primeri, naloge za utrjevanje snovi, uporaba dinamične geometrije, 

prisotnost utemeljevanja s primeri, utemeljevanja z vpogledom, vizualnih dokazov, generičnih 

dokaz, formalnih dokazov in jezikovne značilnosti obravnave. 

 

a) Podrobnosti obravnave 

Obseg učbenika je zelo pomemben element učbenika. Le-ta mora zajemati pomembne 

podatke, vendar je preobsežen učbenik lahko tudi pretežak za šolarje, medtem ko 

premalo obsežen učbenik ne zajema vseh dejstev. »Obseg učbenika določajo starostna 

stopnja udeležencev izobraževanja, posebnosti predmeta oziroma predmetnega 

področja, učni načrt in število ur pouka. Z upoštevanjem navedenih dejavnikov lahko 

za priporočljivi obseg učbenika veljata dve strani učbenika na šolsko uro«. (Normativi 

in merila za znižanje teže šolskih torbic, 2007) 
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Kot piše Jurman (1999), avtor učbenika nima prostih rok pri oblikovanju učbenika, 

temveč le pri oblikovanju dolžine posameznih poglavij. Če meni, da je neko poglavje 

bolj zahtevno, mu lahko nameni večji obseg strani oz. razlago zapiše z več besedami.  

Vsi učbeniki zajemajo iste učne cilje (v skladu z učnim načrtom), zato so zanimive 

razlike v obravnavi snovi. V analizi sem za podrobnost obravnave snovi kot merilo 

vzela število strani in število besed pri utemeljevanju trditev. Zanimalo me je, ali 

učbeniki v teoretični razlagi vsebine vsebujejo tudi utemeljitve dejstev in v kolikšni 

meri v primerjavi s številom vseh besed pri razlagi snovi. 

 

b) Preglednost obravnave 

Jurman (1999) navaja: »Celoviti učbenik vključuje vse elemente, ki omogočajo učencu 

razumevanje učne snovi ter utrjevanje in ponavljanje znanja«. Učna snov je tako 

sestavljena iz: temeljnih vsebin, dopolnilnih vsebin za nadpovprečne učence, vaj in 

nalog za reševanje (utrjevanje in ponavljanje) ter seznama spremljajoče literature za 

poglabljanje in razširjanje znanja.  

Razdelki učne snovi v učbeniku, znotraj didaktičnega oblikovanja, se lahko med seboj 

različno kombinirajo. Lahko so nanizani drug za drugim, to je, uvodni motivaciji sledi 

razlaga novih vsebin, zatem zgledi, naloge in preverjanje. Pri nekaterih učnih vsebinah 

je lahko bolj primerno, da se posamezni razdelki pogosto menjavajo. Poljak (1983, str. 

31-33) pravi, da je menjavanje razdelkov posebej primerno v učbenikih matematike, 

ker so tik ob razlagi vsebine tudi matematični zgledi in naloge, kar učencem olajša 

razumevanje.  

Tako sem za vsebinski pristop obravnave kot merilo vzela zaporedje vsebin in se še 

posebej osredotočila na pristop v povezavi z utemeljevanjem. 

 

c) Slikovno gradivo 

Slikovno gradivo je sestavni del metodično-didaktičnega oblikovanja učbenika. 

Pomen tega vidika je povečevanje razumljivosti besedila, motiviranje za pridobivanje 

novega znanja in razvijanje estetskih vrednot. Ilustracije imajo v učbenikih vlogo 

prikazovanja, pojasnjevanja in dopolnjevanja učnih vsebin, če so usklajene z razvojno 

stopnjo učenca in opisane z ustreznim pojasnjevalnim besedilom. (Normativi in merila 

za znižanje teže šolskih torbic, 2007) 
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V učbenikih sem se osredotočila na namen slikovnega gradiva, zato sem v analizo 

vključila kategorijo število slik, ki podpirajo teoretično obravnavo in število vseh slik 

v teoretični obravnavi. 

 

d) Vizualni vidiki razlage 

V učbenikih imajo vizualni vidiki razlage pomembno vlogo, odražajo se v barvnem 

prikazu vsebine, s poudarjanjem vsebine, s slogom črk ipd. 

Poljak (1983, str. 62, 68) pravi, da imajo barve v učbeniku posebno funkcijo, saj z 

njimi želimo nekaj poudariti, razjasniti, prikazati razlike, razbiti monotonost in 

podobno. Tudi slog pisave je v učbenikih v glavnem namenjeno razbijanju monotonije 

in povečevanju preglednosti besedila. Ti problemi se rešujejo s sistemom izbora črk in 

z barvnim, okrepljenim ali poševnim tiskom. Okrepljen tisk lahko poudarja vsebino 

predvsem z vidika pomembnih dejstev, pravil, zakonitosti in podobno. (Jurman, 1999, 

str. 80) 

V analizi sem si za vizualne vidike razlage izbrala kategorije: uporabo barv, slog 

pisave in poudarjenost ključnih besed utemeljitve. Zanima me, če je avtor izpostavil 

pomembna dejstva na kakršen koli omenjen način in v kolikšni meri.  

 

e) Zgledi ali rešeni primeri 

Vsebina obravnave nove učne teme mora biti zapisana tako, da učencu pomaga 

pridobiti znanje. Vaje so v učnem procesu neposredno povezane s funkcionalno vlogo 

pouka, to pomeni, da učenca usposabljajo za uspešno izvedbo dejavnosti in nalog. 

Običajno so zgledi glavne naloge, ki jih morajo učenci posebej vaditi in jih obvladati. 

Poljak (1983) piše: »Učence moramo seznaniti z načinom izvedbe naloge in jim pri 

tem razložiti nujnost posameznih postopkov in za to potrebne tehnike, odvisno od tega, 

ali naj bi nalogo izdelali na besedilu učbenika ali s pomočjo besedila zunaj učbenika«. 

(Poljak, 1983, str. 24-29) 

Za ta pomemben vidik sem kot merilo vzela število zgledov. Poleg tega sem zglede še 

podrobneje vsebinsko analizirala, in sicer: ali le ponazorijo, prikažejo izračun, ali 

vsebujejo argumentacijo, ali je v zgled vključen vsaj premislek oz. izpeljava? 
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f) Naloge za utrjevanje snovi 

Avtorji učbenikov morajo pri didaktičnem oblikovanju učbenikov upoštevati 

ponavljanje ali utrjevanje učne vsebine, ker je pomembno v celotni strukturi učnega in 

izobraževalnega proces. Pomembno je zaradi poglabljanja in povezovanja učnih 

vsebin in zapomnitve oziroma trajnosti znanja.  

Kot merilo pri nalogah za utrjevanje snovi sem vzela število nalog. Poleg tega sem jih 

vsebinsko analizirala in jih razdelila v tri skupine: 

 naloge, ki eksplicitno zahtevajo argumentacijo, 

 naloge, kjer bi lahko (učitelj) pričakoval argumentacijo in 

 naloge, kjer očitno ni predvidene argumentacije. 

 

g) Uporaba dinamične geometrije 

Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) je možno uporabljati pri usvajanju 

novih matematičnih pojmov, izvajanju matematičnih postopkov in pri preiskovanju in 

reševanju matematičnih ter avtentičnih problemov. Poleg tega uporaba IKT omogoča 

tudi obravnavo kompleksnejših in realističnih situacij ter učenje zahtevnejših 

matematičnih strategij.  

Pri obravnavi geometrijskih vsebin je najbolj pogosta uporaba računalniških 

programov dinamične geometrije, kot je program GeoGebra. S takšnimi programi 

učenci lahko dopolnijo razumevanje geometrije in predvsem geometrijske 

konstrukcije. Dinamičnost geometrijske slike odpira učencem vpogled v povezave 

med matematičnimi pojmi. (Bone in Sirnik, 2016, str. 2-12) 

Za vidik uporabe dinamične geometrije sem v učbenikih uporabila le kategorijo, če je 

predvidena njena uporaba in če je, s kakšnim namenom (raziskovanje, utemeljevanje, 

utrjevanje). 

 

h) Načini utemeljevanja 

V učbeniku so lahko uporabljeni različni načini utemeljevanja trditev, to so: 

utemeljevanje s primeri, utemeljevanje z vpogledom, vizualni dokaz, generični dokaz 

in formalni dokaz. Vse naštete načine utemeljevanja sem v diplomski nalogi že 

obravnavala (glej poglavje 2.2.3).  

V učbenikih sem poiskala primere načinov utemeljevanja, jih preštela ter preverila 

njihovo vsebinsko ustreznost. Namreč načini utemeljevanja morajo biti ustrezno 
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izbrani-upoštevati je potrebno starostno stopnjo ter formalnost in prepričljivost 

utemeljitve.  

 

i) Jezikovne značilnosti obravnave 

Kot sem že pisala, mora biti učbenik oziroma vsebina učbenika skladna z učnim 

načrtom, kar pomeni, da sledi zapisanim učnim ciljem in standardom znanja. 

Kognitivni oziroma spoznavni cilji so tisti cilji, ki so povezani z razvijanjem 

intelektualnih spretnosti, mišljenjem in pridobivanjem znanj. Bloom in sodelavci so 

vzgojno-izobraževalne cilje s kognitivnega področja razvrstili v šest poglavitnih 

kategorij, ki so hierarhično urejene, to so: 

1. poznavanje,  

2. razumevanje,  

3. uporaba,  

4. analiza,  

5. sinteza in  

6. vrednotenje ali evalvacija. 

V tej klasifikaciji je najnižja kategorija poznavanje, nato se zvrstijo vse bolj 

kompleksne kategorije znanja, ki zahtevajo višjo stopnjo abstrakcije in posplošitve. 

Vsaka višja kategorija zahteva obvladovanje znanja in miselnih operacij iz prejšnjih 

kategorij. (Bešter, 2008, str. 19-33) 

V analizi učbenikov sem izpisala glagole, ki so bili zapisani v obravnavi snovi in jih 

podrobneje analizirala glede na sledeče kategorije: čas in oseba glagolov dejavnosti, 

kategorije kognitivnih ciljev glede na glagole dejavnosti ter število glagolov, ki terjajo 

argumentiranje. 

V pomoč pri prepoznavanju in določanju taksonomske stopnje so mi bili glagoli, ki se 

nanašajo na učenčeve dejavnosti. Nekaj primerov takšnih glagolov sem zbrala v 

spodnji tabeli (Tabela 1). 
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Tabela 1. Glagoli miselnih dejavnosti po Bloomovi taksonomiji kognitivnih ciljev. (Matjašič, 2010 in Bešter, 2008) 

kategorija kognitivnih 

ciljev 

glagoli dejavnosti 

poznavanje navedi, opiši, obnovi, naštej, poimenuj, 

opredeli, definiraj, poveži, prepoznaj, 

identificiraj 

razumevanje Razloži, pojasni, utemelji, navedi primer, 

razlikuj, primerjaj, klasificiraj, napovej, 

predvidi, sklepaj, interpretiraj, poveži, razloži, 

spremeni, povej po svoje, nariši 

uporaba organiziraj, klasificiraj, uporabi, posploši, 

izberi, sklepaj, reši (problem), razvij, apliciraj, 

razvij 

analiza razlikuj, razčleni, kategoriziraj, izpelji, 

razvrščaj, primerjaj, odkrij, analiziraj, kakšne 

so posledice/razlike, določi 

sinteza napiši, izdelaj, načrtuj, poveži, predlagaj, 

kombiniraj, utemelji, dokumentiraj 

vrednotenje ali evalvacija dokaži, ovrednoti, zagovarjaj, oceni, presodi, 

izberi, upoštevaj, globalno primerjaj  

 



 

38 

 

6 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

Analizo sem izvedla za dve temi v učbenikih za sedmi razred: računanje s koti trikotnika in 

trikotniku očrtana krožnica. Analizi sta ločeni v podpoglavjih 6.1.1 in 6.1.2.  

