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POVZETEK 
Magistrsko delo Strategije reševanja matematičnih problemov pri nadarjenih učencih 5. 

razreda osnovne šole  je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem 

delu smo predstavili nadarjenost skozi različne avtorje, pogledali, kdo nadarjeni učenci 

so, kako jih odkrijemo, kaj je zanje značilno … Podrobneje smo predstavili matematično 

nadarjenost, v sklopu katere smo vpeljali matematične probleme. Predstavili smo različne 

vrste matematičnih problemov in pogledali, kakšne strategije reševanja le-teh poznamo. V 

empiričnem delu smo z analizo treh matematičnih problemov prišli do ugotovitev, da se 

strategije reševanja matematičnih problemov med za matematiko nadarjenimi učenci in 

tistimi, ki pri matematiki niso nadarjeni, vendar imajo pri njej odlično oceno, ne 

razlikujejo veliko. Kljub temu so nadarjeni učenci pri reševanju matematičnih problemov 

uspešnejši. Z analizo anketnega vprašalnika smo prišli do ugotovitev, da so matematični 

problemi (v večini) zanimivi in zabavni tako za nadarjene učence kot tudi za tiste, ki pri 

matematiki niso bili prepoznani kot nadarjeni, vendar imajo pri njej odlično oceno. Tako 

enim kot drugim pa predstavljajo izziv. Pridobljene ugotovitve smo predstavili s pomočjo 

vsebinske analize, podkrepili smo jih še grafično in s konkretnimi primeri učencev.   

 
 
 
Ključne besede: matematika, matematični problemi, strategije reševanja, nadarjen 
učenec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  





ABSTRACT 

Master’s degree, titled Mathematical Problem Solving Strategies among Year 5 Gifted 

Students of the Primary School composes of theoretical and empirical part. In the 

theoretical part gifted students are presented through different authors, how they are 

recognised and characterised. Mathematically gifted students were discussed in further 

detail and mathematical problems were introduced, broken into several types, and 

different solving strategies were discussed. In the empirical part, through the analysis of 

three different mathematical problems, solved by both mathematically gifted and non-

gifted students, who have excellent grade in mathematics, we concluded that there was no 

big difference between the groups, although gifted students tended to be more successful 

at solving presented problems. With analysis of questionnaire we concluded that solving 

mathematical problems seems interesting and fun (for majority) of gifted and non-gifted 

students; although both groups considered the problems challenging. Presented 

conclusions are presented with contextual analysis and are furthermore supported by 

graphical material and with actual students examples.  

Key words: mathematics, mathematical problems, solving strategies, gifted student 
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1. UVOD 

V zadnjem času so nadarjeni učenci ena izmed skupin, ki se ji posveča veliko časa in 

pozornosti. Mnogi se odločajo za raziskovanje nadarjenosti in dejavnikov, ki nanjo vplivajo, 

pogoste pa so tudi raziskave, narejene konkretno na učencih, ki so prepoznani kot nadarjeni. 

Učitelji imajo/mo pomembno vlogo tako pri odkrivanju nadarjenosti kot tudi pri razvijanju le-

te. Nekateri kljub temu nadarjenim učencem običajno ne namenjajo dovolj pozornosti. 

Razlogi za to so različni – nekaterim se delo z nadarjenimi ne zdi potrebno, drugi menijo, da 

je s tem preveč dodatnega dela … Ocenjujem, da se večina ne zaveda, da bi s tem, ko bi 

nadarjene učence primerno zaposlili, naredili veliko »uslugo« njim, sebi in ostalim učencem v 

razredu. Na tem področju se zadeve spreminjajo tudi po zaslugi centra za raziskovanje 

nadarjenosti, ki deluje na PeF. V okviru le-tega so izdali več publikacij, organizirajo pa tudi 

različna izobraževanja za zaposlene v šolah.  

Primeri nalog, ki nadarjenim učencem običajno predstavljajo izziv in jih motivirajo, so 

matematični problemi, s katerimi pa lahko pouk popestrimo tudi ostalim učencem. V 

magistrskem delu bomo s kvantitativno raziskavo raziskali, kakšne strategije reševanja 

matematičnih problemov uporabljajo nadarjeni učenci, in jih primerjali z učenci, ki kot 

nadarjeni na področju matematike niso bili prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno. 

Poskušali bomo ugotoviti tudi, ali so matematični problemi res tisti, ki so nadarjenim 

učencem zanimivi, in pa kakšno mnenje imajo o reševanju problemov ostali učenci. V 

raziskavi bo sodelovalo 40 učencev (20 nadarjenih in 20 tistih, ki imajo pri matematiki 

odlično oceno, vendar kot nadarjeni na tem področju niso bili prepoznani). Raziskava bo v 

pomoč učiteljem in drugim, ki delajo z nadarjenimi učenci. Vpogled bodo imeli v različne 

strategije reševanja, ki jih uporablja večina ostalih nadarjenih učencev. Glede na rezultat o 

zainteresiranosti za reševanje matematičnih problemov bodo učitelji lahko ocenili, kako 

pogosto je reševanje problemov smiselno vključevati v pouk matematike.   
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2. TEORETIČNI DEL 
 

»Da bi odkrili nadarjene otroke, zadošča, da vanje verujemo in jih hočemo odkrivati.« 

(M. D. Jenkins, ameriški raziskovalec nadarjenosti) 

2.1 NADARJENOST 

V zadnjem času se nadarjenim otrokom posveča veliko pozornosti. Zmeda se pojavi že na 

začetku, ko želimo definirati, kaj je nadarjenost, kaj talentiranost, kdo so osebe, ki spadajo v 

omenjeni skupini ... 

Razlago, zakaj je v definiranju nadarjenosti toliko nejasnosti, nam na nek način ponudi Harry 

Passow, ki pravi: "Nadarjenost in talentiranost srečujemo v najrazličnejših oblikah in obsegih, 

zato nadarjeni ter talentirani otroci povsem očitno niso homogena skupina." (George, 1997, 

str. 8) 

Raznolikosti nadarjenih se je zavedal tudi David George (1997). Na vprašanje, zakaj se je 

potreba po natančnejši definiciji nadarjenosti pojavila tako pozno, odgovarja z razlago, da je 

naša družba končno spoznala pomen pravilnega razumevanja problematike nadarjenih otrok, 

zato se trudi poiskati bistvene značilnosti teh posameznikov. Kaj je sodobno družbo pripeljalo 

do iskanja ključnih lastnosti nadarjenih, je George (1997) strnil v sedmih točkah.  

 Za posameznike z nižjo sposobnostjo za opravljanje določenih nalog je v naši družbi 

dobro poskrbljeno (posebne izobraževalne ustanove s posebnimi učitelji in precej 

finančnih sredstev s strani države). Tako je poskrbljeno le za eno stran porazdelitvene 

krivulje otrok v družbi. Na drugi strani so namreč še otroci, ki so obdarjeni s 

sposobnostmi in presegajo povprečne. 

 Vsak posameznik ima pravico do vzgoje in izobraževanja. Vlada je dolžna poskrbeti 

za to, da so povprečni in podpovprečni otroci deležni osnovnega šolanja. Posledično je 

treba najti ustrezen način izobraževanja tudi za nadarjene. 

 V sodobni družbi se od časa do časa pojavi nova strokovna dejavnost, ki za delo 

zahteva osebe z visokimi umskimi sposobnostmi. Družba je dolžna poiskati 

posameznike, ki so sposobni opravljati takšne specifične naloge. 

 Financiranje šolskega sistema državo stane veliko denarja. Otroci z nadpovprečnimi 

sposobnostmi se določenih stvari naučijo hitreje kot ostali. Če je država sposobna 

prepoznati in izbrati take otroke, bo tako z njimi lahko prihranila nekaj denarja. 
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 Kadar otroci nimajo kaj početi, se začnejo vesti nedružabno ali družbi neprijazno. 

Pogosto so to otroci z nadpovprečnimi sposobnostmi, ki zastavljene naloge opravijo 

hitreje kot ostali. Pomembno jih je identificirati, saj bi s tem zmanjšali pojav 

neprimernega vedenja v šoli in družbi nasploh. 

 Strokovnjaki se trudijo čim bolje razumeti človeško naravo in poiskati meje človeških 

umskih sposobnosti. 

 Strokovnjaki na področju izobraževanja se strinjajo, da ima vsak otrok pravico 

napredovati po katerikoli od razsežnosti kurikuluma tako hitro in tako daleč, kot le 

more, da bi dosegel in izpolnil sposobnosti, ki so mu dane. To je pravzaprav eden 

najpomembnejših ciljev vzgoje in izobraževanja. 

2.1.1  Nadarjenost skozi različne avtorje 

O nadarjenosti so različni avtorji govorili že pred mnogimi leti. Vsak si jo je razlagal na svoj 

način oziroma jo po svoje poimenoval. V nadaljevanju bom predstavila nekaj različnih 

definicij in pogledov na nadarjenost.  

Po Platonovi tezi je vsaka družba razdeljena na tri skupine: rokodelce, državne uslužbence in 

filozofe. V katero skupino je bil posameznik uvrščen, je bilo odvisno od obdarjenosti z 

umskimi sposobnostmi. Rokodelci so imeli najnižje, filozofi pa najvišje. Zamislil si je sistem 

izobraževanja, ki je pokazal, kdo spada v katero skupino, vrh pa je dosegla le manjša skupina 

ljudi. Vidimo lahko, da Platon sicer ni govoril o nadarjenosti kot taki; iz njegove vizije lahko 

razberemo ta pojem (George, 1997).  

Painter (1980) pravi, da sposobnosti, ki sestavljajo nadarjenost, niso absolutne za vse oblike 

družb in stopenj gospodarskega razvoja. Prednosti, ki naj bi pomenile »darove«, so tiste 

sposobnosti posameznika, ki mu omogočajo izpolnjevanje družbeno najvišje cenjenih nalog 

ali proizvajanje najbolj zaželenih izdelkov. 

Newland (1976) meni, da so nadarjeni tisti otroci, ki na nekem področju trajno dosegajo 

nadpovprečne rezultate. S tem je izločil tiste nadpovprečne sposobnosti posameznika, ki se 

pokažejo le enkrat ali pa pridejo na dan po naključju.  

George (1997) predlaga definicijo, ki pravi, da je »... nadarjena oseba posameznik, ki v 

homogeni skupini spada v manjšino in je obdarjen z eno ali več naravnimi nadpovprečnimi 

sposobnostmi, ki jih družba visoko vrednoti«.  (George, 1997, str. 15) Dodaja, da ta definicija 

vsebuje le minimum – osnovo tistega, kar mora vključevati vsaka definicija nadarjenosti. 
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Preostale definicije  so odvisne od področja, na katerem se nadarjenost preverja. Vsak se bo 

osredinil na lastnosti, ki so za njegovo področje pomembne.  

V nasprotju z Davidom Georgeom pa nam Ogilvie (1973) ponuja široko definicijo 

nadarjenosti. Po njegovem mnenju biti nadarjen pomeni izstopati po splošnih ali specifičnih 

sposobnostih na širokem ali ozkem področju udejstvovanja.  

Ena najpogosteje uporabljenih definicij na svetu je definicija ameriškega Urada za vzgojo in 

izobraževanje. Zagovorniki te definicije pravijo, da so nadarjeni otroci tisti, ki  jih kot take 

identificirajo strokovno usposobljene osebe in ki so spričo svojih izrednih sposobnosti zmožni 

visokih dosežkov. Ti otroci poleg običajnega šolskega programa potrebujejo posebej 

prilagojene izobraževalne programe in dejavnosti, saj lahko le tako v celoti izpolnijo svoj 

prispevek sebi in družbi. Poleg tega definicija pravi, da med otroke z zmožnostjo doseganja 

visokih rezultatov štejemo tako tiste z dejanskimi dosežki kot tudi tiste s potencialnimi 

dosežki. Vzrok za priljubljenost te definicije je v tem, da ne priznava le visoke splošne 

inteligentnosti, ampak tudi talente na specifičnih akademskih področjih in v umetnosti. 

Vrednoti tudi človeške lastnosti, kot so kreativnost, sposobnost vodenja in psihomotorična 

spretnost (George, 1997).  