 

6.1.1 Računanje s koti trikotnika 

Podatki v posameznem učbeniku se nanašajo na razdelek o računanju s koti v trikotniku. 

 

a) Podrobnosti obravnave 

Kakšen obseg strani zajema tema računanje s koti trikotnika, je bolj podrobno obdelano in 

prikazano v spodnji tabeli (Tabela 2). Iz nje razberemo, da je snov najbolj obsežna v učbeniku 

Kocka (2002), in sicer zajema šest strani, od tega so tri strani namenjene nalogam. Najmanjši 

obseg strani, le dve strani, je v učbeniku Svet matematičnih čudes (2005), kjer so tik pod 

teoretično obravnavo zapisane naloge za utrjevanje. Tej temi so v učbeniku Presečišče (1998) 

namenili štiri strani, od tega so na dveh straneh naloge za utrjevanje snovi. Enako tudi v 

Stičišču (2010). V Tangramu (2013) je vsakemu razdelku (teoretični obravnavi in nalogam) 

namenjena stran in pol, skupni obseg je tako tri strani.  

Tabela 2. Število strani razdelkov o vsoti kotov v trikotniku. 

učbenik 

 

število strani 

Presečišče 

(1998) 

Stičišče 

(2010) 

Tangram 

(2013) 

Kocka 

(2002) 

Svet 

matematičnih 

čudes (2005) 

število strani ─ 

teoretična obravnava 

snovi vključno z zgledi 

2 2 1,5 3 1 

število strani ─ naloge 

za utrjevanje 

2 2 1,5 3 1 

število vseh strani 4 4 3 6 2 

 

Tema računanje s koti v trikotniku je v učbenikih razdeljena na več podpoglavij, to so: vsota 

notranjih kotov trikotnika, vsota zunanjih kotov trikotnika, vsota notranjega in priležnega 

zunanjega kota v trikotniku in zunanji kot, izražen z vsoto notranjih kotov.  
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Ker me je zanimalo v kolikšnem deležu je v teoretični razlagi zajeto utemeljevanje, sem 

preštela besede. Število besed utemeljitev zajema besede, s katerimi je zapisana utemeljitev 

trditev. Zraven sem štela tudi navodila nalog iz uvodne motivacije, če je ta od učenca 

zahtevala samostojno raziskovanje in utemeljitve ugotovitev. 

Rezultati so zbrani v spodnji tabeli (Tabela 3), ki jih bom v nadaljevanju tudi opisala. 

 

Tabela 3. Število besed pri razlagi vsebine koti v trikotniku. 

 učbenik 

 

število besed 

 

Presečišče 

(1998) 

 

Stičišče 

(2010) 

 

Tangram 

(2013) 

 

Kocka 

(2002) 

 

Svet 

matematičnih 

čudes (2005) 

število besed ─ 

utemeljevanje vsote 

notranjih kotov 

trikotnika 

48 51 230 76 33 

število besed ─  

utemeljevanje vsote 

zunanjih kotov 

trikotnika 

0 26 7 53 26 

število besed ─ 

utemeljevanje vsote 

notranjega in 

priležnega zunanjega 

kota trikotnika 

24 24 0 0 0 

število besed ─  

utemeljevanje zunanji 

kot, izražen z vsoto 

notranjih kotov 

trikotnika 

56 14 0 25 0 

skupno število besed 

utemeljitev 

128 115 237 154 59 

število vseh besed 
170 179 269 290 121 

razmerje med številom 

besed utemeljitev in 

številom vseh besed 

75 % 64 % 

 

88 % 

 

53 % 49 % 
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1) Podpoglavje vsota notranjih kotov trikotnika je z vidika utemeljevanja najbolj obširno 

obravnavana v Tangramu (2013). Najmanj besed pri utemeljevanju je v učbeniku Svet 

matematičnih čudes, ostali trije učbeniki imajo zapisanih le nekaj besed več, vendar še 

vedno več kot 150 besed manj kot v Tangramu. Pri tem naj še poudarim, da imajo vsi 

učbeniki razen Presečišča največji poudarek prav na obravnavi vsote notranjih kotov 

trikotnika. Iz tega lahko sklepam, da avtorji teh učbenikov smatrajo to poglavje za 

najpomembnejše. 

2) Največ besed pri utemeljitvi vsote zunanjih kotov trikotnika je zapisanih v Kocki, in 

sicer 53. V Svet matematičnih čudes ter Stičišču je to število pol manjše. Ti učbeniki 

zajemajo formalni dokaz obravnave vsote. V Tangramu je zapisana naloga s sedmimi 

besedami, ki od učenca zahteva utemeljitev oz. izvedbo dokaza. V Presečišču vsota 

zunanjih kotov trikotnika ni utemeljena. 

3) Vsota notranjega in priležnega zunanjega kota je utemeljena le v Presečišču in Stičišču 

z enakim številom besed. V ostalih učbenikih v delu razlage vsebine ni utemeljitve za 

obravnavano vsoto. Naj še opozorim, da v Svet matematičnih čudes te lastnosti sploh 

ni omenjene. 

4) Zunanji kot, izražen z vsoto notranjih kotov, je najbolj obširno zapisan in utemeljen v 

Presečišču. Za to temo je tudi sicer v tem učbeniku namenjeno največ besed. Z več kot 

pol manj besedami mu sledi utemeljevanje v Kocki in zatem še Stičišče. V Svet 

matematičnih čudes ta vsota ni utemeljena. Tokrat v Tangramu tej lastnosti ni 

namenjene niti besede.  

5) Če si pogledamo delež besed, ki so kakorkoli povezane s procesom utemeljevanja, 

vidimo, da prednjači učbenik Tangram s kar 88 %, kljub temu da dve obravnavani 

lastnosti nimata utemeljitve. Z nekoliko manjšim deležem 75 % sledi Presečišče. 

Ugotovimo lahko, da je Stičišče edini učbeniki, ki ima poleg vseh obravnavanih 

lastnosti zapisane utemeljitve. V njem besede v utemeljitvah zajemajo 64 % vseh 

zapisanih besed v razlagi. Po številu vseh besed, s katerimi je zapisana razlaga snovi, 

je poglavje računanje s koti trikotnika najbolj obširno zapisano v učbeniku Kocka, 

vendar v njem besede v utemeljitvah zajemajo le 53 % vseh zapisanih besed. 

Najmanjši delež besed pri utemeljevanju lastnosti je v Svet matematičnih čudes, le 49 

%.  
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Menim da je snov računanje s koti trikotnika obsežna, saj učenci spoznajo kar nekaj 

zakonitosti, ki jih morajo upoštevati pri računanju kotov. Posledično se mi zdi ustrezno, 

da se to učno snov pri pouku obravnava dve šolski uri, kar pomeni 4 ─ 6 strani v 

učbeniku. Od tega obsega najbolj odstopa učbenik Svet matematičnih čudes, za katerega 

menim, da je snov zapisana premalo obsežno in ne zajema vseh dejstev, s katerimi mora 

biti učenec seznanjen. Ta učbenik ima tudi sicer najmanj zapisanih besed v razlagi snovi 

in najmanjši delež besed, ki so povezane s procesom utemeljevanja lastnosti. 

Glede na utemeljevanje snovi sem ugotovila, da najbolj izstopa učbenik Tangram. Naj 

opozorim, da je to povsem raziskovalno usmerjen učbenik, ki ima drugačen pristop pri 

podajanju učne snovi kot ostali učbeniki. V njem ni zapisanih utemeljitev, dokazov, saj 

učenec snov spoznava sam preko nalog, ki zajemajo vodeno raziskovanje in od učenca 

pričakujejo utemeljevanje rezultatov.  

 

b) Preglednost obravnave 

Po definiciji Justina (2003) o celovitih učbenikih vsi izbrani analizirani učbeniki spadajo med 

celovite učbenike. Poglejmo, kako si sledi zaporedje vsebin v izbranih učbenikih. 

1) Najbolj smiselno in pregledno je, po mojem mnenju, snov zapisana v učbeniku 

Stičišče. Na začetku je uvodna motivacija, ki učenca vpelje v učno snov. Sledi 

obravnava snovi po podpoglavjih, kjer je pri vsaki razlagi vsote kotov trikotnika 

vsebovana utemeljitev, njej sledi še zgled. Na koncu so zapisane še naloge namenjene 

utrjevanju učne snovi. Sistem razdelitve snovi v tem učbeniku je ravno takšen, kot ga 

je Poljak (1983) predstavil za najbolj primernega v matematičnih učbenikih, saj tik ob 

razlagi vsebine sledijo še zgledi.  

2) V raziskovalno usmerjenemu učbeniku Tangram učenec sam spoznava snov skozi tri 

vodene naloge. Vse tri naloge so osredotočene le na obravnavo vsote notranjih kotov 

trikotnika in nekaj malega še vsoti zunanjih kotov trikotnika. Takšna obravnava snovi 

v celoti predvideva raziskovanje učenca in utemeljevanje ugotovitev. Za tem sledi 

razdelek z zbranimi pravili in primeri za vsoto notranjih in zunanjih kotov trikotnika. 

Na koncu so zapisane še vaje za utrjevanje snovi. 

3) Obravnava snovi v Presečišču se začne z uvodno motivacijo ─ nalogo, kateri sledi 

utemeljitev vsote notranjih kotov trikotnika. V naslednjih dveh odstavkih sta zapisani 

še utemeljitvi za vsoto notranjega in priležnega zunanjega kota ter zunanji kot, izražen 

z vsoto notranjih kotov trikotnika. Tej strnjeni razlagi snovi sledi okvir z zbranim 
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bistvom učne snovi. Nato so navedeni zgledi, ki obravnavajo tudi posebne primere, na 

primer enakostranični trikotnik. V tem učbeniku je v to poglavje uvrščeno še 

načrtovanje kota 60° zgolj s šestilom, temu sledi še opomba za konstrukcijo ostalih 

kotov s šestilom (30°, 120°, 15° in podobno). Sledijo še naloge za utrjevanje snovi. 

4) V Kocki je obravnava snovi razčlenjena podobno kot v Presečišču. Prične se z uvodno 

motivacijo, ki od učenca terja razmislek ter utemeljitev ugotovitev. Nato sledijo 

teoretične razlage in utemeljitve za vsoto notranjih in zunanjih kotov trikotnika in še 

povezava med zunanjimi in notranjimi koti. Obravnavana podpoglavja so ločena zgolj 

z odstavki. Temu sledijo zgledi in posebne naloge ─ izzivi, ki od učenca zahtevajo 

samostojno raziskovanje in utemeljevanje. Obravnava se zaključi z nalogami za 

utrjevanje. 

5) Snov v Svet matematičnih čudes je obravnavana zelo površno in ni razčlenjena na 

poglavja. Na začetku je predstavljena definicija sokota s slikovnim gradivom, učenec 

se seznani še z notranjimi in zunanjimi koti. Za tem je zapisana ena naloga. V 

nadaljevanju sta v ločenih nalogah teoretično obravnavani in utemeljeni vsota 

notranjih in zunanjih kotov trikotnika. Temu sledijo še naloge za utrjevanje snovi. 
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c) Slikovno gradivo 

Vsa štiri nazadnje navedena podpoglavja imajo v Presečišču, Stičišču in Kocki poleg 

besed tudi slikovni prikaz. V Tangramu sta slikovno prikazana vsota notranjih in zunanjih 

kotov trikotnika, vendar le kot prikaz na primeru. V Svet matematičnih čudes manjka 

slikovni prikaz za vsoto notranjega in priležnega zunanjega kota trikotnika, saj ta tema 

tudi sicer ni niti opisno omenjena. Ostali učbeniki imajo snov vseh podpoglavij prikazano 

tudi slikovno.  
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Graf 1. Obseg slikovnega gradiva v teoretični obravnavi snovi. 

 

Zgoraj (Graf 1) sem grafično primerjala število slik ob teoretični obravnavi snovi v 

analiziranih učbenikih. Jasno je razvidno, da ima Presečišče največ slik. V graf sem za 

primerjavo dodala še skupno število vseh slik, tudi tistih, ki so brez informacijske vrednosti.  

 

Slika 17. Levo je slika brez informacijske vrednosti in desno slika, ki dopolnjuje teoretično obravnavo snovi. (Svet 

matematičnih čudes, 2005, str. 54,55) 
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Iz grafa razberemo, da so v Presečišču in Stičišču uporabljene le slike, ki imajo neko 

informacijsko noto, torej pojasnjujejo ali dopolnjujejo besedno obravnavo snovi (Slika 17 

desno). V drugih učbenikih so prisotne še slike, ki imajo le motivacijsko vrednost in 

poživljajo besedilo (Slika 17 levo). Najslabše razmerje je v učbeniku Svet matematičnih 

čudes, kjer je vsebinsko nepomembnih slik skoraj toliko kot slik z matematično vsebino. 

Naj opozorim, da v tem delu analize nisem upoštevala slikovnega gradiva, ki je prisotno v 

razdelku z vajami za utrjevanje snovi, ker sem se osredotočila na teoretično obravnavo snovi. 

Tu so slike pomembne, saj dopolnjujejo razumljivost zapisane vsebine. 

 

d) Vizualni vidiki razlage 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate analize, ki zajemajo vizualne vidike razlage. Zbrala 

sem jih tudi v spodnji tabeli (Tabela 4). 

1) V Stičišču so koraki utemeljevanja zapisani s svetlo modro barvo, trditve so vizualno 

poudarjene v rumenih okvirjih. Med računanjem so nekateri simboli in deli izpeljav 

zapisani z rdečo barvo. Med teoretično obravnavo je v drobnem tisku zapisana še 

lastnost suplementarnost kotov. Vso slikovno gradivo je barvno, kar razbije 

monotonost vsebine. Po mojem mnenju je v Stičišču uporabljenih preveč barv, ki 

imajo premalo kontrasta z besedilom, na kar je opozarjal Poljak (1983). Čitljivost 

besedila je tako slabša, prav tako je okrnjen učinek pomembnosti in nazornosti. 

2) V učbeniku Svet matematičnih čudes so trditve o vsoti notranjih in zunanjih kotov 

zapisane v rumenih okvirjih, ki dobro pridejo do izraza, tako da učenec vidi, kaj je 

pomembno. Znotraj utemeljitve so zgolj simboli za kote zapisani barvno, da izstopajo 

iz ostale vsebine. S poudarjenim in drobnim tiskom je zapisana teoretična obravnava 

notranjih in zunanjih kotov trikotnika ter lastnost za sokote. Tudi tu je slikovno 

gradivo barvno. 

3) V Kocki so trditve o obravnavanih vsotah kotov trikotnika zapisane v oranžnih 

okvirjih in izstopajo od ostale vsebine. Besedilo na robu strani, kjer so zapisane 

utemeljitve trditev je zapisano na podlagi bež barve in v drobnem tisku. Vse slike 

imajo barvno poudarjene kote, kot  in njegov priležen kot sta zmeraj pobarvana 

modro, kot  in njegov priležen kot zelene barve, kot  in njegov priležen kot rumene 

barve. Vse slike so barvne. 

4) V Tangramu sta trditvi za vsoto notranjih in zunanjih kotov trikotnika zapisane z 

modro barvo v modrem okvirju. Z drobnim tiskom je zapisana lastnost o sokotih. V 
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tem učbeniku barvno izstopajo zgolj slike in okvir s pravili in primeri, ki poživijo 

vsebino učbenika. 

5) V učbeniku Presečišče prevladuje vsebina zapisana črna barve (v celoti) na beli 

podlagi. Znotraj obravnave pri zapisanih trditvah so poudarjeno zapisane vsote kotov 

180° oz. 360°. Poleg tega je s poudarjenim tiskom zapisana še trditev, da v 

enakostraničnem trikotniku meri vsak notranji kot 60°. Vsebino tega učbenika popestri 

barvno slikovno gradivo, ki razbije monotonost vsebine. V učbeniku je veliko 

barvnega kontrasta, s čimer je dosežena jasnost in čitljivost vsebine. 

V večini učbenikov so poudarjene trditve o kotih v trikotniku. Utemeljitve v učbenikih niso 

posebej poudarjene, niti ključne besede. Kar lahko pomeni, da to avtorji učbenikov ne 

smatrajo za nekaj zelo pomembnega. V vseh učbenikih so slike barvne in predvsem razbijajo 

monotonost zapisane vsebine.  

Iz spodnje tabele (Tabela 4) lahko razberemo, da je najbolj vizualno obogaten učbenik 

Stičišče in najmanj Presečišče. Zanimivo je, da je tudi struktura obravnave v Presečišču 

najbolj pregledna.  

 

Tabela 4. Vizualni vidiki razlage vsebine koti v trikotniku. 

 učbenik 

 

vizualni vidiki 

Presečišče 

(1998) 

Stičišče 

(2010) 

Tangram 

(2013) 

Kocka 

(2002) 

Svet 

matematičnih 

čudes (2005) 

število besed v 

okrepljenem tisku 
12 35 0 0 44 

število besed v 

barvnem tisku (rdeče, 

modre) 

0 101 16 1 21 

število besed v 

drobnem tisku 
0 7 11 93 0 

barvne slike da da da da da 
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e) Zgledi ali rešeni primeri 

V učbenikih sem pregledala, če so prisotni zgledi. Pri tem sem bila pozorna tudi na vrste 

trikotnikov, ki so bili pri nalogah uporabljeni (Tabela 5).  

1) V Stičišču so prisotni vsi zgledi za že omenjena podpoglavja. Zgledi obravnavajo 

raznostranične trikotnike, tudi en primer enakokrakega trikotnika. Skupno je v Stičišču 

največ, in sicer kar pet rešenih zgledov. Po vsebinski analizi zgledov lahko povem še 

to, da so vsi omejeni zgolj na prikaz izračuna in očitno ne predvidevajo argumentacije. 

2) Tudi v Kocki so navedeni zgledi za vsa omenjena podpoglavja. Obravnavani so 

raznostraničen, enakokrak in enakostraničen trikotnik. V dveh zgledih je prikazan le 

izračun manjkajočih kotov, en zgled vsebuje tudi argumentacijo.  

3) V Presečišču manjka le zgled za računanje vsote zunanjih kotov trikotnika, sicer so 

zgledi rešeni za raznostraničen, enakokrak in enakostraničen trikotnik. Ta učbenik ima 

dodatno še zglede za konstrukcijo kotov s šestilom, česar ostali učbeniki v tem 

poglavju ne obravnavajo. Po vsebinskem pregledu zgledov sem ugotovila: dve nalogi 

eksplicitno zahtevata argumentacijo, za eno nalogo bi lahko predvidevali 

argumentacijo, ena naloga je omejena le na izračun manjkajočega kota, kjer očitno ni 

predvidena argumentacija. 

4) V Tangramu sta prisotna le zgleda za vsoto notranjih in zunanjih kotov trikotnika, 

vendar ta le računsko potrjujeta njuno veljavo, ni zgleda z računanjem manjkajočega 

kota. V teh zgledih očitno ni predvidena argumentacija. V obeh primerih je zgled 

rešen za raznostraničen trikotnik.  

5) V učbeniku Svet matematičnih čudes, zgledov niso vključili v obravnavo snovi. 

  

Tabela 5. Zgledi in vrste trikotnikov. 

 učbenik 

 

vrste trikotnikov 

Presečišče 

(1998) 

Stičišče 

(2010) 

Tangram 

(2013) 

Kocka 

(2002) 

Svet 

matematičnih 

čudes (2005) 

raznostraničen 

trikotnik 

1 4 2 1 0 

enakostraničen 

trikotnik 

1 0 0 1 0 

enakokraki trikotnik 1 1 0 1 0 

število zgledov 3 5 2 3 0 
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Glede na izjavo Poljaka (1983), ki sem jo zapisala v podpoglavju 5.4.1b), sta didaktično 

dodelana učbenika le Stičišče in Kocka, ker vsebujeta zglede za vsa omenjena podpoglavja. 

Poleg Kocke še Presečišče ponuja najbolj raznovrstne zglede. Vsebinsko gledano le 

Presečišče ponuja naloge, ki vsebujejo in v katerih očitno ni predvidena argumentacija. 

 

f) Naloge za utrjevanje snovi 

Poglejmo si spodnjo tabelo (Tabela 6), ki prikazuje podatke o številu vseh nalog za računanje 

kotov trikotnika in njihove vsebinske lastnosti. Daleč največ nalog za ponavljanje učne snovi 

je v učbeniku Stičišče. Po številu nalog mu nato sledita Kocka in Presečišče. Čeprav je v 

Tangramu le devet nalog, le-te ponujajo več primerov, zato uvrščam učbenik na četrto mesto. 

Učbenik je pomemben predvsem zato, ker se učenci doma učijo tako, da ponavljajo ob 

učbeniku. Glede na to, da Poljak (1983, str. 29-31) piše, da več raznovrstnih nalog učencu 

omogoča kakovostnejše znanje in boljšo zapomnitev, je za učenca najmanj kakovosten 

učbenik Svet matematičnih čudes, v katerem so le štiri naloge za utrjevanje snovi. 

 

Tabela 6. Število nalog in njihove vsebinske lastnosti za računanje kotov trikotnika. 

 učbenik 

vidik 

Presečišče 

(1998) 

Stičišče 

(2010) 

Tangram 

(2013) 

Kocka 

(2002) 

Svet 

matematičnih 

čudes (2005) 

število nalog,  ki 

eksplicitno zahtevajo 

argumentacijo 

2 9 2 1 0 

število nalog, kjer bi 

(učitelj) lahko 

predvideval 

argumentacijo 

4 3 0 6 1 

število nalog, kjer 

očitno ni predvidena 

argumentacija 

7 14 7 9 3 

število vseh nalog 13 26 9 16 4 
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Naloge sem analizirala tudi glede na vsebino argumentacije ter jih razdelila v tri skupine. 