Kot zadnjo bom navedla definicijo oziroma pogled na nadarjenost, ki ga imajo učitelji in 

vzgojitelji. Le-ti se »... vse bolj nagibajo k mnenju, da so nadarjeni tisti, ki dajejo dragocen 

prispevek družbi ...« (George, 1997, str. 17). 
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2.1.2 Nadarjeni in njihove značilnosti  

Raziskave kažejo (Žagar, Artač, Bezič, Mirt in Purgaj, 1999), da imajo nadarjeni učenci 

nekatere osebnostne lastnosti, ki jih pri drugih učencih ne najdemo, ali pa so pri nadarjenih le 

bolj izrazite. Osebnostne lastnosti, ki jih najdemo v skupini nadarjenih, se nanašajo na 

različna področja, in sicer: miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko in socialno-

čustveno področje (Žagar idr., 1999). V nadaljevanju bom predstavila vsako področje posebej.  

Miselno-spoznavno področje 

Nadarjeni učenci imajo razvito divergentno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, 

elaboracija) in logično mišljenje (analiza, abstrahiranje, posploševanje ter sposobnost 

sklepanja), imajo nenavadno domišljijo, zmožni so natančnega opazovanja, imajo dober 

spomin in smisel za humor (Žagar idr., 1999). 

Učno-storilnostno področje 

Nadarjeni učenci so razgledani in visoko učno uspešni, imajo bogato besedišče, hitro berejo, 

so uspešni v eni od umetniških dejavnosti (glasba, ples, risanje, dramatizacija …) ter so 

motorično spretni in vzdržljivi (Žagar idr., 1999). 

Motivacijsko področje 

Nadarjeni učenci imajo visoke aspiracije in potrebo po doseganju odličnosti, so radovedni, 

imajo raznolike in močno izražene interese, so vztrajni pri reševanju nalog, imajo visoko 

storilnostno motivacijo in uživajo v dosežkih (Žagar idr., 1999). 

Socialno-čustveno področje 

Nadarjeni učenci so nekonformistični, imajo močno razvit občutek za pravičnost, so neodvisni 

in samostojni, imajo sposobnosti vodenja in vplivanja na druge ter izrazit smisel za 

organizacijo, so pa tudi empatični (Žagar idr., 1999). 

Bolj kot so omenjene lastnosti pri posamezniku izražene, večja je verjetnost, da je le-ta 

nadarjen (Žagar idr., 1999). A. Robinson in P. R. Clinkenbeard (2008) pa nas pri tem 

opozarjata na previdnost pri posploševanju značilnosti nadarjenih, saj gre za precej 

nehomogeno skupino. 
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Posebno pozornost moramo nameniti učencem, ki so učno sicer neuspešni, vendar 

nadarjeni. Zanje je značilno, da (Žagar idr., 1999): 

 so nezainteresirani za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih,  

 imajo strah pred spraševanjem,  

 imajo nizko samopodobo in pomanjkanje samozaupanja,  

 niso zmožni tvornega delovanja pri skupinskem delu,  

 ni jih možno motivirati z običajnimi spodbudami, kot so dobre ocene, nagrajevanje 

pridnosti, navdušenje učitelja …,  

 imajo slabo pozornost,  

 so hiperaktivni, 

 so čustveno ter socialno nezreli. 

George (1997) nas še posebej opozarja na lastnosti, ki jih nadarjeni otroci nimajo, saj med 

vzgojitelji in učitelji pa tudi na sploh v javnosti vlada veliko napačnih predstav o njih. Mnogi 

so prepričani, da so ti otroci nevrotični, nedružabni in osamljeni, vendar raziskave takšne 

opise zavračajo. Vsak nadarjen ali talentiran učenec ima svoje dobre in slabe strani in 

osebnostne značilnosti kot drugi otroci.  

2.1.3 Odkrivanje nadarjenosti 

Nepreklicno dejstvo je, da stoodstotno zanesljive metode za spoznavanje nadarjenosti nimamo 

(Nagel, 1987).  

V Konceptu Odkrivanje in delo z nadarjenimi v devetletni osnovni šoli (Žagar idr., 1999), ki 

je aktualen še danes, je odkrivanje nadarjenosti podrobneje opisano in razčlenjeno. 

Predstavljen je tudi model odkrivanja nadarjenih učencev, ki ga je izdelala delovna skupina. 

Kot izhodišča za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci  navajajo naslednje točke (Žagar 

idr., 1999): 

 Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci naj izhaja iz sodobnega pojmovanja 

nadarjenosti. 

 Delo z nadarjenimi naj se začne čim bolj zgodaj. 

 Pri odkrivanju nadarjenih učencev sodelujejo vsi pedagoški delavci in šolska 

svetovalna služba, po potrebi se vključijo tudi strokovnjaki zunanjih institucij. 

 Termin »odkrivanje nadarjenih učencev« označuje celoten proces, ki vključuje 

evidentiranje, identifikacijo in seznanitev ter pridobitev mnenja staršev oziroma 
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skrbnikov. Praviloma se izpelje v prvi in drugi triadi, po potrebi se ponovi še v tretji. S 

tem se zagotovi vsem nadarjenim učencem enake možnosti, da so odkriti. 

 Poleg pravočasnega odkrivanja nadarjenih učencev in organiziranja različnih 

diferenciranih oblik dela z njimi je potrebno kontinuirano spremljanje le-teh. 

 Zagotoviti je potrebno materialne in kadrovske pogoje ter stalno strokovno 

izpopolnjevanje na področju odkrivanja in dela z nadarjenimi. 

 Skrb za nadarjene učence je del programa šole, pomemben del njenega načrta in vizije, 

s tem pa tudi pomembna naloga vodstva šole. 

 Izobraževanje nadarjenih učencev se izvaja v skladu z Zakonom o osnovni šoli. 

 

Odkrivanje nadarjenih učencev naj bi po modelu delovne skupine, ki je napisala Koncept za 

delo z nadarjenimi učenci, potekalo v treh korakih (Žagar idr., 1999): 

 evidentiranje, 

 identifikacija, 

 seznanitev in mnenje staršev.  

Evidentiranje 

Pri prvi stopnji gre za iskanje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Poteka na osnovi različnih 

kriterijev, brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov (Žagar idr., 1999). 
Po Naglu (1987) v stopnjo evidentiranja spadajo ocene, učiteljeva sodba, sodba staršev in 

cenitev lastnih sposobnosti. 

 

OCENE 

Nadarjeni otroci so običajno tudi dobri učenci, vendar tega ne moremo jemati kot pravilo. Če 

bi se zanašali samo na ocene, bi bilo kar nekaj talentiranih otrok spregledanih. Pomanjkljivost 

ocen je v tem, da nam ne povejo ničesar o tem, kako je učenec prišel do dosežka. Ne vemo, ali 

je za učenje porabil veliko časa ali se je zanašal le na svojo nadarjenost. Nimamo niti podatka 

o času, ki ga je učenec porabil, da je določeno nalogo rešil. K razvoju nadarjenosti močno 

pripomoreta tudi npr. ustvarjalnost in motivacija. V spričevalu sta ti lastnosti izraženi le 

neposredno ali pa sploh nista. Hote ali nehote so učenčeve ocene pogosto subjektivne (nanje 

vplivajo poslušnost, prilagojenost, simpatičnost nastopa …). Ravno za nadarjene pa je 

značilno, da prožneje mislijo ter zanesljiveje in odločneje razsojajo. Nekateri se obnašajo 
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brezkompromisno in manj prilagojeno. To pa je lahko pogosto vzrok za učiteljevo napačno 

vrednotenje učenčevih intelektualnih sposobnosti (Nagel, 1987).  

 

UČITELJEVA SODBA 

Nagel (1987) pravi, da je učiteljevo mnenje pri prepoznavanju nadarjenih še manj zanesljivo 

kot ocene. Več različnih študij je pokazalo, da učitelji kot zelo nadarjene ne spoznajo niti 

polovice tistih, ki to zares so. To trditev razloži z dejstvom, da pedagogi in psihologi med 

svojim izobraževanjem o izjemni nadarjenosti ne izvedo dovolj. Rešitev vidi v tem, da bi 

učitelje opozorili na možne vire napak pri presoji in jih poučili o značilnih znakih velike 

nadarjenosti. Tako bodo njihove presoje mnogo natančnejše.  

 

SODBA UČENCEV 

»Zanimivo je dejstvo, da imajo sošolci, vsaj od četrtega razreda osnovne šole dalje, pri 

spoznavanju nadarjenosti natančnejšo sodbo kot učitelji.« ( Nagel, 1987, str. 17) 

Nagel (1987) zgornjo trditev podkrepi s primeroma. Pravi, da če bi učence vprašali, kdo 

izmed njih bi bil najprimernejši, da bi jih na izletu rešil iz kočljivega položaja, ali kdo ima 

najboljše ideje, ko učitelj ni prisoten, bi nadarjeni hitro prišli na dan. 

 

CENITEV LASTNIH SPOSOBNOSTI 

Pri spoznavanju nadarjenih ne smemo pozabiti na mnenje otroka samega. Učenci namreč 

osupljivo realistično presojajo sami sebe. To lahko ugotovimo zlasti takrat, kadar se visoko 

vrednotenje lastnih sposobnosti ne kaže kot samohvala, ampak v dodatnem delu, kot so npr. 

priprave na tekmovanja, spodbujevalne tečaje ali delovne skupnosti. Velik delež učencev se 

takšnih prireditev namreč ne udeležuje na pobudo staršev in učiteljev, pač pa se za to odločijo 

sami (Nagel, 1987). 

 

SODBA STARŠEV 

Starši so pri presoji otrokove nadarjenosti razmeroma zanesljivi. Težava se pojavi v primerih, 

ko starši na otroka prenašajo svoja velika pričakovanja (Nagel, 1987). 

 

Opažam, da Nagel v ospredje postavlja povsem druge poudarke, kot so zapisani v Konceptu 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Med tem ko da Nagel 

veliko težo in pomen učencu samemu in njegovim sošolcem, so le-ti v Konceptu pri 
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presojanju popolnoma izvzeti. V obeh primerih faza evidentiranja vključuje učiteljevo 

mnenje in učni uspeh oziroma ocene. V Konceptu (Žagar idr., 1999) so poleg teh dveh 

kriterijev predlagani še štirje, in sicer:  

 dosežki, 

 tekmovanja,  

 hobiji, 

 mnenje šolske svetovalne službe. 

Identifikacija 

Z razliko od evidentiranja nadarjenosti, kjer gre za iskanje prvih znakov nadarjenosti, 

identifikacija zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev (Žagar 

idr., 1999). 

Poznamo veliko različnih metod, tehnik, oblik in načinov identifikacije nadarjenih učencev. 

Bezić idr., (1998)  jih delijo v tri osnovne oblike: 

 ocenjevanje lastnosti posameznika,  

 ocenjevanje mentalnih in materialnih izdelkov posameznika, 

 merjenje stopnje razvitosti lastnosti posameznika. 

 

OCENJEVANJE LASTNOSTI POSAMEZNIKA 

Ocene oziroma sodbe dajejo ocenjevalci, ki imajo možnost opazovati pomembne lastnosti 

nadarjenosti posameznika. Običajno so to starši, učitelji, mentorji in svetovalci. Vsak izmed 

njih ima pri ocenjevanju svoje prednosti in slabosti. Starši imajo z otrokom najmočnejši stik, 

zato so najpomembnejši in  najpogostejši vir informacij. Ker pa so v odnos z otrokom 

čustveno vpleteni, se pričakuje, da bi bili učitelji in vzgojitelji objektivnejši ocenjevalci 

otrokove nadarjenosti (Bezić idr., 1998).   

 

OCENJEVANJE MENTALNIH IN MATERIALNIH IZDELKOV POSAMEZNIKA 

V to skupino spadajo inovacije, patenti, novi instrumenti, knjige, pesmi, literarna dela, 

glasbena in likovna dela itn. Vsi ti dosežki kažejo na nadarjenost, vendar imajo omejeno 

vrednost, saj se pojavljajo pozneje v življenju. Težava je tudi v tem, da niso odvisni le od 

potencialnih sposobnosti posameznika, temveč tudi od količine znanja, materialno tehničnih 

možnosti v okolju, izobrazbene in kulturne ravni okolja (Bezić idr., 1998).  
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MERJENJE STOPNJE RAZVITOSTI LASTNOSTI POSAMEZNIKA 

Pri merjenju stopnje razvitosti določene lastnosti posameznika je zelo obsežna in pogosta raba 

standardiziranih merskih instrumentov. Prednost le-teh je v tem, da omogočajo zajetje 

velikega obsega psihičnega »prostora« človeka, so preprosti in poceni, vzamejo malo časa ter 

se lahko uporabijo na celotni populaciji (Bezić idr., 1998). 