Ugotovila sem, da v vseh učbenikih med nalogami za utrjevanje snovi prevladujejo takšne 

naloge, kjer očitno ni opredeljena argumentacija. So tudi najbolj osnovne naloge, ki jih 

učenec mora obvladati. Največ nalog, ki eksplicitno zahtevajo argumentacijo je v Stičišču, kar 

devet. V to skupino sem uvrstila tudi posebne naloge ─ izzivi. Takšnih nalog ni v Svet 

matematičnih nalog, po ena oziroma dve najdemo v ostalih treh učbenikih. Največ nalog, kjer 

bi učitelj lahko predvideval argumentacijo, je v Kocki, medtem ko v to skupino nisem uvrstila 

nobene iz Tangrama. Presečišče, Stičišče in Kocka tudi glede na to kategorijo ponavljanja 

učne snovi, učencem ponujajo raznovrstne naloge in jim tako omogočajo kakovostnejše 

znanje. 

 

V učbeniku Kocka (Slika 18) sta zapisana dva primera miselno zahtevnejših nalog pod 

rubriko izzivi. Takšni nalogi sta namenjeni tistim, ki želijo raziskovati v matematiki in tako 

tudi poglobiti svoje znanje. Takšni nalogi od učenca eksplicitno zahtevata argumentacijo. 

 

 

Slika 18. Naloga z razmislekom v učbeniku Kocka (2002, str. 142). 
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Tudi v Presečišču je med nalogami za utrjevanje snovi okvir s štirimi nalogami za razmislek. 

Ena izmed njih je enaka nalogi, ki je zapisana v učbeniku Stičišče (Slika 19). Tudi ta naloga 

od učenca eksplicitno zahteva argumentacijo. 

 

Slika 19. Naloga z razmislekom, ki je v učbenikih Presečišče in Stičišče. (Stičišče, 2010, str. 234) 

 

g) Uporaba dinamične geometrije 

Uporaba dinamične geometrije se je v zadnjem času močno uveljavila pri pouku matematike, 

ker tako učencem kot učiteljem omogoča lažje in bolj zanimivo učenje. Njena uporaba je 

predvidena le v učbeniku Tangram, kar je razumljivo, saj je ta učbenik izmed vseh 

analiziranih najnovejši. Sama sem se s programom dinamične geometrije soočila šele tekom 

študija, tako da me odsotnost tega pripomočka v drugih učbenikih niti ne preseneča. Upam in 

želim si, da bi raba dinamične geometrije dobila svoje mesto v vseh novejših učbenikih. 

 

h) Utemeljevanje s primeri 

Utemeljitve s primeri so uporabljene le v najnovejšem učbeniku Tangramu. Kot sem v 

teoretičnem delu zapisala (glej stran 6), med utemeljevanje s primeri sodi utemeljevanje s 

programi dinamične geometrije. Tangram je edini učbenik, ki predvideva odkrivanje lastnosti 

kotov v trikotniku z rabo dinamične geometrije oziroma s programom za izdelavo dinamičnih 

geometrijskih konstrukcij (Slika 20).  

Glede na to, da morajo učenci konstruirati poljuben trikotnik, imajo trikotniki različne 

velikosti kotov, torej gre za preverjanje več primerov. Prepričljivost te utemeljitve je večja 

zato, ker morajo učenci do rezultatov priti z lastno dejavnostjo.  
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Slika 20. Primer utemeljitve s primeri v učbeniku Tangram. (Tangram, 2013, str. 111) 

 

i) Utemeljevanje z vpogledom 

Utemeljevanje z vpogledom je prisotno v učbenikih Presečišče in Stičišče. Kot sem v 

teoretičnem delu zapisala (glej str. 7), ta način utemeljevanja predvideva razvidnost 

obravnavane lastnosti s premišljenim načinom predstavitve nastopajočih pojmov. Delo s 

prepogibanjem in raztrgalnim preskusom vsote kotov smatram za premišljen način 

predstavitve. V prvem primeru (glej Slika 21, levo), učenci odtrgajo zunanje kote trikotnika  

in jih postavijo drug zraven drugega tako, da imajo skupen vrh in da se stranice dotikajo. 

Zunanji koti trikotnika tako tvorijo polni kot. V drugem primeru (glej Slika 21, desno), 

morajo učenci prepogniti trikotnik, kot je na sliki. Pri tej dejavnosti lahko ugotovijo, da 

notranji koti trikotnika tvorijo iztegnjeni kot. Učenci se v obeh primerih povsem sami 

prepričajo o veljavnosti vsote zunanjih in notranjih kotov trikotnika, zato menim, da je ta 

način utemeljevanja prepričljiv. 

 

Slika 21. Primer utemeljitve z vpogledom. Levo raztrgalni preskus vsote v Stičišču (2010, str. 233), desno preskus s 

prepogibanjem v Presečišču (1998, str. 130). 
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j) Vizualni dokazi 

Vizualni dokazi v učbenikih niso prisotni. 

 

k) Generični dokaz 

Tudi generični dokazi v učbenikih niso prisotni. 

 

l) Formalni dokaz  

Formalni dokaz je prisoten v Stičišču, Kocki ter v učbeniku Svet matematičnih čudes. V vseh 

treh primerih se dokazuje, da je vsota zunanjih kotov trikotnika 360°. Ker so uporabljeni le 

simboli in računske operacije, so ti dokazi lahko težje razumljivi. V vseh treh primerih se 

dokazi naslanjajo na poznavanje algebre in algebrajsko manipulacijo. 

Po mojem mnenju je formalen dokaz iz Kocke (Slika 22), težje razumljiv, saj končni seštevek 

razdeljen v dve vrsti (omejuje ga prostor v učbeniku). Tudi sicer je dokaz zapisan površno. Po 

mojem mnenju manjka zapis: 1+1+1=540°-180° iz česar sledi, da je vsota zunanjih kotov 

trikotnika enaka 360°. Dokaz smatram kot manj pregleden, površno zapisan in posledično 

manj prepričljiv.  

 

Slika 22. Primer manj preglednega formalnega dokaza. (Kocka, 2002, str. 141) 
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Formalni dokaz iz Stičišča (Slika 23) je po mojem mnenju najboljši od vseh treh. Je zelo 

pregleden, zapisane so tudi vse uporabljene lastnosti in izpeljave. Dokaz je podprt z jasno 

sliko. Menim, da je to najbolj razumljiv način utemeljitve s formalnim dokazom in tudi zelo 

prepričljiv. 

 

Slika 23. Formalni dokaz trditve o vsoti zunanjih kotov trikotnika v Stičišču (2010, str. 232). 

 

Formalni dokaz iz učbenika Svet matematičnih čudes se mi zdi neustrezen zaradi 

nerazumljive slike. Po mojem mnenju slika ne podpira veljavnosti zapisa za zunanje kote, ki 

so izraženi z vsoto notranjih kotov trikotnika. Na njej so označeni vsi notranji koti trikotnika, 

vse ostalo je nejasno. Predvsem ni razvidno, do kje segajo zunanji priležni koti. Nadaljnja 

algebrska obravnava je sicer razumljiva. Ta formalen dokaz (Slika 24) je neprepričljiv. 

 

Slika 24. Formalni dokaz. (Svet matematičnih čudes, 2005, str. 55) 
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m) Jezikovne značilnosti 

Ugotovitve o jezikovnih značilnostih obravnave očrtane krožnice bom povzela po spodnji 

tabeli (Tabela 7). V njo sem iz učbenikov izpisala glagole, ki se nanašajo na dejavnosti 

(neponavljajoče) ter določila predvidene kategorije kognitivnih ciljev.  

 

Tabela 7. Jezikovne značilnosti obravnave snovi računanje s koti trikotnika. 

vidik 

 

učbenik 

 

glagoli dejavnosti 

kategorije 

kognitivnih ciljev 

Presečišče (1998) Obravnava snovi: izreži, obarvaj, prepogni, kaj 

opaziš, zapišemo, nas zanimajo, vemo dobimo, 

potegnemo, spomnimo se lastnosti, izračunaj, 

izmerimo, izračunajmo, upoštevajmo, primerjaj, 

poišči, se prepričaj, načrtajmo, uporabimo, 

narišimo, odmerimo, postopajmo, povežemo, 

konstruiramo, seštevamo. 

Poznavanje, 

razumevanje, 

uporaba, analiza, 

sinteza. 

 

Naloge: nariši, preveri z merjenjem, prepiši, 

kolikšna je, vstavi, izračunaj, zakaj ni-razmisli, 

vnesi, konstruiraj, odrežemo, odtrgamo, nadaljuj, 

kaj opaziš, katere vrste so. 

Stičišče (2010) Obravnava snovi: ugotovimo, upoštevamo, 

računamo, preberemo, sklepamo, povzamemo, 

izračunamo, uporabimo, narišimo, dobimo, 

ugotovimo, računamo, obarvamo, izstrižemo, 

sestavimo, izrazimo, ugotovimo, upoštevamo. 

Poznavanje, 

razumevanje, 

uporaba, analiza, 

sinteza. 

 

Naloge: nariši, označi, oceni, preveri, zapiši, 

dopolni, popravi, izračunaj, (zakaj) pojasni, 

dopolni, potrdi, izberi (odgovor), reši. 

Tangram (2013) Obravnava snovi: nariši, pobarvaj, izreži, odtrgaj, Poznavanje, 
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združi, primerjajte, utemelji, izmeriš, upoštevaj, 

izberi, povleci, ugotoviš, opazuješ, izračunaj, 

opaziš 

dokažemo, dopolni, narišemo, podaljšamo, 

dobimo, izvedi. 

razumevanje, 

uporaba, analiza, 

sinteza. 

 

Naloge: nariši, izreži, utemelji, razloži, izračunaj, 

preveri. 

Kocka (2002) Obravnava snovi: razmislimo, dobimo, se lahko 

prepričamo, narišimo, izmerimo, izpolnimo, 

narišemo, preberemo, izračunajmo, primerjajmo, 

določimo, označimo, poiščimo, odčitamo, vidimo, 

najdemo. 

Poznavanje, 

razumevanje, 

uporaba, analiza, 

sinteza. 

 

Naloge: nariši, razišči, izdelaj, preriši, označi, 

določi, izmeri, izpolni, kako preveriš, popravi,  

zapiši, opazuj, dopolni, ugotovi. 

Svet 

matematičnih 

čudes (2005) 

Obravnava snovi: je narisal, označil je, podaljšal 

je, narisal, ugotovil je, je narisala, pobarvala, 

ugotovitve je zapisala. 

Poznavanje, 

razumevanje, 

uporaba. 

Naloge: je narisala, označila je, izmeri, ugotovi, 

zapiši, koliko meri-izračunaj, ugotovi. 

 

1) Učbenik Svet matematičnih čudes (2005) ni najbolj zgleden primer učbenika, ki naj bi 

spodbujal raziskovanje in utemeljevanje rezultatov. V obravnavi snovi so vsi glagoli 

zapisani v pretekliku, kar pomeni, da je to že nekdo storil, torej učenca ne spodbuja k 

miselni dejavnosti. Poleg tega je tekst pisan v tretji osebi, kar pomeni, da je učenec 

neaktiven udeleženec. Tako si prebere le dejstva, ki jih je ugotovil nekdo drug, ne da 

bi sam razmislil, zakaj to res drži. Z nalogami učenec lahko doseže le prve tri 

kategorije kognitivnih ciljev, to so poznavanje, razumevanje in uporaba ter tako ne 

predvideva višjih miselnih operacij. 
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2) V Stičišču so že v uvodni motivaciji zapisana vprašanja, ki učence spodbujajo k 

razmišljanju in sodelovanju, na primer: »Kaj raziskuje…, …kaj je Alen mislil…, …se 

ji pridruži pri raziskovanju…«. Tekom celotne obravnave snovi so glagoli zapisani v 

prvi osebi, torej je učenec aktivno udeležen v dejavnosti. Poleg tega je uporabljen 

sedanji čas. Vse ugotovitve so posledice raziskovanja, skozi katere je učenec lepo 

voden. Nalog, namenjenih utrjevanju, je kar šest, ki spodbujajo višje miselne 

dejavnosti (po Bloomu), s sledečimi glagoli: oceni, preveri, pojasni. Povzamem lahko, 

da učbenik vodi učenca skozi miselne dejavnosti in ga k temu tudi spodbuja z 

nalogami.    