V Konceptu (Žagar idr., 1999) pa so merila za identifikacijo nadarjenih učencev razdeljena 

nekoliko drugače: 

 ocena učiteljev,  

 test sposobnosti, 

 test ustvarjalnosti. 

 
OCENA UČITELJEV  

Učitelji podajo oceno o že evidentiranih učencih s pomočjo posebnega ocenjevalnega 

pripomočka, ki naj bi po Konceptu (Žagar idr., 1999) zajemal naslednja področja: 

 razumevanje in pomnjenje snovi, 

 sposobnost sklepanja,  

 ustvarjalnost,  

 motiviranost in interesi,  

 vodstvene sposobnosti,  

 telesno-gibalne sposobnosti, 

 izjemni dosežki na različnih področjih.  

TEST SPOSOBNOSTI izvede in ovrednoti šolski psiholog. Priporočajo se individualni testi, 

možni pa so tudi skupinski. Primera takih testov sta WISC in Ravenove progresivne matrice. 

TEST USTVARJALNOSTI izvede in ovrednoti šolski psiholog. Primeri takšnih testov so 

Jellen-Urbanov TCT-DP in Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja. 

Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj pri enem od kriterijev dosegli 

nadpovprečen rezultat. To za posameznika pomeni, da (Žagar idr., 1999): 

 je na testu inteligentnosti dosegel IQ enak ali višji od 120,  

 je njegov rezultat med 10 odstotki najboljših rezultatov evidentiranih učencev, ali pa 
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 je glede na ocenjevalno lestvico za učitelje učenec dobil nadpovprečno oceno na 

posameznem področju.  

Ugotovitev o tem, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega 

zbora, na katerem sodelujeta tudi šolska svetovalna služba in koordinator za delo z 

nadarjenimi v primeru, da ta ni šolski svetovalni delavec (Žagar idr., 1999). 

Seznanitev in mnenje staršev 

Na tretji stopnji odkrivanja nadarjenih svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, 

da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku (Žagar 

idr., 1999). 

Postopek odkrivanja nadarjenih učencev ni enak v vseh triletjih devetletne osnovne šole. V 

prvem triletju se izvajata samo prva in tretja stopnja postopka, v drugem (po potrebi tudi v 

tretjem) triletju pa se izvede tudi druga stopnja. Odkrite nadarjene učence se tekoče spremlja, 

dokumentacijo  nadarjenosti učenca vodi in arhivira šolska svetovalna služba (Žagar idr., 

1999). 

2.1.4 Nadarjeni v predšolski in šolski dobi 
 
PREDŠOLSKO OBDOBJE 

Starši lahko znake nadarjenosti pri otrocih opazijo že zelo zgodaj. Napredovanje svojega 

otroka praviloma zelo natančno primerjajo z razvojem vrstnikov. Če pri tem na več področjih 

odkrijejo občutljive preskoke, so to prvi znaki otrokove nadarjenosti. Mednje med drugim 

sodijo hitro dojemanje, nenavaden besednjak, spretnost v izražanju in osupljivo logično 

samostojno mišljenje. Starši nadarjenih otrok pravijo, da so bili njihovi otroci že kot dojenčki 

zelo živahni in so potrebovali malo spanja. Še ena stvar, ki se pogosto pojavlja pri nadarjenih 

otrocih, je, da svoje starše nenehno zasipajo z raznoraznimi vprašanji (Nagel, 1987). 

ŠOLSKO OBDOBJE 

V šolskem obdobju moramo postati pozorni še na druge znake nadarjenosti, ki jih kažejo 

učenci. Ti pogosto domače naloge opravijo zelo hitro ali pa celo zjutraj med vožnjo v šolo, 

delajo več kot je potrebno, veliko berejo in si prebrano dobro in hitro zapomnijo, sami od sebe 
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segajo po knjigah za odrasle in prebirajo leksikone, so dolgo časa skoncentrirani, imajo 

izvirne ideje, razumejo povezave, imajo večstranske interese, prijatelje pa iščejo med 

starejšimi učenci ali med odraslimi. Niso pa vedno pozitivne lastnosti in načini vedenja znaki 

posebne nadarjenosti. Za nekatere nadarjene učence je značilno, da kažejo odpor do učenja, se 

izmikajo delu, dvomijo vase in kažejo različne vedenjske težave. Takšni otroci svojega talenta 

najverjetneje niso imeli možnost razviti. Učiteljem se na tem mestu zastavlja težka naloga, da 

si simptome, ki jih opažajo pri nekem učencu, pravilno razlagajo (Nagel, 1987).  

2.1.5 Delo z nadarjenimi učenci 

Starši nadarjenih otrok in njihovo delo  

»Nihče ni bolj primeren za odkrivanje otrokovih nadarjenosti kot starši.«  

(Nagel, 1987, str. 34) 

Študije so pokazale, da so v razvoju dosegli največje uspehe in napredek tisti otroci, ki so 

imeli v svoji družini ozračje gotovosti in varnosti, brez bojazni, skrbi in konfliktov. 

Prisrčnost, odkritost, razumevanje in življenjska radost so pomembni dejavniki za dobro 

počutje otroka, saj se tako počuti svobodno in močno, da tvega in tako dobi novo znanje. 

Pomembno je, da se lahko otrok zanese na svoje starše ne glede na uspehe in neuspehe. Ker 

pa se mnogo otrok svojih sposobnosti ne zaveda, imajo ravno starši veliko nalogo in 

odgovornost, da odkrijejo sposobnosti svojih otrok. Čim prej se to zgodi, tem bolje je za 

otroka (Nagel, 1987).  

»Postanite konkurenca TV aparatu: pripovedujte zgodbe, nazorno odgovarjajte na 

vprašanja, igrajte se s svojimi otroki in poskušajte z njimi razpravljati.«  

(Nagel, 1987, str. 34) 

Nagel (1987) starše opozarja in hkrati spodbuja, da morajo poskrbeti, da otroci izkušenj ne 

dobivajo iz druge roke (npr. televizije), pač pa iz prve roke – iz stikov z dejanskim življenjem. 

Staršem svetuje, naj čas z otrokom med drugim izkoristijo za miselne vaje (npr. iskanje 

besednih zvez). Za preživljanje prostega časa naj otroku dajo različna sredstva (slikanice, 

lutke, enostavne glasbene inštrumente, pripomočke za risanje, papir ...). Predlaga jim obiske 

otroških koncertov, muzejev in razstav, na pomembno mesto  postavlja tudi spodbujanje 
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igranja vlog. Pomembno je, da starši opazujejo, za kaj se otrok najbolj zanima, in dodaja, da 

naj jim nadarjenost otroka predstavlja veselje. Po Naglu (1987) naj starši otroka/-u: 

 vsestransko spodbujajo in pazijo, da jih pri tem vodijo otrokovi in ne njihovi lastni 

interesi, 

 pomagajo odkriti in sprejeti odlike in slabosti, ki jih ima,  

 zastavljajo dosegljive cilje in zahteve, da jih bo z veseljem sprejel, 

 spodbujajo k samostojnosti in odločnosti, ne da bi pri tem izpustili vajeti iz rok, 

 utemeljujejo odločitve in prepovedi, 

 ne pozabijo pohvaliti, vendar le za tisto, kar je hvale vredno (Nagel, 1987).  

Učitelji nadarjenih otrok ter njihovo delo 

»Če posameznika presojaš takšnega, kakršen je, bo ostal takšen, če pa ga vidiš takšnega, 

kot bi naj bil in kot more biti, bo tak tudi postal.« (Goethe) 

Šolski sistem od učiteljev pričakuje, da so socialno inteligentni in pedagoško-psihološko 

kompetentni. To pomeni, da ni dovolj posameznikovo vsebinsko poznavanje predmeta, pač pa 

mora učitelj dobro poznati tudi splošne pedagoško-psihološke vsebine, usposobljen mora biti 

za načrtovanje kurikula, poznati mora različne didaktične pristope itn. (Kalin in Šteh, 2006). 

Znanje, ki ga mora učitelj pri svojem poklicu imeti, se tako ne dotika le raziskovalnega in 

strokovnega področja, temveč tudi kompetenc s področja medsebojnih odnosov, vodenja in 

osebnostno pogojenih veščin (Child, 2004).  

Dandanes družba od učiteljev zahteva še nekatera dodatna znanja, kot so: usposobljenost za 

delo z različnimi učenci (med katere sodijo tudi nadarjeni), refleksija, raziskovanje in 

evalvacija lastnega dela, odprtost za spreminjanje, mentorstvo, timsko delo, uporaba IKT-ja 

pri pouku, skrbeli pa naj bi tudi za osebni in profesionalni razvoj (Day, 1999). 

STROKOVNA USPOSOBLJENOST UČITELJA ZA DELO Z NADARJENIMI 

UČENCI 

V vsakem razredu imamo raznoliko množico učencev in vsak izmed njih ob sebi potrebuje 

dobrega učitelja, ki ga bo znal voditi skozi proces učenja. Pri tem ima velik pomen 

profesionalni razvoj in stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev (Van Tassel Baska in Little, 

2003). 
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Za lažje delo z nadarjenimi nam je Mojca Kukanja Gabrijelčič (2011) podala nekaj 

temeljnih smernic. 

 Učitelj mora učencu nuditi okolje, v katerem se bo počutil varnega, sprejetega, 

ljubljenega in razumljenega.  

 Učitelj ne sme zadrževati učenčevega napredovanja, ga ovirati in mu jemati svobode 

izražanja idej, pač pa ga mora v heterogenem oddelku dodatno zaposliti in motivirati 

za delo. 

 Za optimalen razvoj posameznikovih sposobnosti in zadovoljevanje njegovih želja ter 

interesov mora učitelj uporabiti različne strategije in pristope.  

 Učitelj mora biti tudi mentor, poslušalec, prijatelj, motivator, usmerjevalec in vodič.  

 

PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKA USPOSOBLJENOST UČITELJA ZA DELO Z 

NADARJENIMI UČENCI 

 

Nadarjeni učenci glede na značilnosti, ki jih imajo, nujno potrebujejo svetovanje s strani 

svetovalne službe. Pri tem je zelo pomembno, da zna v vlogi zaupnika in svetovalca nastopiti 

tudi učitelj, ki mora za tovrstno delo dobro poznati splošna pedagoško-psihološka področja, 

razvojno psihologijo in pedagoško psihologijo (Kukanja Gabrijelčič, 2015). 

Temeljni cilji učiteljevega svetovalnega dela z nadarjenimi učenci so (Ferbežer in Kukanja, 

2008): 

 Učenca usposobiti, da bo sam sebe uspešno postavljal v sedanje in prihodnje širše 

življenjske okoliščine. 

 Učencu pomagati, da doseže svojo lastno, uspešno in zadovoljno »samouresničitev«.  

 Učencu pomagati, da razvije pristne čustveno-socialne odnose do soljudi in družbe.  

 Učencu pomagati, da si sam pomaga na poti do uresničevanja lastne svobode in 

zastavljanja lastnih življenjskih ciljev. 

 Pospeševati čim zgodnejše spoznanje in pravilno razumevanje sposobnosti, talentov in 

potreb učenca. 

 Zagotoviti okoliščine, ki bi prikazale šoli, družbi in zunanjemu svetu, da je študij 

nadarjenih učencev zaželen, potreben in celo nujen. 

 Povezati in zagotoviti razpoložljive vire s posameznikovimi potrebami in 

sposobnostmi. 
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 Pomagati učencu, da razvija pozitivno samopodobo, občutek lastne vrednosti, 

samozaupanje in odgovornost za lasten razvoj. 

 Učencu pomagati in ga usmerjati na poti začrtanih življenjskih ciljev, ki ga navdajajo 

z zadovoljstvom. 

 Učenca razvijati v celovito osebnost.  

Nadarjeni učenci so posebno občutljivi na socialno-emocionalnem področju. Čustva 

doživljajo veliko globlje kot sovrstniki, imajo dobro razvit občutek za pravičnost in poštenost, 

so empatični, ob spoznanju, da sovrstniki ne uživajo v učenju, so razočarani, imajo poseben, 

»zrelejši« občutek za humor v primerjavi z vrstniki, raje se družijo s starejšimi učenci, 

odklanjajo druženje v večjih vrstniških skupinah, raje sklepajo trdne prijateljske vezi v ozkih 

krogih,  pri vključevanju v družbo doživljajo velike pritiske, so izredno občutljivi, razdražljivi 

in čustveno dovzetni. Posledično mora biti učitelj empatičen, dober poslušalec, odprt, topel, 

fleksibilen, človeški in predvsem dober svetovalec, saj le kot takšen lahko sodeluje pri 

usmerjanju, svetovanju in celovitem razvoju otroka (Gross, 2004).  

 
SODELOVANJE STARŠEV IN ŠOLE 

Da bi starši svojemu otroku zagotovili najboljše možnosti za učenje, je pomembno 

kakovostno sodelovanje s šolo, zato Nagel (1987) staršem svetuje, naj takoj ob vstopu v šolo 

ne poudarjajo otrokove nadarjenosti, pač pa naj dajo učitelju čas in možnost, da otroka spozna 

in jo opazi sam. Pravi, da naj bodo učitelji in starši stalno v stiku, pogovorijo pa naj se tudi s 

šolskim ravnateljem. 
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2.2 NADARJENI PRI MATEMATIKI 

Da je nadarjenost pojem, ki ga je težko razložiti in imamo zanj veliko različnih definicij, sem 

pisala že v uvodnem poglavju Nadarjenost. Enako je z matematično nadarjenostjo, saj gre za 

večdimenzionalen pojem. 

V veliko definicijah je nadarjen učenec opisan kot nadpovprečno sposoben učenec, ki je pri 

delu kreativen in zavzet. Konkretno na matematičnem področju se nadarjenost pri učencih 

izraža v različnih oblikah ter z  različni poudarki (Stepanek, 1999). 

Za matematiko nadarjeni učenci se, tako kot vsi ostali, učijo matematiko ob izzivih. Ker 

znanje in raven razmišljanja za matematiko nadarjenih učencev presegata znanje in raven 

razmišljanja ostalih učencev v razredu, je le-tem potrebno pripraviti posebne dejavnosti pri 

običajnem pouku matematike (z dodatnimi in zahtevnejšimi nalogami, samostojnimi 

zaposlitvami, različnimi izzivi …), vključiti pa jih je potrebno tudi v ustrezne obšolske in 

izvenšolske dejavnosti (Magajna, 2014). 

Delo v okviru rednega pouka matematike 

Nadarjenim učencem lahko prilagodimo učno snov  z razširitvijo obravnavane vsebine ali pa z 

njeno poglobitvijo. Deležni naj bodo različnih oblik dela. Pri pouku lahko pomagajo drugim 

učencem ali pa  imajo vlogo pomočnika učitelja. Po presoji lahko nadarjene učence zaposlimo 

tudi z dodatnimi izzivi, ki so lahko povezani z obravnavano snovjo, ni pa nujno. Paziti pa 

moramo, da zaradi drugačne obravnave le-teh ne pride do ločnice med matematično 

nadarjenimi in med ostalo razredno matematično skupnostjo. Pomembno je, da to preprečimo 

in nadarjene učence obravnavamo kot soustvarjalce pouka matematike (Magajna, 2014). 

Delo v okviru obšolskih dejavnosti 
Izvajajo jih učitelji matematike, ki z učenci delajo izven rednega pouka. Nadarjeni učenci 

lahko tako obiskujejo matematične krožke, dodatni pouk, organizirane priprave na 

matematična tekmovanja, pod mentorstvom učitelja pa lahko izdelajo tudi raziskovalno 

nalogo (Magajna, 2014). 



Klinc, P. (2017). STRATEGIJE REŠEVANJA MATEMATIČNIH PROBLEMOV PRI NADARJENIH 
UČENCIH 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

18 

 

Delo v okviru izvenšolskih dejavnosti 
Izvenšolske dejavnosti izvajajo organizacije in posamezniki izven šole. Nadarjeni učenci 

lahko sodelujejo v natečajih za izdelavo raziskovalnih nalog, lahko se udeležijo tekmovanj v 

reševanju matematičnih nalog, matematičnih taborov za nadarjene, izobraževalnih delavnic in 

njim namenjenih tečajev … Takšne dejavnosti nadarjenemu posamezniku omogočajo 

druženje s sovrstniki, ki imajo enake interese in podoben način razmišljanja (Magajna, 2014). 

2.2.1 Značilnosti matematično nadarjenih učencev 
Matematična nadarjenost se pri vsakem posamezniku izraža v različnih oblikah. Posledično se 

tudi opisi značilnosti matematično nadarjenih učencev od avtorja do avtorja nekoliko 

razlikujejo. 

Sheffield (2008) pri matematično nadarjenih učencih opaža naslednje značilnosti:  

 Matematično nadarjenim učencem je zanimiv svet števil in oblik ter odnosi in 

zakonitosti, ki veljajo v njem.  

 Radi in zlahka se gibljejo v svetu abstrakcij in ugotavljajo pravilnosti (vzorce). 

 V primerjavi z ostalimi vrstniki matematične ideje dojemajo hitreje. Pridobljena 

spoznanja znajo uporabiti v novih situacijah in v neobičajnih okoliščinah. 

 Matematične probleme rešujejo zavzeto, fleksibilnost in kreativnost v razmišljanju jim 

omogočata prenos matematične situacije tudi na druga področja.  

 Pri reševanju matematičnih problemov jih poleg rešitve zanima tudi bistvo problema 

in njegovo ozadje.  

 Iščejo raznolike rešitve, pri čemer jim veliko pomeni matematična eleganca rešitve.  

 V primerjavi z ostalimi učenci učinkoviteje uporabljajo zahtevne miselne procese, kot 

so analitično, deduktivno in induktivno mišljenje. 

Ravno induktivno mišljenje je tisto, ki je pomembno v raziskavi, ki sem jo izvajala, saj je 

ključno pri reševanju matematičnih problemov, ki sem jih izbrala.  

V nadaljevanju bom na kratko predstavila, kaj problem sploh je, nato pa se bom osredinila na 

matematične probleme in na za reševanje le-teh pomembno induktivno mišljenje.  
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2.2.2 Matematični problemi 

Problem 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je problem definiran kot nekaj »kar je v zvezi z 

določenim dejstvom nejasno, neznano in je potrebno pojasniti ali rešiti« (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika, 2000). 

 

Strmčnik (1992) kot tipične značilnosti problema navaja nerešeno problemsko situacijo, njeno 

subjektivno pomembnost, neobvladovanje situacije z obstoječim predznanjem in izkušnjami 

ter občutek subjektivne spoznavne konfliktnosti, ki teži k razrešitvi. 

 

Moates in Schumacher (1983) značilnosti problema združita v tri komponente, in sicer: 

nezaželeno začetno stanje, zaželeno končno stanje in oviro, ki preprečuje prehod začetnega 

stanja v želeno končno stanje. 

Zgoraj zapisane definicije opredeljujejo pojem »problem« na splošno. V nadaljevanju se bom 

osredinila na matematični problem. Tudi ta je v literaturi definiran različno, pa vendar v 

definicijah in opredelitvah lahko najdemo skupne točke. 

Matematični problem 

M. Cotič (1998) pravi, da namen poučevanja matematike ni le prenašanje matematičnega 

znanja, ampak tudi to, da bi učenci matematiko odkrivali, mislili in jo gradili. Dodaja, da se 

naučiti matematiko pomeni delati matematiko tako, da prepoznavamo, rešujemo in 

raziskujemo probleme.  

Definicija matematičnega problema se v bistvu ujema z definicijo splošnega problema. To 

lahko vidimo, če primerjamo definicijo problema, ki sta jo zapisala Moates in Schumacher, in 

definicijo matematičnega problema po Forbisherju (1996), ki pravi, da so ključne komponente 

matematičnega problema:  

 začetno stanje ali situacija, v kateri je dana vsebina problema z ustreznimi podatki in 

informacijami, 

 cilj, ki ga mora reševalec problema doseči in 

 pot od začetnega stanja ali situacije do cilja, ki jo mora reševalec poiskati, da reši 

problem. 
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Opažam, da so Moates in Schumacher ter Forbisher kot ključne točke pri definiranju uporabili 

iste tri komponente, le da jih drugače poimenujejo. 

Nekoliko sodobnejšo definicijo matematičnega problema pa sta zapisali avtorici Hodnik 

Čadež in Kolar (2011), ki sta matematični problem definirali kot situacijo, v kateri reševalec 

zazna smisel le-te, sprejme izziv za reševanje in za reševanje nima vnaprej znane 

strategije ter je tudi ne more priklicati.  

Klasifikacija 

V literaturi lahko zasledimo veliko različnih delitev matematičnih problemov. Menim, da se 

za vrsto delitve, ki jo upoštevamo, odloči posameznik glede na situacijo/problem, ki ga rešuje. 

A. Žakelj (2013) navaja različne kriterije, ki jih moramo pri tem upoštevati: vsebina in tip 

problema, cilji raziskovanja, kontekst, v katerem je problem postavljen, zahtevnost … 

Predstavila bom eno izmed delitev problemov, ki sem jo zasledila, in sicer po avtorju Magajni 

(2003), ki pravi, da probleme lahko delimo glede na: 

 pot reševanja, 

 določenost cilja, 

 določenost izhodiščnega stanja, 

 pomoč pri reševanju. 

Glede na pot reševanja probleme deli na rutinske, pri  katerih je pot reševanja jasna in gre 

bolj za vajo kot za dejanski problem, in nerutinske probleme. Glede na določenost cilja le-te 

deli na zaprte probleme, kjer je cilj določen, in odprte probleme, kjer je cilj zastavljen le 

okvirno ali pa ni zastavljen.  Glede na določenost izhodiščnega stanja loči probleme z dovolj 

podatki, s preveč podatki, z nepopolnimi podatki ter probleme z nekonsistentnimi 

podatki (le-ti niso v razmerju). Glede na pomoč pri reševanju loči vodene (pomoč učitelja) in 

nevodene probleme (Magajna, 2003). 

Reševanje matematičnih problemov 

Ali gre pri določeni nalogi za problem ali ne, je odvisno od številnih dejavnikov, kot so: 

izkušnje reševalcev z reševanjem podobnih nalog, starost, predznanje,  kontekst … Ista naloga 

lahko nekemu učencu predstavlja problem, drugemu pa rutinsko nalogo. Za (matematične) 

probleme velja, da (Žakelj, 2013): 
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 učenci ne poznajo poti do rešitve vnaprej. Strategije reševanja morajo samostojno 

poiskati/izbrati in načrtovati; 

 niso rešljivi z uporabo določenih procesov, ki se jih je učenec naučil v šoli;  

 vsebinsko niso omejeni na eno (matematično) vsebino, pogosto pa tudi ne le na eno 

predmetno področje; 

 tisti, ki izhajajo iz življenjskih situacij, predstavljajo kontekste, ki se (lahko) pojavijo v 

učenčevem življenju.  

Pri reševanju (matematičnih) problemov pridobimo uvid v osmišljanje matematičnih 

vsebin, reflektiramo matematična znanja in se učimo procesnih znanj. Reševanje 

matematičnih problemov tako ustvarja podlago za nadaljnje učenje in usvajanje novih 

znanj, saj od učencev zahteva, da se z danimi problemi spoprimejo tako, da razumejo 

posredovanje informacije, prepoznavajo bistvene lastnosti in odnose v določeni situaciji, 

sestavijo ali uporabijo enega ali več lastnih prikazov, odgovarjajo na vprašanja, ki 

sledijo, na koncu pa za boljše razumevanje  tudi ovrednotijo in pojasnjujejo rezultate 

(Žakelj, 2010). 

A. Žakelj (2013) pravi, da je uspešno reševanje (matematičnih) problemov odvisno od 

posameznika in njegovih sposobnosti, strategij, ki jih obvlada, prejšnjega znanja ter 

motiviranosti. Avtorici Cenčič in Cenčič (2002) pa kot najpomembnejša dejavnika za 

reševanje (matematičnih) problemov izpostavljata učitelja in učenca. Poudarjata učiteljevo 

zmožnost izbiranja in oblikovanja primernih problemov, iznajdljivost, zmožnost motiviranja 

ter učinkovitega vodenja, predvsem pa njegovo navdušenje nad problemskim poukom. Na 

drugi strani velik pomen dajeta posebnostim učencev (splošne in posebne intelektualne 

sposobnosti, znanje in druge osebne lastnosti), pri čemer Marentič Požarnik (2000) v ospredje 

postavlja naslednje: 

 Osnovni pogoj za uspešno reševanje problemov je razvitost splošnih sposobnosti, saj 

se po definiciji inteligentnost enači s sposobnostjo reševanja problemov. Poleg tega je 

potrebno obvladati še specifične umske sposobnosti (npr. številske, prostorske …) in 

osnovne sposobnosti, kot so branje z razumevanjem, računanje ter iskanje informacij. 