3) Tudi v Kocki so že v uvodni motivaciji zapisani vprašalni stavki, ki spodbudijo učenca 

k raziskovanju in utemeljevanju rezultatov, in sicer: »Ali je vsota notranjih kotov 

odvisna od velikosti trikotnika? Kaj pa od oblike? Ali lahko na podoben način 

določimo vsoto zunanjih kotov trikotnika?« Med obravnavo in razlago snovi so 

glagoli pisani v prvi osebi, kar pomeni, da je učenec vključen v dejavnost. Poleg tega 

so vsi glagoli zapisani v sedanjiku. V učbeniku sta zapisana tudi dva izziva, ki od 

učenca zahtevata, da ˝ugotovi˝ in ˝razišče˝, kar od učenca zahteva miselno dejavnost, 

ki sodi v višjo kategorijo kognitivnih ciljev po Bloomovi taksonomiji ciljev. V 

učbeniku me jezikovno moti le ena beseda, to je »določimo« (Slika 25), saj v tem 

primeru ne gre za določanje vsote kotov v trikotov, ampak za dokazovanje. 

 

 

Slika 25. Neustrezna uporaba glagola določimo v Kocki (2002, str. 140). 

 

4) Učbenik Tangram (2013) je že ob prvem pogledu drugačen od ostalih učbenikov. 

Snov je obravnavana preko nalog. V Tangramu sem se zaustavila že ob prvi besedi, 

»eksperimenti«. Metoda eksperimenta zahteva dejavnost, predvidevanja, ugotavljanje 

rezultatov, njihovo preverjanje in utemeljevanje. V nadaljevanju vsi zapisani glagoli 

izražajo neko dejavnost, uporabljen je sedanji čas, vsi so naslovljeni na učenca, ki to 

bere, saj je pisano v drugi osebi. Iz teh glagolov razberemo tudi, da gre za neko 
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vodeno dejavnost v smiselnem vrstnem redu. Začetek druge naloge se začne z besedo 

»odkrivanje«, ki se zopet nanaša na dejavnost. Tretja naloga se začne z besedno zvezo 

»dokazovanje trditev«. Ravno tega si v učbenikih želimo. To nalogo mora učenec 

rešiti z dopolnjevanjem manjkajočih besed, do katerih mora priti z lastno dejavnostjo. 

V nadaljevanju sta med nalogami tudi dve takšni, ki zahtevata miselno dejavnost 

učenca s cilji, ki spadajo v višjo kategorijo kognitivnih ciljev. Po Bloomovi 

taksonomiji ciljev-navodili sta takšni: »Utemelji in razloži.« in »Preveri, ali so spodnje 

izjave pravilne ali napačne« (Glej Slika 26). Po zapisanem ugotovim, da je učbenik 

zelo usmerjen v dejavnosti učenca in spodbuja njegov miselni razvoj. 

 

Slika 26. Primer naloge s kognitivnim ciljem višje stopnje po Bloomovi taksonomiji ciljev. (Tangram, 2013, str. 113) 

 

5) Tudi v Presečišču je uvodna motivacija lepo vodena. Neka fizična dejavnost se nato 

zaključi z miselno dejavnostjo učenca, ki mora opisati ugotovljeno. Vsi glagoli pri 

obravnavi snovi so zapisani v prvi osebi, torej vključujejo učenca, a ga ne spodbujajo 

dejavnosti. Zanimiva sta uporabljena glagola vemo in spomnimo se, ki se nanašata na 

že preteklo dejanje. Glagoli so zapisani tudi v drugi osebi, ki se nanašajo izrecno na 

učenca, vse se dogaja v sedanjiku. To je edini učbenik z nalogo, ki učenca z 

vprašalnico »zakaj« usmeri v miselno dejavnost in utemeljitev rezultata.  

 

Po ravnokar opisani analizi sem se dodatno usmerila v glagole, ki terjajo utemeljevanje, kot 

so: preveri, utemelji, ugotovi, razišči in podobno. Zbrala sem jih v spodnji tabeli (Tabela 8). 

Iz tabele je razvidno koliko je takšnih glagolov v posameznem učbeniku in kolikrat se 

ponovijo. Največ glagolov, ki terjajo utemeljevanje, je v Stičišču. Nekaj manj v Kocki, 
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Tangramu in Presečišču. Po rezultatih najbolj izstopa učbenik Svet matematičnih čudes, ki 

ima le en glagol, ki terja utemeljevanje, to je: ugotovil je. Če ta glagol še bolje analiziram 

ugotovim, da je zapisan v tretji osebi in opisuje dejanje v preteklem času.  

 

Tabela 8. Glagoli, ki terjajo utemeljevanje vsebine koti v trikotniku. 

učbenik 

 

vidik 

 

Presečišče 

(1998) 

 

Stičišče 

(2010) 

 

Tangram 

(2013) 

 

Kocka 

(2002) 

Svet 

matematičnih 

čudes (2005) 

 

glagoli, ki 

terjajo 

utemeljevanje 

(Kaj) opaziš, 

(kaj) opaziš, 

primerjaj, 

poišči, se 

prepričaj, 

preveri, 

zakaj, (kaj) 

opaziš.  

Ugotovimo, 

sklepamo, 

ugotovimo, 

ugotovimo, 

preveri, 

preveri, 

preveri, 

pojasni, 

popravi, 

(zakaj) 

pojasni, 

popravi, (kaj) 

opaziš, izberi 

(odgovor). 

Primerjajte, 

utemelji, 

ugotoviš, 

(kaj) 

opaziš, 

dokažemo, 

izvedi 

dokaz, 

utemelji, 

razloži, 

preveri.   

Razmislimo, 

(ali je) 

odvisna,  

prepričamo, 

primerjajmo, 

poiščimo, 

ugotovi, 

razišči, 

preveriš, 

popravi, 

(ali) je 

lahko. 

Ugotovil je. 

število vseh 

glagolov, ki 

terjajo 

utemeljevanje 

8 13 9 10 1 
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Naj povzamem, da ima le učbenik Svet matematičnih čudes zapisano obravnavo snovi z 

glagoli za tretjo osebo in v pretekliku, kar izključuje učenca iz dejavnosti. Poleg tega je to tudi 

edini učbenik, ki ne predvideva dejavnosti, ki bi sodile v višje kategorije kognitivnih ciljev, 

na primer analiza in sinteza, ki jo drugi učbeniki imajo. Ta učbenik ima le en glagol, ki terja 

utemeljevanje in v primerjavi z ostalimi učbeniki močno izstopa. Tako učbenik Svet 

matematičnih čudes smatram za didaktično površen in neprimeren učbenik.  

V doseganje višjih kategorij kognitivnih ciljev je najbolj usmerjen učbenik Tangram, ki je 

tudi tako zapisan, da učenec do spoznanj pride preko lastnih dejavnosti in eksplicitno 

pričakuje utemeljevanje. Tudi učbeniki Presečišče, Stičišče in Kocka ne zaostajajo za njim. Ti 

štirje učbeniki imajo 8 ─13 glagolov, ki terjajo utemeljevanje. Ta rezultat nakazuje, da se 

avtorji učbenikov zavedajo pomembnosti utemeljevanja za razvoj učencev. 



 

59 

 

6.1.2 Trikotniku očrtana krožnica 

Zgornjo analizo sem ponovila v istih učbenikih še za temo trikotniku očrtane krožnice. 

 

a) Podrobnosti obravnave 

Iz spodnje tabele (Tabela 9) razberemo, da je očrtana krožnica najbolj obsežno obravnavana v 

Tangramu in Kocki, in sicer na treh straneh, od tega je ena stran namenjena vajam. Najmanjši 

obseg strani zajema ta tema v učbeniku Svet matematičnih čudes (2005), kjer je celotna snov 

zbrana na eni strani. V učbenikih Presečišče (1998) in Stičišče (2010) je strnjena na dveh 

straneh, od tega ena stran za vaje.  

Tabela 9. Število strani v učbeniku, za obravnavo očrtane krožnice. 

učbenik 

število 

strani 

Presečišče 

(1998) 

Stičišče 

(2010) 

Tangram 

(2013) 

Kocka 

(2002) 

Svet 

matematičnih 

čudes (2005) 

število strani ─ 

teoretična obravnava 

snovi z zgledi 

1 1 2 2 0,5 

število strani ─ naloge 

za utrjevanje 

1 1 1 1 0,5 

število vseh strani 
2 2 3 3 1 

 

Ta snov se običajno obravnava le eno učno uro, torej v učbeniku dve strani zadostujeta po 

Normativih in merilih za znižanje šolske torbe (2007). Tem merilom ustrezata Presečišče 

(1998) in Stičišče (2010). Tangram (2013) in Kocka (2002) sta bolj obsežna, ker je snov 

zapisana skupaj z ostalimi znamenitimi točkami trikotnika. Ocenila bi, da tudi ustrezata 

normativom. V učbeniku Svet matematičnih čudes (2005) je po mojem mnenju vsebina 

zapisana premalo obsežno in ne zajema vseh gradnikov, ki bi učencem olajšali učenje in 

razumevanje snovi. 
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Poglejmo si še v kolikšni meri je pri razlagi snovi v učbenikih zajeto utemeljevanje očrtane 

krožnice trikotniku. Rezultate sem zbrala v spodnji tabeli (Tabela 10) 

Tabela 10. Število besed pri razlagi vsebine očrtana krožnica trikotniku. 

 učbenik 

vidik 

Presečišče 

(1998) 

Stičišče 

(2010) 

Tangram 

(2013) 

Kocka 

(2002) 

Svet 

matematičnih 

čudes (2005) 

število besed ─ 

utemeljevanje v 

teoretični obravnavi 

snovi  

118 84 62 139 0 

število vseh besed ─ 

teoretična obravnava 

snovi 

177 161 94 317 83 

razmerje med številom 

besed utemeljitev in 

številom vseh besed 67 % 52 % 66 % 44 % 0 % 

 

Teoretična obravnava je z največ 317 besedami zapisana v Kocki (2002). V tem učbeniku je 

tudi utemeljitev najbolj obsežna, ki zajema le 44 % vseh besed. Največje razmerje med 

besedami, ki vključujejo proces utemeljevanja in vseh zapisanih besed je v učbeniku 

Presečišče, in sicer 67 %. Ta učbenik poleg utemeljitve vsebuje tudi dve nalogi za uvodno 

motivacijo, ki od učenca zahtevata raziskovanje in utemeljitev rezultatov. Le 1 % manjši 

delež je v učbeniku Tangram kljub dosti manjšemu številu besed v teoretični obravnavi snovi. 

To odstopanje ustreza vodilu tega učbenika, ki je usmerjen v učenčevo raziskovanje in 

vodeno ugotavljanje pravil. V Stičišču je snov obravnavana s pol manj besedami, kot v Kocki, 

52 % vseh zapisanih besed je del utemeljevanja snovi.  

Izpostavila bi najbolj skopo obravnavo snovi očrtana krožnica trikotniku, ki je v učbeniku 

Svet matematičnih čudes. V tem učbeniku razlaga snovi sploh ne zajema utemeljevanja, kot 

ostali dobri didaktični učbeniki. 

 



 

61 

 

b) Preglednost obravnave 

Po primerjavi učbenikov sem ugotovila, da je snov očrtana krožnica trikotniku obravnavana v 

različnih sklopih.  

Učbenika Presečišče (1998) in Svet matematičnih čudes (2005) obravnavata očrtano krožnico 

trikotniku v ločenem poglavju. V Stičišču (2010) je obravnava očrtane krožnice združena v 

sklopu z obravnavo včrtane krožnice. Kocki (2002) in Tangram (2013) imata očrtano 

krožnico trikotniku obravnavano v sklopu znamenitih točk trikotnika, torej skupaj z včrtano 

krožnico trikotnika, težiščem in višinami trikotnika. 

1) V Presečišču (1998) sta za uvodno motivacijo zapisani dve nalogi, ki predvidevata 

samostojno reševanje učenca in utemeljitev rezultatov. Temu sledi teoretična razlaga z 

utemeljevanjem in nato kratek povzetek. Pod njim je zapisana opomba, ki od učenca 

zahteva, da v poljubnem topokotnem trikotniku preveri veljavnost trditve, da središče 

trikotniku očrtane krožnice lahko leži tudi izven trikotnika. Zatem sta zapisana dva 

rešena primera, sledijo naloge za utrjevanje snovi.  

2) Podobno kot Presečišče ima snov razdeljeno učbenik Stičišče (2010). Prične se z 

uvodno motivacijo, ki od učenca zahteva, da pojasni svojo ugotovitev. Temu sledi 

teoretična obravnava snovi z utemeljitvijo, ki se zaključi s kratkim povzetkom. Pod 

njim je zapisana naloga z razmislekom, ki od učenca zahteva samostojno reševanje in 

preverjanje rezultatov z navedenimi trditvami. Nato je podan še zgled in naloge za 

utrjevanje snovi.  

3) Tudi v Kocki (2002) se obravnava snovi začne z uvodno motivacijo z nalogo z 

razmislekom, ki od učenca zahteva utemeljene odgovore. Sledi teoretična razlaga 

vsebine z utemeljitvijo in posebni nalogi ─ izzivi, ki od učenca pričakujeta samostojno 

raziskovanje in utemeljitev rezultatov. Na koncu je navedenih še nekaj nalog za 

utrjevanje snovi. 

4) Tangram (2013) je učbenik z drugačno vizijo, kjer prevladuje učenčevo samostojno 

ugotavljanje pravil. Očrtana krožnica je v sklopu znamenitih točk trikotnika 

obravnavana pod 2. nalogo, skozi katero učenec vodeno raziskuje in spoznava 

lastnosti. Temu sledi razdelek s pravili in primeri, zatem so zapisane vaje za utrjevanje 

snovi.  

5) Svet matematičnih čudes (2005) ima zapisano le skopo teoretično razlago učne snovi 

in nato nekaj nalog za utrjevanje snovi.  
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c) Slikovno gradivo 

Vsi učbeniki pri teoretični obravnavi očrtane krožnice vsebujejo slikovno gradivo. Za 

razumevanje obravnavane snovi je pomembno slikovno gradivo, ki ima neko informacijsko 

vrednost (prikazovanje, pojasnjevanje, dopolnjevanje … zapisane učne vsebine). Takšnih slik 

je največ v Stičišču (2010) ter Kocki (2002), najmanj v Tangramu (2013).  

Preštela sem tudi slike brez informacijske vrednosti in izdelala spodnji graf (Graf 2). 

Primerjava pokaže, da učbenika Presečišče (1998) in Stičišče (2010) vsebujeta le slike 

informacijskega značaja, te visoko prevladujejo tudi v Kocki (2002). V Tangramu (2013) so 

sliko informacijske vrednosti dodali le pri povzetku teoretične obravnave, prevladuje 

besedilo. Najslabše razmerje slik z in brez informacijske vrednosti je v učbeniku Svet 

matematičnih čudes (2005), kjer slednje prevladujejo. 
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Graf 2. Slikovno gradivo v teoretični obravnavi očrtane krožnice trikotnika. 
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Spodnja slika (Slika 27) je zgled slikovnega gradiva, ki zanimivo in bogato popestri 

obravnavano vsebino (Kocka, 2002, str. 157).  

 

Slika 27. Primer zanimivega slikovnega gradiva. (Kocka, 2002, str. 157) 

 

d) Vizualni vidiki razlage 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate analize učbenikov iz vizualnega vidika razlage. 

1) V Presečišču (1998) je vso besedilo zapisano črne barve, zgoščeno besedilo je 

razgibano zaradi slikovnega gradiva. Lastnosti očrtane krožnice trikotniku so povzete 

v okvirju, kjer so poudarjeno zapisane le štiri besede. Tudi znotraj utemeljitve je 

poudarjenih le pet besed, kar kaže na njihovo pomembnost. Po mojem mnenju je 

učbenik pester in zelo pregleden. 

2) V Tangramu (2013) so v okvirju z zapisanimi pravili in primeri z okrepljenim modrim 

tiskom označeni novi pojmi. Slikovno gradivo je barvno in vsebina učbenika 

pregledna. 

3) V Kocki je trditev o očrtani krožnici trikotniku zapisana v oranžnem okvirju, ki 

izstopa od ostale vsebine. Iz bele podlage izstopa tudi naloga zapisana za uvodno 

motivacijo, ki od učenca zahteva raziskovanje in utemeljevanje ugotovitev. Med 

obravnavo je nekaj besed zapisanih v drobnem tisku. Slike so barvne in razbijejo 

monotonost zapisanega besedila.  
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4) V Stičišču najdemo pomembne trditve zapisane z okrepljenim tiskom v rumenih 

okvirjih, z rdečo so poudarjene še nekatere besede znotraj zapisanih trditev. Z modro 

barvo so zapisani posamezni postopki obravnave snovi. Znotraj obravnave je v 

drobnem tisku zapisana še lastnost simetrale stranice. Slike so barvne. 

5) V učbeniku Svet matematičnih čudes je snov zapisana zelo razgibano. Teoretični del 

je zapisan v obliki oblačkov in okvirjih. V okvirju so zapisane trditve o očrtani 

krožnici trikotnika, v njem so novi pojmi zapisani z rdečo barvo. Lastnost o simetrali 

stranic je zapisana v okvirju z modro barvo kot opomba. Del teoretične obravnave 

snovi je zapisan v okrepljenem tisku, vendar ne označuje nič pomembnega.  

Čeprav so slike barvite in skupaj z načinom zapisane teoretične vsebine poživijo 

učbenik, sam izgled učbenika ni primeren razvojni stopnji, daje vtis "preotročjega".  

Nekaj bolj podrobnih podatkov sem zbrala v spodnji tabeli (Tabela 11). Tudi pri obravnavi 

očrtane krožnice trikotniku imajo vsi učbeniki barvne slike, ki poživijo njihovo vsebino. Tudi 

v tem primeru je najbolj vizualno bogat učbenik Stičišče, sledi mu Svet matematičnih čudes. 

Sledeči je vizualno bogat in pester, vendar na izgled primeren za nižjo starostno skupino. 

Presečišče je primer učbenika, ki ima strnjeno zapisano teoretično razlago vsebine, katero 

vsebino popestri barvno slikovno gradivo. Učbenik, v katerem je pomembna vsebina najbolj 

očitna in jasna, je Stičišče. 

 

Tabela 11. Vizualni vidiki razlage snovi očrtana krožnica trikotniku. 

 učbenik 

 

vizualni  

vidiki 

 

Presečišče 

(1998) 

 

Stičišče 

(2010) 

 

Tangram 

(2013) 

 

Kocka 

(2002) 

 

Svet 

matematičnih 

čudes (2005) 

število besed v 

okrepljenem tisku 9 61 8 0 28 

število besed v 

barvnem tisku (rdeče, 

modre) 
0 20 8 1 21 

število besed v 

drobnem tisku 
0 12 0 19 0 

barvne slike da da da da da 
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e) Zgledi ali rešeni primeri 

Zgledi so prisotni le v dveh učbenikih, Presečišču (1998) in Stičišču (2010). Za zgled so 

naloge, ki zahtevajo načrtovanje trikotnika z očrtano krožnico (glej Tabela 12). V Presečišču 

sta prisotna dva zgleda, z različnimi podatki, in sicer: prvi s stranico in kotoma, ki jo oklepata,  

drugi s stranico, kotom ter polmerom očrtane krožnice. Zgled s takšnimi podatki je zapisan 

tudi v Stičišču. Vsi omenjeni zgledi vsebinsko gledano ne predvidevajo argumentacije, saj le 

ponazarjajo konstrukcijo z danimi podatki. 

 

Tabela 12. Zgledi za načrtovanje očrtane krožnice trikotniku. 

 učbenik 

 

podatki za  

načrtovanje 

 

Presečišče 

(1998) 

 

Stičišče 

(2010) 

 

Tangram 

(2013) 

 

Kocka 

(2002) 

 

Svet 

matematičnih 

čudes (2005) 

stranica in dva kota 1 0 0 0 0 

stranica, kot in polmer 

očrtane krožnice 

1 1 0 0 0 

število zgledov  2 1 0 0 0 

 

V Presečišču je v obeh primerih poleg zapisanega poteka načrtovanja tudi slika. To sem 

premerila in ugotovila, da je v manjšem merilu (to pomeni, da so koti ustreznih velikosti, 

stranice ali polmer so krajši od zahtevanih podatkov), kar ni nikjer zapisano. V Stičišču so pri 

zgledu izpisani podatki, prisotna je skica, zapisan je potek načrtovanja, poleg ustrezna slika 

(Slika 28). Ta naloga očitno ne predvideva argumentacije. 
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Slika 28. Primer dobrega zgleda za načrtovanje trikotniku očrtane krožnice. (Stičišče, 2010, str. 238 ) 

 

Zapis Poljaka (1983), da je učenca potrebno seznaniti z načinom izvedbe naloge, postopkov, 

itd., so upoštevali le avtorji učbenikov Presečišče in Stičišče. Pozitivno izstopa Presečišče, ker 

ima za zgled navedena dva različna zgleda, ki učenca usposabljata za uspešno izvedbo takšnih 

nalog. Ocenjujem, da je odsotnost zgledov velik primanjkljaj ostalih učbenikov. Opozorim naj 

še, da noben zgled ne vsebuje argumentacije, saj vsi prikazujejo konstrukcijo. 
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f) Naloge za utrjevanje snovi 

Največ nalog za utrjevanje snovi ponuja učbenik Stičišče (2010). Tudi Presečišče (1998) 

ponuja učencu lepo število nalog za utrjevanje te snovi. Kocka (2002) in Tangram (2013) 

imata združene naloge za utrjevanje vseh znamenitih točk trikotnika. Močno se razlikujeta le 

v številu nalog za utrjevanje očrtane krožnice, Tangram ima zapisanih deset nalog, Kocka le 

štiri. Enako skromno je število nalog v učbeniku Svet matematičnih čudes. Te podatke sem 

zajela v spodnjo tabelo (Tabela 13).  