 Pri reševanju problemov ima velik pomen učni stil posameznika. Razlika je predvsem 

med impulzivnim in refleksivnim stilom. Med tem ko se pri prvem posamezniki 
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odločijo za prvo rešitev, ki se je spomnijo, četudi je napačna, pri drugem stilu 

preskušajo različne možne rešitve, preden se odločijo.  

 Kako bo posameznik rešil nek problem, je odvisno tudi od čustvenih in 

motivacijskih značilnosti. Med tem ko so značilnosti, kot so vztrajnost, radovednost, 

miselna prožnost, samozavest … ugodne za reševanje problemov, pa čustvena 

napetost, plašnost, stres … ovirajo posameznika pri reševanju problemov.  

 Za uspešno reševanje problema je potrebno obvladati strategijo reševanja (o tem 

bom več napisala v nadaljevanju) in imeti veliko specifičnega (v našem primeru 

matematičnega) znanja, ki ga mora reševalec znati uporabiti v pravem trenutku. Pri 

tem lahko posameznik naleti tudi na težavo, saj preveč specifičnega znanja lahko 

pripelje do rutinskega reševanja problemov.  

 Ali bo posameznik znal rešiti problem ali ne, pa je odvisno tudi od njegovih izkušenj. 

Med tem ko začetnik uporabi nek naučen postopek, še predno problem podrobno 

opredeli, tako imenovani ekspert pri reševanju na prvi pogled problem uvrsti  v 

splošne kategorije, ugotovi njegovo splošno naravo in tako zoži polje iskanja.  

Dejstvo je, da je sposobnost reševanja problemov potrebno načrtno in sistematično razvijati. 

Ob tem učenci razvijajo različne oblike mišljenja, kot so: indukcija, dedukcija, analogija, 

transformacija in intuicija (Cencič in Cencič, 2002). 

 

Za reševanje problemov, ki sem jih uporabila v raziskavi, je pomembna predvsem zmožnost 

induktivnega sklepanja oziroma mišljenja. V nadaljevanju bom zato predstavila, kaj indukcija 

oziroma induktivno mišljenje sploh je, na kratko pa bom predstavila tudi ostale vrste 

mišljenja. 

 

INDUKCIJA 

Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja induktivno mišljenje definira kot miselni proces, 

kjer posameznik zaključuje »od posameznega k splošnemu«, torej primerjanje bistvenih 

karakteristik, iskanje razlik in skupnih značilnosti posameznih primerov. Pri tem je 

pomembno, da za kvalitetno induktivno sklepanje poznamo dovolj primerov in proti-
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primerov, ki omogočajo proces primerjave (Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja, 

2010).  

A. Žakelj (2013) pravi, da z induktivnim mišljenjem oziroma sklepanjem pridemo do novih 

ugotovitev z zbiranjem, merjenjem in opazovanjem podatkov. Na podlagi števila podatkov, ki 

jih obdelamo, dobimo osnovo za oblikovanje predpostavk. Te lahko vodijo do poglobljenih 

raziskav, ki predpostavke potrdijo ali ovržejo.  

Avtorici Hodnik Čadež in Kolar (2011) podajata stopnje induktivnega sklepanja po Polyi, in 

sicer: 

 opazovanje posameznih primerov,  

 oblikovanje pravil na osnovi opazovanih primerov,  

 posploševanje, 

 preverjanje posplošitev na novih primerih. 

 

Reid (2002) stopnje induktivnega sklepanja poimenuje in opredeli nekoliko drugače: 

 opazovanje vzorcev,  

 oblikovanja pravila za vzorec,  

 preverjanje pravila,  

 posplošitev pravila. 

Opažam, da vsi avtorji indukcijo oziroma induktivno sklepanje/mišljenje razumejo na 

podoben način, le da jo predstavijo nekoliko drugače. Podobno definicijo sta zapisali tudi 

avtorici Cencič in Cencič (2002), ki pravita, da gre pri indukciji za prehajanje od 

posameznega k splošnemu oziroma drugače rečeno od konkretnih primerov k 

posplošitvam, ki jih kasneje uporabimo pri različnih primerih.  

 

DEDUKCIJA 

Pri deduktivnem mišljenju oziroma sklepanju gre za prehajanje od splošnih spoznanj k 

posameznim, konkretnim primerom. Uporablja se predvsem pri reševanju problemov, ki jih 

rešujemo s pomočjo poznavanja zakonov, načel, formul … (Cencič in Cencič, 2002). 
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ANALOGIJA 

Reševanje problemov po analogiji oziroma podobnosti se pogosteje kot v šoli pojavlja v 

vsakdanjem življenju. Za analogijo je značilno, da odnose, ki veljajo na enem področju 

prenesemo na drugo področje, pri tem pa sklep zajemata dve osnovni miselni operaciji: 

abstrakcija dane situacije in konkretizacija, kjer iščemo drug model za isto abstrakcijo. Ker 

analogije običajno niso preverjene, so uporabnejše za oblikovanje hipotez, ki jih nato lahko 

potrdimo ali ovržemo (Cencič in Cencič, 2002).  

TRANSFORMACIJA 

Pri transformaciji gre za ustvarjanje novih oblik in pomenov na osnovi neke danosti (Cencič 

in Cencič, 2002). 

INTUICIJA 

Pri intuiciji oziroma navdihu je bistvo v neposrednem dojemanju brez razumnega 

razčlenjevanja stvarnosti (Cencič in Cencič, 2002). 

Strategije reševanja (matematičnih) problemov 

Kot sem že omenila, učenec za reševanje problemov potrebuje znanje, ki mora biti urejeno in 

dostopno priklicu. Vsebovati mora pomembne pojme, zakonitosti in zveze med njimi. Del 

(proceduralnega) znanja so med drugim strategije in izkušnje sorodnih problemov. Strategij 

reševanja problemov se učimo ob izbranih vsebinah, z različnimi metodami učenja in 

poučevanja, ki vključujejo dejavnosti, kot so izkustveno učenje, dialog, reševanje odprtih 

problemov ... (Žakelj, 2013). 

Marentič Požarnikova (2000) kot najpogostejše načine reševanja problemov navaja: 

 
 reševanje problemov po metodi poskusov in napak, ki temelji na šibkih miselnih 

procesih in izkušnjah. Gre za nenehno poskušanje in učenje na napakah, dokler cilj ni 

dosežen. Tako reševanje problemov najdemo pri živalih, majhnih otrocih in pri 

odraslih, ko so v časovni stiski. Podobno se dogaja, ko je problem nepregleden ali  ima 

učenec šibko predznanje. 

 reševanje problemov z nenadnim vpogledom, kjer naj bi bila rešitev problema 

posledica nenadnega odkritja odnosov med vzroki in posledicami. Kljub temu rešitev 
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ne pride nenadno in sama po sebi, kot se sprva zdi, pač pa je posledica daljšega 

zavestnega in podzavestnega razmišljanja.  

 reševanje problemov s postopno analizo, ki je za šolsko reševanje najprimernejše. 

Poteka v različnih fazah: preparacija, inkubacija, iluminacija in verifikacija. V fazi 

preparacije spoznamo problem, ga opredelimo in ugotovimo, kaj je znano in kaj  

iščemo. V fazi inkubacije poteka razmišljanje v podzavesti, v fazi iluminacije se 

rešitev nenadoma pojavi (ta faza je po navadi močno čustveno obarvana), v fazi 

verifikacije pa preverimo ustreznost rešitve.  

 
Tako vrsto problema kot specifično znanje, ki ga potrebujemo, pa tudi strategijo reševanja 

lahko določimo oziroma izberemo šele, ko imamo pred seboj konkretno nalogo, ki nam 

predstavlja problem. V nadaljevanju magistrskega dela bom predstavila empirični del, kjer 

bom o strategijah in načinih reševanja izbranih matematičnih problemov pisala na konkretnih 

primerih učencev.  
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Z magistrskim delom sem želela raziskati, katere strategije reševanja matematičnih problemov 

uporabljajo za matematiko nadarjeni učenci. Zanimalo me je, ali bom le-te lahko 

kategorizirala v smiselne skupine in v čem bodo posamezniki pri reševanju matematičnih 

problemov izstopali. Zanimalo me je tudi, v čem je razlika v načinu reševanja matematičnih 

problemov med nadarjenimi učenci in tistimi, ki kot nadarjeni na področju matematike niso 

bili prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno. Raziskovala sem, ali so matematični 

problemi nadarjenim učencem res zanimivi in kakšno mnenje imajo o matematičnih 

problemih ostali učenci. 

Za raziskavo sem se odločila na praksi, kjer sem imela poleg rednega pouka vsak teden še eno 

uro, pri kateri sem delala z učenci, ki so bili prepoznani kot nadarjeni na področju 

matematike. Zanimivo se mi je zdelo opazovati in poslušati, kako se posamezniki spopadajo z 

nalogami in kakšne ideje imajo pri reševanju nalog. Večkrat sem opazila, da več učencev 

razmišlja na podoben način, zato bi se dalo načine reševanja problemov združiti v smiselne 

kategorije. Za primerjavo nadarjenih učencev s tistimi, ki kot nadarjeni na področju 

matematike niso bili prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno, pa sem se odločila, ker 

pri rednem pouku matematike med njimi nisem opazila bistvenih razlik. Odločila sem se 

raziskati, kaj je bistvena razlika med omenjenima skupinama učencev na področju reševanja 

matematičnih problemov.  

Matematični problemi so v moji izkušnji predstavljali izziv tako za ene kot za druge učence. Z 

raziskavo sem želela med drugim ugotoviti tudi, ali je med njihovim pogledom na reševanje 

matematičnih problemov kaj razlike. 

3.2 CILJI RAZISKAVE 
Zastavila sem si naslednje cilje: 
 
C1: Ugotoviti, kakšne so strategije reševanja matematičnih problemov nadarjenih učencev. 

C2: Ugotoviti, kakšne so podobnosti in razlike med strategijami reševanja matematičnih 

problemov nadarjenih učencev in tistih, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili 

prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno. 

C3: Ugotoviti, ali matematični problemi nadarjenim učencem predstavljajo izziv. 
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C4: Ugotoviti, kaj o matematičnih problemih menijo učenci, ki kot nadarjeni na področju 

matematike niso bili prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno. 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
Pri raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo in kvantitativni raziskovalni pristop. 

3.3.1 Merilni instrumenti 
Tehniki zbiranja podatkov, ki sem ju uporabila, sta bili preverjanje znanja in anketa, 

uporabljena instrumenta  pa izbor matematičnih problemov in anketni vprašalnik.  

Izbor matematičnih problemov in anketni vprašalnik sem sestavila sama na podlagi ciljev, ki 

sem si jih v raziskavi zastavila.  

V preverjanje znanja sem vključila tri matematične probleme. Vsak je vseboval več delov, 

katerih težavnost se je stopnjevala od lažjega k težjemu. Z izborom matematičnih problemov 

sem pridobila podatke o načinih in strategijah reševanja matematičnih problemov.  

V anketni vprašalnik sem vključila dve odprti vprašanji, s katerima sem pridobila podatke o 

tem, kako učenci gledajo na reševanje matematičnih problemov.  

Matematični problemi od učencev zahtevajo samostojno reševanje, do rešitev pa lahko pridejo 

na različne načine. Z reševanjem tovrstnih nalog učenci razvijajo temeljne karakteristike 

ustvarjalnega mišljenja, kot so divergentnost, kritično mišljenje, prenašanje znanja na nove 

situacije, posploševanje, induktivno sklepanje … 

3.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 
Podatke sem zbirala po različnih šolah v času jutranjega in popoldanskega varstva. Vsi 

vključeni v raziskavo so imeli pri reševanju enake pogoje. To sem zagotovila tako, da so imeli 

vsa navodila zapisana na listih, dodatnih pojasnil pa posameznikom nisem posredovala.  