Poleg tega sem se v analizi poglobila tudi v vsebino nalog. Predvsem me je zanimalo, koliko 

nalog vsebuje zahteva od učencev argumentacijo trditev. Iz tabele razberemo, da imajo vsi 

učbeniki takšne naloge, ki ne predvidevajo argumentacije. Največ jih imata Presečišče in 

Stičišče ter najmanj Kocka. Vsi učbeniki imajo tudi naloge, kjer bi učitelj lahko predvideval 

argumentacijo, po tri takšne naloge so v učbenikih Presečišče, Stičišče in Tangram. Če 

pogledamo še naloge, ki eksplicitno zahtevajo argumentacijo, so po štiri naloge v Stičišču in 

Tangramu, niti ene ni v Svet matematičnih čudes. Glede na te podatke bi učitelj pri pouku 

matematike raje uporabljal učbenike Presečišče, Stičišče in Tangram, ker učencu ponujajo več 

vaj, kar pomeni, da učitelj ne potrebuje dodatnega gradiva. Poleg tega so naloge v teh 

učbenikih tudi po zahtevnosti utemeljitve raznovrstne.  

Tabela 13. Število in vsebina nalog za  utrjevanje očrtane krožnice trikotniku. 

učbenik 

vidik 

 

Presečišče 

(1998) 

 

Stičišče 

(2010) 

 

Tangram 

(2013) 

 

Kocka 

(2002) 

Svet 

matematičnih 

čudes (2005) 

število nalog,  ki 

eksplicitno zahtevajo 

argumentacijo 

3 4 4 2 0 

število nalog, kjer bi 

(učitelj) lahko predvideval 

argumentacijo 

3 3 3 1 2 

število nalog, kjer očitno 

ni predvidena 

argumentacija 

4 4 3 1 2 

število vseh nalog 10 11  10  4 4 
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Posebne naloge z razmislekom oziroma izzivi so vsebovane v treh učbenikih, in sicer v 

Kocki, Stičišču in Presečišču. To so dobri primeri nalog s spoznavnimi cilji višjih kategorij po 

Bloomovi taksonomiji ciljev. Te naloge zahtevajo od učenca samostojno delo, raziskovanje, 

ugotavljanje ter utemeljevanje trditev. Po vsebini sem jih uvrstila med naloge, ki eksplicitno 

zahtevajo argumentacijo.  

Spodaj sta prikazani nalogi iz Kocke (Slika 29).  

 

Slika 29. Nalogi z razmislekom za očrtano krožnico. (Kocka, 2002, str. 157) 

 

Na spodnji sliki (Slika 30) sta prikazani še nalogi iz Stičišča ter Presečišča.  

 

 

Slika 30. Nalogi z razmislekom za očrtano krožnico. (levo Stičišče, 2010, str. 240  in desno Presečišče, 1998, str. 138) 
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g) Uporaba dinamične geometrije 

V nobenem učbeniku pri obravnavi očrtane krožnice trikotnika ni predvidene uporabe 

dinamične geometrije. 

 

h) Utemeljitev s primeri 

Za utemeljevanje s primeri smatram le primer naloge z razmislekom iz Stičišča (2010, str. 

240), ki ima za odgovor prikazano Talesovo krožnico (glej Slika 31) . 

 

 

Slika 31. Utemeljitev posebnega primera očrtane krožnice. (Stičišče, 2010, str. 240 ) 

 

i) Utemeljevanje z vpogledom 

Le v Tangramu je prisotna naloga, ki učencu omogoča utemeljevanje z vpogledom. Očrtana 

krožnica trikotnika je obravnavana skozi nalogo. Učenec mora sam izvesti vajo s pregibanjem 

in priti do ugotovitev. Poglejmo si to nalogo (Slika 32).  

 

Slika 32. Utemeljevanje očrtane krožnice trikotnika, z vpogledom. (Tangram, 2013, str. 119) 
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j) Vizualni dokazi 

Vizualni dokazi v učbenikih niso prisotni. 

 

k) Generični dokaz 

Pri obravnavi trikotniku očrtane krožnice, generičnega dokaza ni prisotnega v nobenem 

učbeniku. 

 

l) Formalni dokaz 

Formalni dokaz je prisoten v treh učbenikih, to so Presečišče, Stičišče ter Kocka. V vseh treh 

učbenikih se dokazuje, da je središče trikotniku očrtane krožnice v presečišču simetral stranic 

trikotnika.  

 

Slika 33. Formalni dokaz središča očrtane krožnice. (Presečišče, 1998, str. 137). 

Poglejmo si zgornji primer formalnega dokaza iz Presečišča (Slika 33). Ta dokaz vključuje 

lastnosti simetrale stranic in lepo pojasnjuje, zakaj velja obravnavana trditev. Slika besedilo 

dokaza jasno dopolnjuje simbolne zapise. Glede na to, da formalni dokazi veljajo za težje 

razumljive, menim, da ta dokaz ni zahteven za osnovnošolce. To je tudi najbolj jasen in 

pregleden dokaz od vseh treh najdenih, ki je tudi zelo prepričljiv. 
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m) Jezikovne značilnosti 

V spodnji tabeli (Tabela 14) sem zapisala glagole, ki se nanašajo na učenčeve dejavnosti.  

 

Tabela 14. Jezikovne značilnosti vsebine očrtane krožnice trikotniku. 

vidik 

učbenik 

 

glagoli dejavnosti 

kategorije 

kognitivnih ciljev 

Presečišče (1998) Obravnava snovi: nariši, označi, opaziš, 

preveri, očrtajmo, načrtamo, preverimo, 

izberemo, odmerimo, dobimo, povežemo,  

Poznavanje, 

razumevanje, 

uporaba, analiza, 

sinteza 

 

Naloge: načrtaj, očrtaj, konstruiraj, poišči, 

(ali) obstaja, nariši, dobiš, opaziš, ugotovi, 

razišči, primerjaj, (kako) se spreminja, (kako 

ležijo), (ali lahko) določiš. 

Stičišče (2010) Obravnava snovi: pojasni, poiščimo, 

upoštevamo, sklepamo, rišemo, ugotovimo, 

smo dobili, očrtaj, preveri, načrtajmo, 

narišemo, zvežemo, 

rišemo, risanjem, določajo, očrtaj, načrtajmo, 

narišemo, narišemo, zvežemo. 

Poznavanje, 

razumevanje, 

uporaba, analiza, 

sinteza. 

 

Naloge: opiši, nariši, poišči, povej, razišči, 

preriši, načrtaj, očrtaj, upoštevaj, ugotovi, 

preveri, poglej. 

Tangram (2013) Obravnava snovi: načrtaj, izreži, ustvari, 

združiš, ugotoviš, izmeri, opaziš, razgrni, 

položi, zabodi. 

Poznavanje, 

razumevanje, 

uporaba, analiza, 

sinteza. 

 

Naloge: ugotovi, načrtaj, preriši, očrtaj, 

nariši, opaziš, ugotovi, pojasni, določi. 

Kocka (2002) Obravnava snovi: razmislimo, ponazorimo, Poznavanje, 
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povežemo, dobimo, ugotovi, poiskati 

moramo, narišemo, preverimo. 

razumevanje, 

uporaba, analiza, 

sinteza. 
Naloge: nariši, razišči, načrtaj, očrtaj, kaj 

ugotoviš. 

Svet matematičnih 

čudes (2005) 

Obravnava snovi: načrtal sem, načrtala sem. Poznavanje, 

razumevanje, 

uporaba. 

Naloge: načrtaj, označi, očrtaj, določi. 

 

Ko sem glagole iz zgornje tabele primerjala med seboj, sem ugotovila, da tudi tokrat močno 

izstopa zapis obravnave snovi iz Svet matematičnih čudes. Le v temu učbeniku sta glagola 

zapisana v tretji osebi in tako učenec sploh ni vključen kot aktivni udeleženec. Poleg tega sta 

glagola zapisana v pretekliku, kar pomeni, da sta dejavnosti že bili opravljeni in tako učencu 

ni potrebno ničesar storiti. Lahko le sprejme gola dejstva. Vsi ostali učbeniki imajo glagole 

zapisane v prvi ali drugi osebi. V obeh primerih je učenec aktivni udeleženec pri obravnavi 

snovi. Opazimo še, da so vsi glagoli zapisani v sedanjiku, torej se nanašajo na dejavnost, ki jo 

učenec izvaja v tem trenutku.  

Če primerjamo še glagole, ki so zapisani v nalogah za utrjevanje, vidimo, da so dejavnosti 

podobne. Vsi učbeniki razen Svet matematičnih čudes imajo naloge tako zasnovane, da 

učenec lahko doseže kognitivne cilje, ki so po Bloomovi taksonomiji ciljev uvrščeni v višje 

kategorije. V Svet matematičnih čudes so tako cilji iz kategorij poznavanje razumevanje in 

uporaba, ostali učbeniki imajo tudi takšne naloge s katerimi zadostijo še kategorijama analiza 

in sinteza.  

V nadaljevanju sem v tabelo (Tabela 15) izpisala glagole, ki terjajo utemeljevanje in jih 

preštela. Zaskrbljujoč je podatek, da v učbeniku Svet matematičnih čudes ni zapisanih 

glagolov, ki terjajo utemeljevanje. Ostali učbeniki imajo 6 ─ 11 takšnih glagolov, največ 

Presečišče in Stičišče.  
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Tabela 15. Glagoli, ki terjajo utemeljevanje vsebine očrtane krožnice trikotniku. 

učbenik 

vidik 

 

Presečišče 

(1998) 

 

Stičišče 

(2010) 

 

Tangram 

(2013) 

 

Kocka 

(2002) 

Svet 

matematičnih 

čudes (2005) 

glagoli, ki 

terjajo 

utemeljevanje 

Preveri, 

preverimo, 

poišči, (ali) 

obstaja, (kako) 

se spreminja, 

ugotovi, 

(kako) se 

spreminja, 

razišči, 

primerjaj, 

(kako) ležijo, 

(ali lahko) 

določiš. 

Pojasni, 

poiščimo, 

sklepamo, 

ugotovimo, 

preveri, 

poišči, 

razišči, 

ugotovi, 

preveri, 

ugotoviš, 

poišči. 

Ugotoviš, 

(kaj) opaziš, 

(kaj) opaziš, 

(kaj) opaziš, 

(ali) obstaja, 

(ali) obstaja, 

pojasni. 

Razmislim

o, razišči, 

(ali lahko) 

očrtamo,   

ugotoviš, 

preverimo, 

razišči. 

/ 

število vseh 

glagolov, ki 

terjajo 

utemeljevanje 

11 11 7 6 0 
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7 SKLEP 

Na začetku raziskovanja sem si zastavila pet raziskovalnih vprašanj. Tekom raziskave sem 

prišla do naslednjih ugotovitev. 

 

Osnovnošolski učbeniki se razlikujejo v mnogih vidikih utemeljevanja geometrijskih 

trditev.  

Učbeniki se razlikujejo v obsegu strani in deležu besed, s katerimi so predvidene ali zapisane 

utemeljitve teoretične razlage snovi. Za obe analizirani temi imata največje razmerje med 

številom besed utemeljitve in številom vseh besed učbenika Presečišče in Tangram. Slednji je 

raziskovalno usmerjen učbenik, s pomočjo katerega učenec vodeno raziskuje in spoznava 

snov skozi lastno dejavnost.  