Učenci so naloge reševali samostojno. Časovno niso bili omejeni.  

3.3.3 Vzorec 
V vzorec je bilo vključenih 40 učencev (dečki in deklice) iz različnih osnovnih šol osrednje 

Slovenije. Od tega je bilo 20 učencev tistih, ki so bili prepoznani kot nadarjeni na področju 

matematike, 20 pa je bilo tistih, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili prepoznani, 

vendar imajo pri njej odlično oceno. Učenci, ki so bili vključeni v raziskavo, so v šolskem 

letu 2015/16 obiskovali peti razred. Vzorec je neslučajnostni, namenski. 
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Za izvedbo raziskave sem pridobila soglasja staršev oziroma skrbnikov vseh učencev, ki so 

bili v raziskavo vključeni.  

Pred začetkom reševanja nalog so bili vsi sodelujoči seznanjeni z dejstvom, da bodo njihovi 

odgovori anonimni. Tako sem zagotovila večjo možnost iskrenih odgovorov.  

3.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
V prvem delu sem rezultate kategorizirala sama glede na strategije reševanja nalog. 

Posledično sem uporabila vsebinsko analizo. 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
V nadaljevanju bom predstavila rezultate, ki sem jih pridobila z analizo rešenih nalog in 

vprašalnika.  

Analizirala sem vsako nalogo posebej in na koncu zapisala še skupne ugotovitve, ki sem jih 

podkrepila grafično in s konkretnimi primeri. Enako sem naredila z ugotovitvami anketnega 

vprašalnika.  
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3.5.1 Naloga 1: TRIKOTNIŠKA ŠTEVILA 

Oglej si slike trikotnikov iz krožcev. 

 

 

 

  1.           2.                 3.                       4.                            5.                          6. 

 

a) Koliko krožcev bi potreboval za 4. trikotnik? Kaj pa za 5. in 6.? 

b) Koliko krožcev bi potreboval za 25. trikotnik? Kako si do tega prišel? S čim si si 

pomagal? 

Učence sem pri nalogi s podvprašanji vodila od enostavnih primerov, kjer so si za reševanje 

lahko pomagali s priloženo sliko, preko nekoliko težjih, za katere so si morali sliko 

predstavljati oziroma si sami narisati skico (primer a), na koncu pa sem jih pripeljala do 

primerov, za katere je bilo za rešitev potrebno uporabiti/najti strategijo, ki jim je omogočila 

hiter in enostaven način, kako priti do rešitve (primer b). Ravno zadnji (težji) primeri so tisti 

ključni pokazatelji, iz katerih je bilo razvidno, ali je posameznik med reševanjem v nalogi 

prepoznal zahtevnejšo strategijo reševanja.  

STRATEGIJE REŠEVANJA PROBLEMA 

Pri analiziranju naloge (a del) sem pri obeh proučevanih skupinah (nadarjeni in tisti, ki pri 

matematiki kot nadarjeni niso bili prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno) opazila 

enake strategije reševanja. Glede na uporabljene strategije reševanja sem oblikovala 

kategorije. 

Kategorije strategij reševanja na podlagi reševanja 1. naloge, a dela: 

 seštevanje – učenci so do rezultata prišli s pomočjo računa, ki so ga zapisali glede na 

dano nalogo (iz strategije reševanja je razvidno, da so nalogo razumeli in so prišli do 

zahtevnejše strategije reševanja), 

 seštevanje in preštevanje – učenci so do rešitve prišli z računanjem, rezultat pa so 

preverili tudi s preštevanjem krožcev na skici, 

 preštevanje – učenci so do rešitve prišli s pomočjo skice, na kateri so prešteli krožce. 
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ANALIZA REŠEVANJA PROBLEMA GLEDE NA STRATEGIJE (NADARJENI 

UČENCI) 

Nalogo a so skoraj vsi učenci v celoti rešili pravilno. Od dvajsetih učencev so se pri le-tej 

zmotili trije. Pri vseh je šlo za manjšo napako pri preštevanju in ne pri razumevanju  naloge. 

V nobenem primeru napaka ni imela vpliva na reševanje naloge b.   

 

Graf 1: Razporeditev nadarjenih učencev v kategorije na podlagi reševanja prve naloge dela a 

SEŠTEVANJE 

3 učenci (15 %) so prvi del (a) naloge rešili s seštevanjem krožcev (s pomočjo računa ali na 

pamet).  S tem so pokazali, da so v nalogi videli zahtevnejšo strategijo reševanja in pri 

reševanju zato niso potrebovali dodatne pomoči.  

 

 
Slika 1: Seštevanje krožcev; prva naloga (a) 

Da so nalogo res razumeli, se je izkazalo tudi v drugem delu naloge (b), saj so ga vsi trije 

reševali s pomočjo zahtevnejše strategije reševanja – s seštevanjem, brez dodatne skice. 

 

seštevanje

seštevanje in
preštevanje

preštevanje
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Slika 2: Seštevanje krožcev (brez rezultata); prva naloga (b) 

SEŠTEVANJE IN PREŠTEVANJE 

7 učencev (35 %) je za reševanje prvega dela naloge (a) uporabilo oba načina reševanja. 

Zapisali so račun seštevanja (kar nakazuje na razumevanje zahtevnejše strategije reševanja 

naloge), razvidno pa je, da so krožce tudi prešteli (nazorna skica in pikice na krožcih) in s tem 

preverili pravilnost rešitve.  

 
Slika 3: Seštevanje in preštevanje krožcev; prva naloga (a)   

Pri reševanju dela b si je s skico pomagal eden izmed učencev. Ta je ponovno uporabil oba 

načina reševanja (preštevanje krožcev na skici in zapis računa) in dobil pravilen rezultat. 
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Slika 4: Seštevanje in preštevanje krožcev; prva naloga (b) 

Ostalih 6 učencev si za reševanje naloge dela b ni narisalo skice; zapisali so račun 

(seštevanje). Polovica izmed njih je dobila pravilno končno rešitev.  

 
Slika 5: Seštevanje krožcev; prva naloga (b) 

Druga polovica  je pravilno zapisala račun, vendar so naredili napako pri seštevanju. Kljub 

napačnemu končnemu rezultatu je iz postopka razvidno, da so nalogo razumeli, saj so za 

reševanje uporabili zahtevnejšo strategijo, ki jim je le-tega olajšala. 
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Slika 6: Seštevanje krožcev – pravi postopek, napaka pri seštevanju; prva naloga (b) 

PREŠTEVANJE 

10 učencev (50 %) je prvi del naloge (a) rešilo s preštevanjem krožcev. Pri tem so si vsi 

pomagali z dodatno skico.  

 

 

 
Slika 7: Preštevanje krožcev; prva naloga (a) 

V drugem (b) delu se je izkazalo, da polovica izmed teh učencev za reševanje ni uporabila 

zahtevnejše strategije. Nekateri so se reševanja ponovno lotili s preštevanjem, vendar niso 

prišli do prave rešitve (zaradi slabe skice ali zaradi napake pri preštevanju), drugi pa se 

reševanja sploh niso lotili.  
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Slika 8: Preštevanje krožcev – napaka pri preštevanju; prva naloga (b) 

Druga polovica je za reševanje naloge uporabila zahtevnejšo strategijo in  s tem pokazala, da 

razume nalogo, vendar je pravilen rezultat dobil le eden izmed učencev. Ostali so naredili 

napako pri seštevanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 9: Seštevanje krožcev; prva naloga (b) 
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ANALIZA REŠEVANJA PROBLEMA GLEDE NA STRATEGIJE (UČENCI, KI KOT 

NADARJENI NA PODROČJU MATEMATIKE NISO BILI PREPOZNANI, VENDAR 

IMAJO PRI NJEJ ODLIČNO OCENO) 

Nalogo a je pravilno rešilo 12 učencev (60 %), 8 (40 %) učencev pa je v tem delu prišlo do 

napačne rešitve. Med tem ko si je večina tistih, ki so nalogo rešili pravilno, narisala dobro 

skico, je bila le-ta pri učencih, ki niso prišli do pravilnih rešitev, slaba in nenatančna ali pa je 

sploh ni bilo.  

Slika 10: Seštevanje krožcev – pravi postopek, napaka pri seštevanju; prva naloga (b) 
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Graf 2: Razporeditev učencev, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili prepoznani, vendar imajo pri 
njej odlično oceno, v kategorije, na podlagi reševanja prve naloge dela a 

SEŠTEVANJE 

4 učenci (20 %) so nalogo a rešili s seštevanjem krožcev. Iz tega sem sklepala, da so razumeli 

nalogo in našli strategijo reševanja, ki jim bo v nadaljevanju pomagala priti do rešitve na 

enostavnejši/hitrejši način.  

Pri dveh učencih se je moja predpostavka izkazala kot pravilna, saj sta se tudi v drugem delu 

naloge (b) reševanja lotila s seštevanjem. Oba sta za reševanje uporabila zahtevnejšo 

strategijo seštevanja. Zapisala sta pravilen račun, vendar sta zaradi napake pri seštevanju 

prišla do napačne rešitve. 

 

 
Slika 11: Seštevanje krožcev – pravi postopek, napaka pri seštevanju; prva naloga (b) 

seštevanje

seštevanje in
preštevanje
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Pri drugih dveh učencih se je moja predpostavka izkazala kot napačna, saj se reševanja naloge 

sploh nista lotila. 

SEŠTEVANJE IN PREŠTEVANJE 

8 učencev (40 %) je za reševanje prvega dela naloge (a) uporabilo oba načina reševanja. 

Zapisali so račun seštevanja (kar nakazuje na razumevanje zahtevnejše strategije reševanja 

naloge), razvidno pa je, da so krožce tudi prešteli (nazorna skica/pikice na krožcih) in s tem 

preverili pravilnost rešitve.  

 

 

Slika 12: Seštevanje in preštevanje krožcev; prva naloga (a) 

V nadaljevanju, pri reševanju dela b, 2 učenca naloge nista rešila. 

2 učenca sta si narisala skico, uporabila pa sta tudi lažjo strategijo reševanja in zapisala 

pravilen račun, vendar je prišlo do napake med seštevanjem in sta zato dobila napačen 

rezultat. 
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Slika 13: Seštevanje in preštevanje krožcev – pravi postopek, napaka pri seštevanju/preštevanju; prva naloga 
(b) 

4 učenci za reševanje niso potrebovali skice. Zapisali so račun seštevanja in s tem pokazali, da  

nalogo razumejo.  Prišli so do napačnega rezultata zaradi napake pri seštevanju ali pa zaradi 

nedokončane naloge. 

 
Slika 14: Seštevanje krožcev – pravi postopek, napaka pri seštevanju; prva naloga (b) 

PREŠTEVANJE 

8 učencev (40 %) se je prvega dela naloge (a) lotilo s preštevanjem krožcev. Pri tem je pri 

vseh prišlo do vsaj ene napake pri preštevanju. 

 



Klinc, P. (2017). STRATEGIJE REŠEVANJA MATEMATIČNIH PROBLEMOV PRI NADARJENIH 
UČENCIH 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

40 

 

Od osmih učencev se jih 6 reševanja b dela ni lotilo, 2 pa sta za reševanje izbrala neustrezen 

način. 

 

 

Slika 15: Neustrezen način reševanja; prva naloga (b) 

POVZETEK UGOTOVITEV GLEDE RAZUMEVANJA NALOGE 

Iz analize naloge lahko vidimo, da je nalogo razumelo 15 (75 %) nadarjenih učencev. Mednje 

sem štela vse učence, ki so pri nalogah po kateri koli poti prišli do pravilne rešitve, in pa 

učence, ki so s strategijo reševanja, s postopkom ali razlago pokazali, da razumejo princip 

reševanja naloge, vendar so naredili napako pri seštevanju/preštevanju. 