Vsi analizirani učbeniki so glede na vsebinski pristop obravnave celoviti učbeniki, ker 

vsebujejo razlago učne snovi ter utrjevanje in ponavljanje znanja. Drugačna je porazdelitev te 

vsebine. Prevladujejo učbeniki, ki imajo snov ločeno po podpoglavjih, nekateri imajo le 

odstavke.  

V vseh učbenikih je vsebina snovi prikazana ali pojasnjena s slikovnim gradivom, vendar se 

razlikujejo v številu slik in njihovi vsebini. Pomemben podatek je, da so v učbenikih 

Presečišče (1998) in Stičišče (2010) dodane le slike z matematično vsebino, ki snov 

dopolnjujejo ali pojasnjujejo ali prikazujejo, medtem ko v učbeniku Svet matematičnih čudes 

(2005) izstopa veliko število slik, ki nimajo informacijske vrednosti.  

Glede na vizualne vidike razlage je najbolj obogaten učbenik Stičišče, najmanj Presečišče, 

kljub temu je slednji zelo pregleden. Ugotovila sem, da so v učbenikih v glavnem poudarjene 

pomembne trditve ali novi pojmi in ne utemeljitve. 

Svet matematičnih čudes je edini učbenik, ki za obe izbrani in analizirani temi ni imel zgleda 

oziroma rešenega primera, ki bi učencu pomagal pridobiti znanje. Za očrtano krožnico 

trikotnika so zgledi odsotni tudi v Tangramu in Kocki. Zapisani zgledi se med učbeniki 

razlikujejo tudi vsebinsko, nekateri eksplicitno zahtevajo argumentacijo, medtem ko ne 

vključujejo tega procesa.  

Vsi učbeniki imajo naloge, ki so namenjene utrjevanju znanja, a se razlikujejo predvsem v 

številu nalog in zahtevah po utemeljevanju. Glede na zadnjo kategorijo učbeniki Tangram, 

Presečišče in Stičišče zajemajo najbolj raznovrstne naloge in tako učencem omogočajo 

kakovostnejše znanje. 
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Uporaba dinamične geometrije je za obravnavo geometrijskih vsebin zelo priporočljiva, ker 

omogoča usvajanje novih matematičnih pojmov, izvajanje matematičnih postopkov tudi 

preiskovanje ter reševanje matematičnih problemov. Ker je v šolski program prišla šele z 

razvojem moderne tehnologije, je logično, da je prisotna le v najnovejšem učbeniku 

Tangramu. 

Učbeniki se razlikujejo tudi po vidiku načini utemeljevanja. V učbenikih so uporabljeni 

različni primeri utemeljitev, v nobenem učbeniku ni vizualnega ali generičnega dokaza.  

Nenazadnje so pomembne razlike tudi iz vidika jezikovnih značilnosti obravnave snovi. Pri 

tem je pomembno, katere miselne dejavnosti so predvidene v učbenikih in kako je vanje 

vpleten učenec. V vseh učbenikih, razen v Svet matematičnih čudes, je učenec aktivni 

udeleženec, glagoli so pisani v prvi ali drugi osebi in vedno v sedanjiku. V teh učbenikih so 

zapisane naloge, ki so uvrščene v višje kategorije kognitivnih ciljev po Bloomovi 

taksonomski stopnji. Pozitivna lastnost omenjenih učbenikov je tudi, da vsebujejo kar nekaj 

glagolov, ki terjajo utemeljevanje. Glede na to kategorijo močno izstopa Svet matematičnih 

čudes, saj ima pri obravnavi snovi koti v trikotniku le en glagol, ki terja utemeljevanje, pri 

obravnavi očrtane krožnice trikotniku ni niti enega. 

Utemeljevanje geometrijskih trditev je prisotno v vseh izbranih osnovnošolskih 

učbenikih. 

Za temo računanje s koti trikotnika so v učbenikih bile utemeljene naslednje trditve: vsota 

notranjih kotov trikotnika je 180°, vsota zunanjih kotov trikotnika je 360°, vsota notranjega in 

priležnega zunanjega kota je 180°, zunanji kot trikotnika je enak vsoti njegovih notranjih 

nepriležnih kotov. Učbenika, ki sta vsebovala najmanj utemeljenih trditev (le dve) sta Svet 

matematičnih čudes in Tangram. V Stičišču so bile utemeljene vse trditve, v Presečišču in 

Kocki le tri od štirih.  

V analizirani temi očrtana krožnica trikotnika je bila v Presečišču, Stičišču in Kocki 

utemeljena trditev: simetrale stranic trikotnika se sekajo v središču očrtane krožnice 

trikotnika. 

Izbrani osnovnošolski učbeniki vključujejo različne nivoje zahtevnosti ali strogosti 

utemeljevanja v geometriji.  

V analiziranih učbenikih ni niti vizualnega niti generičnega dokaza, ostali nivoji strogosti so v 

učbenikih prisotni. Le v Tangramu najdemo utemeljitev s primeri za obe obravnavani temi. 

Utemeljevanje z vpogledom je v Presečišču in Stičišču prisotno v temi koti v trikotniku. Za 

temo očrtana krožnica je utemeljevanje z vpogledom le v Tangramu. Glede na to, da formalni 
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dokazi spadajo med težje razumljive dokaze, jih nisem pričakovala v osnovnošolskih 

učbenikih. Vseeno so prisotni v obravnavi obeh tem v učbenikih Presečišče, Stičišče in Kocki. 

V Svet matematičnih čudes je zapisan formalni dokaz le za temo koti v trikotniki. 

Učbenik Tangram je edini učbenik, ki predvideva, da učenci samostojno ugotavljajo 

dejstva in jih samostojno utemeljujejo.  

Namreč Tangram je raziskovalno usmerjen učbenik, kjer ni zapisanih utemeljitev, dokazov, 

saj učenec snov obravnava ali spoznava sam preko nalog ─ vodenega raziskovanja. Za 

nalogami, s katerimi učenec z lastno aktivnostjo pride do pomembnih spoznanj, so zapisana le 

pravila in primeri. 

Večina, a ne vsi izbrani osnovnošolski matematični učbeniki vsebujejo naloge, ki 

zahtevajo utemeljevanje geometrijskih trditev. 

V vsebinski analizi nalog za utrjevanje snovi v vseh učbenikih sem ugotovila, da v učbeniku 

Svet matematičnih čudes ni nalog, ki eksplicitno zahtevajo argumentacijo. Takšnih nalog je za 

obe obravnavani temi, koti v trikotniku in očrtana krožnica trikotniku, največ v Stičišču, kar 

trinajst. Sledijo mu Tangram s šestimi, Presečišče s petimi in Kocka s tremi nalogami. 

Naloge, ki eksplicitno zahtevajo argumentacijo sem našla tudi v razdelku nalog za premislek 

ali izzivi, ki izstopajo v učbenikih Kocka, Presečišče in Stičišče.  

 

Poljak (1983, str. 20) pravi, da mora biti izhodišče pri pisanju učbenika takšno, da učenci 

izobrazbo (znanje in sposobnosti) pridobivajo, sprejemajo, oblikujejo in izgrajujejo z lastno 

dejavnostjo. To je mogoče, če avtorji učbenikov v njihovo vsebino vključijo raznovrstne 

dejavnosti z različnih področij, na primer: senzoričnih, praktičnih, izraznih in zlasti miselnih.  

Z največ pomanjkljivostmi izstopa učbenik Svet matematičnih čudes (2005), ki je slabo 

didaktično oblikovan. Menim, da je njegova obravnava izbranih vsebin zelo skopa, 

neprimerna starostni stopnji in ima zelo majhen poudarek na utemeljevanju geometrijskih 

trditev. Ostali učbeniki imajo veliko dobrih lastnosti iz vidika utemeljevanja geometrijskih 

trditev. Opozorila bi na učbenik Tangram, ki je raziskovalno usmerjen učbenik in učenca 

najbolj spodbuja k raziskovanju in posledično utemeljevanju ugotovljenih dejstev.  
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8 ZAKLJUČEK 

Raziskovanje koncepta in značilnosti utemeljevanja v osnovni šoli mi je odprlo nov pogled na 

poučevanje matematike. Spoznala sem pomembne funkcije utemeljevanja, česar se do sedaj 

nisem zavedala.  

Učbenik je zelo pomemben del osnovnošolske matematike. Učencem predstavlja osnovno 

učno gradivo, zato mora biti didaktično dobro zasnovan tudi iz vidika utemeljevanja 

geometrijskih trditev. Po pregledu učbenikov ugotavljam, da je utemeljevanje geometrijskih 

trditev prisotno v vseh učbenikih, vendar v nekaterih bolj, drugih manj. Po primerjavi izbranih 

učbenikov iz več vidikov utemeljevanja geometrijskih trditev sem ugotovila kar nekaj razlik.  

Iz vidika utemeljevanja bi izpostavila najnovejši učbenik Tangram, ki ima zelo zanimiv 

koncept obravnave snovi. Ker je to raziskovalno usmerjen učbenik, le-ta najbolj spodbuja k 

raziskovanju in utemeljevanju geometrijskih trditev. Poleg tega je tudi najbolj aktualen 

učbenik, saj njegova obravnava snovi sledi razvoju tehnologije in predvideva uporabo 

programov dinamične geometrije. Ker učenci s temi programi usvajajo nove matematične 

pojme, izvajajo matematične postopke in preiskujejo ali rešujejo matematične probleme, je to 

zelo pozitivna lastnost učbenika iz vidika utemeljevanja geometrijskih trditev. 

Učbeniki Presečišče, Stičišče in Kocka so si po moji oceni podobni iz vidika utemeljevanja 

geometrijskih trditev in sledijo Tangramu. Zapisane imajo različne načine utemeljevanja 

geometrijskih trditev, kognitivni cilji zapisanih dejavnosti sodijo v višje kategorije po 

Bloomovi taksonomiji ciljev in vsebujejo več glagolov, ki terjajo utemeljevanje. 

Učbenik Svet matematičnih čudes bi po primerjavi z ostalimi učbeniki postavila na zadnje 

mesto. Sicer vsebuje utemeljevanje dveh geometrijskih trditev, vendar učenca nikakor ne 

spodbuja k samostojnemu raziskovanju in utemeljevanju. Vsebuje le dve nalogi, kjer bi učitelj 

lahko predvideval utemeljevanje. Tudi gledano iz drugih vidikov utemeljevanja ima ta 

učbenik največ pomanjkljivosti in že po samem vizualnem izgledu ne ustreza starostni 

stopnji. Glede na ugotovljeno bi se kot učiteljica temu učbeniku izognila. 

Želim si, da bi avtorji novih učbenikov sledili razvoju moderne tehnologije in vključevali 

zadostno število nalog z raziskovanjem in utemeljevanjem geometrijskih trditev. Za dober 

zgled učbenika naj bo Tangram, ki ima zelo zanimiv koncept obravnave snovi. 

Skozi raziskovanje in pisanje diplomske naloge sem ugotovila, da me je mišljenje o 

nepomembnosti utemeljevanja zaviralo pri boljšem razumevanju matematike. Takšnih nalog 
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sem se vedno otepala. To ugotovitev želim deliti z vami, saj nikoli ni prepozno, da svoje 

znanje poglobimo in se podamo na pot raziskovanja matematičnega sveta! 
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