 
Graf 3: Razumevanje naloge pri nadarjenih učencih 

Med učenci, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili prepoznani, vendar imajo pri 

njej odlično oceno, je nalogo razumelo 8 (40 %) učencev. Mednje sem štela vse učence, ki so 

pri nalogah po kateri koli poti prišli do pravilne rešitve, in pa učence, ki so s strategijo 

reševanja, s postopkom ali razlago pokazali, da razumejo princip reševanja naloge, vendar so 

naredili napako pri seštevanju/preštevanju. 

učenci
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nalogo
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Graf 4: Razumevanje naloge pri učencih, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili prepoznani, 
vendar imajo pri njej odlično oceno 

PRIMERJAVA NADARJENIH UČENCEV IN UČENCEV, KI KOT NADARJENI NA 

PODROČJU MATEMATIKE NISO BILI PREPOZNANI, VENDAR IMAJO PRI NJEJ 

ODLIČNO OCENO 

Obe skupini učencev sem lahko na podlagi reševanja osnovnih nalog razdelila v enake 

skupine glede na način reševanja. Strategije reševanja, ki so jih učenci uporabljali, so bile pri 

osnovnih nalogah enake, pri zahtevnejših nalogah pa so razlike opazne. 

Iz rezultatov analize lahko vidimo, da so nadarjeni učenci nalogo (gledano v celoti) reševali 

bolje v primerjavi z učenci, ki kot nadarjeni pri  matematiki niso bili prepoznani, vendar imajo 

pri njej odlično oceno.  

učenci razumejo
nalogo

učenci ne
razumejo naloge
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3.5.2 Naloga 2: VŽIGALICE  
Oglej si kvadrate iz vžigalic. 

a) Koliko vžigalic potrebuješ za en kvadrat? ________ 

 

 

 

 

 

b) Koliko jih potrebuješ za dva kvadrata? ________ 

 

 

 

 

 

 

c) Kaj pa za tri kvadrate? ________ 

 

 

 

 

 

 

d) Koliko vžigalic bi potreboval za 4 in koliko za 5 kvadratov? Kako si to ugotovil? 

 

e) Koliko pa za 25 kvadratov? Kako si do tega prišel? S čim si si pomagal? 

Učence sem pri nalogi s podvprašanji in nalogami vodila od enostavnih primerov, kjer so si za 

reševanje lahko pomagali s priloženimi slikami (a, b in c), preko nekoliko težjih, za katere so 

si morali sliko predstavljati oziroma si jo narisati sami (d), na koncu pa sem jih pripeljala do 

primerov, za katere je bilo za rešitev potrebno uporabiti/najti strategijo, ki jim je omogočila 

hiter in enostaven način, kako priti do rešitve. Ravno zadnji (težji) primeri so tisti ključni 

pokazatelji, iz katerih je bilo razvidno, ali je posameznik med reševanjem v nalogi videl 

zahtevnejšo strategijo reševanja ali ne.  
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STRATEGIJE REŠEVANJA PROBLEMA 

Prve tri naloge (a, b in c) so učenci obeh skupin (nadarjeni in tisti, ki pri matematiki kot 

nadarjeni niso bili prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno) rešili brez težav, zato sem 

kategorije oblikovala na podlagi četrtega (d) primera. Oblikovala sem jih glede na 

uporabljene strategije reševanja. 

 

Kategorije strategij reševanja na podlagi reševanja 2. naloge, d dela: 

 seštevanje – učenci so do rezultata prišli s pomočjo računa (dodajanje po 3 za vsak 

nov kvadrat), ki so ga zapisali glede na dano nalogo (iz strategije reševanja je 

razvidno, da so nalogo razumeli, in da so uporabili zahtevnejšo strategijo reševanja), 

 seštevanje in preštevanje – učenci so do rešitve prišli z računanjem, rezultat so 

preverili tudi s preštevanjem vžigalic na skici, 

 preštevanje – učenci so rešitev dobili s pomočjo skice, na kateri so prešteli vžigalice. 

ANALIZA REŠEVANJA PROBLEMA GLEDE NA STRATEGIJE (NADARJENI 

UČENCI) 

Eden izmed učencev d naloge ni rešil, vsi ostali, ki so jo reševali, so jo rešili pravilno. 

 
Graf 5: Razporeditev nadarjenih učencev v kategorije na podlagi reševanja dela d 

 

 

 

 

seštevanje

seštevanje in
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SEŠTEVANJE  

10 učencev (50 %) je nalogo d rešilo s seštevanjem vžigalic (za vsak dodaten kvadrat so 

dodali po 3 vžigalice). S tem so pokazali, da so nalogo razumeli in v njej videli strategijo 

reševanja. Vsi so prišli do pravega rezultata. 

 

 
Slika 16: Seštevanje vžigalic; druga naloga (d) 

Od tega je v e nalogi 9 učencev  prišlo do pravega rezultata. Strategija reševanja je bila pri 

vseh enaka (za vsak dodaten kvadrat so prišteli 3), razlikuje se le zapis, ki so ga uporabili. Eni 

so zapisali račun seštevanja in množenja, drugi pa so računali na pamet. 

 

 
Slika 17: Računanje na pamet; druga naloga (e) 
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Slika 18: Seštevanje vžigalic; druga naloga (e) 

Pri enem od učencev je iz razlage vidno, da je razumel strategijo reševanja, vendar pa je 

zapisal napačen račun in posledično tudi napačen rezultat. 

 

 
Slika 19: Napačen račun, prava razlaga; druga naloga (e) 

SEŠTEVANJE IN PREŠTEVANJE 

5 učencev (25 %) je nalogo d rešilo z obema strategijama reševanja. Zapisali so račun 

seštevanja (kar nakazuje na razumevanje naloge), s skice pa je razvidno, da so vžigalice tudi 

prešteli. 

Od tega sta dva učenca pri nalogi e prišla do ugotovitve, da morata dodajati po tri vžigalice, 

vendar sta pozabila na prvi kvadrat, sestavljen iz štirih vžigalic. 
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Slika 20: Reševanje z napako; druga naloga (e) 

Dva učenca sta prišla do pravilne rešitve s pomočjo risanja in preštevanja. 

 

 
Slika 21: Preštevanje vžigalic; druga naloga (e) 

En učenec pa je pravilno rešitev dobil s pomočjo obeh načinov – s seštevanjem in 

preštevanjem. Zmotil se je pri zapisu odgovora, izračunal pa je pravilno. 

 

 
Slika 22: Seštevanje in preštevanje vžigalic (napaka pri zapisu odgovora); druga naloga (e) 
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PREŠTEVANJE 

4 učenci (20 %) so nalogo d rešili s pomočjo skice s preštevanjem  vžigalic. Od tega sta pri 

nalogi e dva učenca prišla do napačne rešitve. 

 

 
Slika 23: Preštevanje vžigalic (napačna skica); druga naloga (e) 

Dva učenca sta prišla do pravilne rešitve. Pri reševanju sta uporabila obe strategiji reševanja 

(seštevanje in preštevanje). 

 
Slika 24: Seštevanje in preštevanje vžigalic; druga naloga (e) 
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ANALIZA REŠEVANJA PROBLEMA GLEDE NA STRATEGIJE REŠEVANJA 

(UČENCI, KI KOT NADARJENI NA PODROČJU MATEMATIKE NISO BILI 

PREPOZNANI, VENDAR IMAJO PRI NJEJ ODLIČNO OCENO) 

 

 
Graf 6: Razporeditev učencev, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili prepoznani, vendar imajo pri 
njej odlično oceno, v kategorije na podlagi reševanja dela d 

SEŠTEVANJE 

11 učencev (55 %) je nalogo d reševalo s seštevanjem vžigalic (za vsak dodaten kvadrat so 

dodali po 3 vžigalice). S tem so pokazali, da so nalogo razumeli in v njej videli strategijo 

reševanja. 

Trije izmed teh učencev v nadaljevanju naloge e niso rešili. 

Pet učencev je znanje iz naloge d preneslo tudi v nalogo e. Uporabili so račun seštevanja in 

množenja ter tako na hiter način prišli do pravega rezultata. 

 
Slika 25: Seštevanje vžigalic; druga naloga (e) 

Eden izmed učencev je nalogo rešil na oba načina (seštevanje in preštevanje) in prišel do 

pravega rezultata. 

seštevanje

preštevanje
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Slika 26: Seštevanje in preštevanje vžigalic; druga naloga (e) 

Dva učenca pa sta nalogo rešila s preštevanjem in ravno tako prišla do prave rešitve. 

 
Slika 27: Preštevanje vžigalic; druga naloga (e) 

SEŠTEVANJE IN PREŠTEVANJE 

V skupini učencev, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili prepoznani, vendar 

imajo pri njej odlično oceno, nobeden izmed učencev ni reševal naloge d na oba načina. 

PREŠTEVANJE 

9 učencev (45 %) je nalogo d reševalo s preštevanjem vžigalic. 

Eden izmed njih v nadaljevanju naloge e ni rešil, ostali pa so jo reševali s preštevanjem 

vžigalic s pomočjo skice. Trije so prišli do pravilne rešitve, pet učencev se je pri preštevanju 

zmotilo in dobilo napačen rezultat. 
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Med učenci, ki so prišli do pravilne rešitve, sem pri dveh učencih zasledila strategijo 

reševanja, ki je izmed ostalih  učencev ni uporabil nihče (seštevanje vodoravnih in navpičnih 

vžigalic). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

POVZETEK UGOTOVITEV GLEDE RAZUMEVANJA NALOGE 

Iz analize naloge vidimo, da je nalogo razumelo 15 (75 %) nadarjenih. Mednje sem štela vse 

učence, ki so pri reševanju po kateri koli poti prišli do pravilne rešitve, in pa učence, ki so s 

strategijo reševanja s postopkom in razlago pokazali, da razumejo, kakšen je princip reševanja 

naloge, vendar so pri seštevanju/preštevanju naredili napako.  

 
Graf 7: Razumevanje naloge pri nadarjenih učencih 

Med učenci, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili prepoznani, vendar imajo pri 

njej odlično oceno, je nalogo razumelo 8 (40 %) učencev. Mednje sem štela vse učence, ki so 

pri nalogah po kateri koli poti prišli do pravilne rešitve, in pa učence, ki so s strategijo 

reševanja,  postopkom in z razlago pokazali, da razumejo, kakšen je princip reševanja naloge, 

vendar so pri seštevanju/preštevanju naredili napako. 

učenci
razumejo
nalogo

učenci ne
razumejo
naloge

Slika 28: Seštevanje vodoravnih in navpičnih vžigalic; druga naloga (e) 
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Graf 8: Razumevanja naloge pri učencih, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili prepoznani, 
vendar imajo pri njej odlično oceno 

PRIMERJAVA NADARJENIH UČENCEV IN UČENCEV, KI KOT NADARJENI NA 

PODROČJU MATEMATIKE NISO BILI PREPOZNANI, VENDAR IMAJO PRI NJEJ 

ODLIČNO OCENO 

Obe skupini učencev sem na podlagi reševanja osnovnih nalog razdelila v enake skupine. 

Strategije reševanja, ki so jih učenci uporabljali, so bile pri osnovnejših nalogah enake, pri 

zahtevnejših nalogah pa so razlike opazne. 

Iz rezultatov analize vidimo, da so nadarjeni učenci nalogo (gledano v celoti) reševali bolje v 

primerjavi z učenci, ki kot nadarjeni pri  matematiki niso bili prepoznani, vendar imajo pri 

njej odlično oceno.  

učenci
razumejo
nalogo

učenci ne
razumejo
naloge
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3.5.3 Naloga 3: SPIRALA 
Na spodnjih slikah imaš narisane spirale v kvadratnih mrežah.  

 

a) Kako dolga je posamezna spirala, če je stranica malega kvadratka dolga 1 cm? 
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a) V mreže vriši spirale in jim določi dolžino. 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

 

            

            

            

            

            

            

 

              

              

              

              

              

              

              

 

b) Kako dolga bi bila spirala, če bi imel kvadrat stranico dolgo 15 cm? Kako si to 

ugotovil? 
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Učence sem pri nalogi s podvprašanji in nalogami vodila od enostavnih primerov, kjer so si za 

reševanje lahko pomagali s priloženimi slikami (a), preko nekoliko težjih, za katere so si 

morali sliko narisati sami (b), na koncu pa sem jih pripeljala do primera, za katerega je bilo za 

rešitev potrebno uporabiti/najti strategijo, ki jim je omogočila hiter in enostaven način, kako 

priti do rešitve (c). Ravno zadnji (težji) primer je tisti ključni pokazatelj, iz katerega je bilo 

razvidno, ali je posameznik med reševanjem v nalogi prepoznal strategijo reševanja ali ne.  

STRATEGIJE REŠEVANJA PROBLEMA 

Vsi učenci obeh skupin (nadarjeni in tisti, ki pri matematiki kot nadarjeni niso bili prepoznani, 

vendar imajo pri njej odlično oceno) so nalogi a in b reševali z isto strategijo – s 

preštevanjem enot kvadrata.  

ANALIZA REŠEVANJA PROBLEMA (NADARJENI UČENCI) 

Nalogo a so učenci v večini rešili pravilno. Pri dveh je prišlo do napake pri preštevanju, ostali 

so jo rešili brez napak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 29: Preštevanje enot kvadrata; tretja naloga (a) 
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Tudi nalogo b so vsi učenci reševali po strategiji preštevanja. 

 
Graf 9: Razporeditev nadarjenih učencev v kategorije na podlagi reševanja dela b 

Od vseh učencev se je pri devetih izkazalo, da ne poznajo izraza spirala. Posledično so nalogi 

b in c rešili narobe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedem učencev je pri nalogi b pravilno narisalo spiralo, vendar so se zmotili pri preštevanju 

enot kvadrata. Nalogo c so trije izmed njih reševali računsko (napačna strategija), štirje pa z 

nepoznavanje
izraza spirala

preštevanje
(napačen
rezultat)

preštevanje
(pravilen
rezultat)

Slika 30: Preštevanje enot kvadrata – nepoznavanje izraza spirala; tretja naloga (b) 
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risanjem in preštevanjem enot. Pravilno rešitev sta dobila dva učenca, ki sta pri reševanju 

uporabila strategijo preštevanja, ostali učenci pa niso dobili pravega rezultata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 31: Preštevanje enot kvadrata – napaka pri preštevanju; tretja naloga (b) 

Slika 32: Neustrezen način reševanja; tretja naloga (c) 
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Štirje učenci so pri nalogi b pravilno prešteli enote kvadrata in tako prišli do pravih 

rezultatov. Trije od teh so nalogo c ravno tako reševali z risanjem in preštevanjem. Zaradi 

napake pri preštevanju so prišli do napačnih rezultatov; eden je nalogo reševal računsko. 

Izbral je napačno strategijo reševanja in tako prišel do napačnega rezultata. 

 

 
Slika 34: Neustrezen način reševanja; tretja naloga (c) 

 

 

 

 

Slika 33: Preštevanje enot kvadrata; tretja naloga (c) 
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ANALIZA REŠEVANJA PROBLEMA GLEDE NA STRATEGIJE (UČENCI, KI KOT 

NADARJENI NA PODROČJU MATEMATIKE NISO BILI PREPOZNANI, VENDAR 

IMAJO PRI NJEJ ODLIČNO OCENO) 

Nalogo a so učenci v večini rešili pravilno. Pri treh je prišlo do napake pri preštevanju, ostali 

so jo rešili brez napak. 

 
Slika 35: Preštevanje enot kvadrata; tretja naloga (a) 

Tudi nalogo b so vsi učenci reševali po strategiji preštevanja. 

 
Graf 10: Razporeditev učencev, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili prepoznani, vendar imajo 
pri njej odlično oceno, v kategorije na podlagi reševanja dela b 

nepoznavanje
izraza spirala

preštevanje
(napačen
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Od vseh učencev se je pri enajstih izkazalo, da ne poznajo izraza spirala. Posledično so nalogi 

b in c rešili narobe.  

 

 

Slika 36: Preštevanje enot kvadrata – nepoznavanje izraza spirala; tretja naloga (b) 

Štirje učenci so pri nalogi b pravilno narisali spiralo, vendar so se zmotili pri preštevanju enot 

kvadrata. Nalogo c sta dva izmed njih reševala računsko (napačna strategija), dva pa z 

risanjem in preštevanjem enot kvadrata. Do pravega rezultata ni prišel noben učenec. 
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Slika 37: Preštevanje enot kvadrata – napaka pri preštevanju; tretja naloga (b) 

 
Slika 38: Neustrezen način reševanja; tretja naloga (c) 
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Slika 39: Preštevanje enot kvadrata – napaka pri preštevanju; tretja naloga (c) 

Pet učencev je pri nalogi b pravilno preštelo enote kvadrata in so tako prišli do pravih 

rezultatov. Trije od teh so nalogo c ravno tako reševali z risanjem in preštevanjem, zaradi 

napake pri preštevanju pa so prišli do napačnega rezultata. Dva sta nalogo reševala računsko. 

Izbrala sta napačno strategijo reševanja in tako prišla do napačnega rezultata. 
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Slika 40: Preštevanje enot kvadrata – napaka pri preštevanju; tretja naloga (c) 

POVZETEK UGOTOVITEV GLEDE RAZUMEVANJA NALOGE 

Iz analize naloge lahko vidimo, da so skoraj vsi nadarjeni učenci nalogo reševali po isti 

strategiji reševanja. Razumevanje naloge je z reševanjem in razlago pokazalo 5 (25 %) 

nadarjenih. Mednje sem štela vse učence, ki so pri nalogi po kateri koli poti prišli do pravilne 

rešitve, in pa učence, ki so s strategijo reševanja, s postopkom in razlago pokazali, da 

razumejo, kakšen je princip reševanja naloge, vendar so pri preštevanju/seštevanju naredili 

napako.  
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Graf 11: Razumevanje naloge pri nadarjenih učencih 

Med učenci, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili prepoznani, vendar imajo pri 

njej odlično oceno, so skoraj vsi nalogo reševali po isti strategiji reševanja. Razumevanje 

naloge je z reševanjem in razlago pokazalo 5 (25 %) učencev. Mednje sem štela vse učence, 

ki so pri nalogi po kateri koli poti prišli do pravilne rešitve, in pa učence, ki so s strategijo 

reševanja, s postopkom in razlago pokazali, da razumejo princip reševanja naloge, vendar so 

pri preštevanju/seštevanju naredili napako.  

 
Graf 12: Razumevanja naloge pri učencih, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili prepoznani, 
vendar imajo pri njej odlično oceno 

PRIMERJAVA NADARJENIH IN UČENCEV, KI KOT NADARJENI NA PODROČJU 

MATEMATIKE NISO BILI PREPOZNANI, VENDAR IMAJO PRI NJEJ ODLIČNO 

OCENO 

Obe skupini učencev sta bili pri reševanju naloge enako uspešni. Nalogo je pravilno rešilo v 

vsaki skupini 5 učencev. Razlog za tako nizko uspešnost pri reševanju naloge vidim v 

nepoznavanju izraza spirala. Menim, da naloga za učence ni bila ustrezno izbrana (pretežka). 
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Učencem sem ob koncu reševanja nalog postavila vprašanja: 

 

1. Ali se ti je zdelo reševanje nalog zabavno? Zakaj? 

2. So ti naloge predstavljale izziv? Zakaj? 

  

3.5.4 Analiza prvega vprašanja 
 

ANALIZA ODGOVOROV NADARJENIH UČENCEV 

 
Graf 13: Razporeditev odgovorov nadarjenih učencev na vprašanje »Ali se ti je zdelo reševanje nalog 
zabavno?« 

 

Na vprašanje »Ali se ti je zdelo reševanje nalog zabavno?« je 70 % nadarjenih učencev 

odgovorilo z  da, 20 % učencem se reševanje nalog ni zdelo zabavno, 10 % pa se jih ni mogli 

odločiti in so zato odgovorili, da se jim je reševanje zdelo srednje zabavno.  

 

PRIMERI ZANIMIVIH ODGOVOROV NADARJENIH UČENCEV 

 

 
Slika 41: Primer odgovora 1  

da

ne

srednje
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Slika 42: Primer odgovora 2  

 
Slika 43: Primer odgovora 3 

 

ANALIZA ODGOVOROV UČENCEV, KI KOT NADARJENI NA PODROČJU 

MATEMATIKE NISO BILI PREPOZNANI, VENDAR IMAJO PRI NJEJ ODLIČNO 

OCENO  

 

 

Graf 14: Razporeditev odgovorov učencev, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili prepoznani, 
vendar imajo pri njej odlično oceno na vprašanje »Ali se ti je zdelo reševanje nalog zabavno?« 

Na vprašanje »Ali se ti je zdelo reševanje nalog zabavno?« je 60 % učencev, ki kot nadarjeni 

na področju matematike niso bili prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno,  odgovorilo 

z  da, 20 % učencem se reševanje nalog ni zdelo zabavno, 20 % pa se jih ni moglo odločiti in 

so zato odgovorili, da se jim je reševanje zdelo srednje zabavno.  
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PRIMERI ZANIMIVIH ODGOVOROV UČENCEV, KI KOT NADARJENI NA 

PODROČJU MATEMATIKE NISO BILI PREPOZNANI, VENDAR IMAJO PRI 

NJEJ ODLIČNO OCENO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 45: Primer odgovora 5 

PRIMERJAVA OBEH PROUČEVANIH SKUPIN 

Med skupinama nadarjenih učencev in učencev, ki kot nadarjeni na področju matematike niso 

bili prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno, pri odgovorih na vprašanje »Ali se ti je 

zdelo reševanje nalog zabavno?« ni bilo posebnih razlik. Kot najpogostejši razlog, na podlagi 

katerega so se učenci odločili, da jim je bilo reševanje nalog zabavno, so učenci navajali 

zanimivost nalog. Le-te so se jim zdele raznolike in drugačne od nalog, ki jih rešujejo 

običajno, saj so zahtevale logično mišljenje in so jim predstavljale miselni izziv. Med 

posamezniki, ki se jim reševanje ni zdelo zabavno oziroma so bili neodločeni, sta 

najpogostejša razloga za to dolžina posameznih nalog oziroma celotnega »testa« pa tudi 

težavnost nalog.  

 

Slika 44: Primer odgovora 4 
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3.5.5 Analiza drugega vprašanja 
 

ANALIZA ODGOVOROV NADARJENH UČENCEV  

 
Graf 15: Razporeditev odgovorov nadarjenih učencev na vprašanje »So ti naloge predstavljale izziv?« 

Na vprašanje »So ti naloge predstavljale izziv?« je 85 % nadarjenih učencev odgovorilo z  da, 

15 % učencem pa naloge niso predstavljale izziva. 

 

PRIMERI ZANIMIVIH ODGOVOROV NADARJENIH UČENCEV 
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Slika 46: Primer odgovora 6 

Slika 47: Primer odgovora 7 
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Slika 49: Primer odgovora 9 
 

 

 

 

 

 

ANALIZA ODGOVOROV UČENCEV, KI KOT NADARJENI NA PODROČJU 

MATEMATIKE NISO BILI PREPOZNANI, VENDAR IMAJO PRI NJEJ ODLIČNO 

OCENO  

 
Graf 16: Razporeditev odgovorov učencev, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili prepoznani, 
vendar imajo pri njej odlično oceno, na vprašanje »So ti naloge predstavljale izziv?« 

da

ne

Slika 50: Primer odgovora 10 

Slika 48: Primer odgovora 8 
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Na vprašanje »So ti naloge predstavljale izziv?« je 75 % nadarjenih učencev odgovorilo z  da, 

25 % učencem pa se reševanje nalog ni zdelo zabavno. 

PRIMER ZANIMIVEGA ODGOVORA UČENCA, KI KOT NADARJEN NA 

PODROČJU MATEMATIKE NI BIL PREPOZNAN, VENDAR IMA PRI NJEJ 

ODLIČNO OCENO  

 
Slika 51: Primer odgovora 11 

PRIMERJAVA OBEH PROUČEVANIH SKUPIN 

Tudi pri odgovorih na vprašanje »So ti naloge predstavljale izziv?« med skupinama 

nadarjenih učencev in učencev, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili prepoznani, 

vendar imajo pri njej odlično oceno, ni bilo posebnih razlik. Najpogostejši razlog na podlagi 

katerega so se učenci odločili, ali jim je bilo reševanje nalog v izziv ali ne, je bila težavnost 

nalog. Nekaterim so bile naloge v izziv, ker so se jim zdele težke, drugim pa ravno zato niso 

predstavljale izziva. Posameznikom naloge niso bile v izziv, ker so se jim zdele preveč lahke.    
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4. SKLEPNE UGOTOVITVE 

Z raziskavo sem prišla do novih spoznanj in ugotovitev. V nadaljevanju bom pridobljene 

podatke predstavila glede na cilje, ki sem si jih ob začetku pisanja magistrskega dela 

zastavila. 

C1: Ugotoviti, kakšne so strategije reševanja matematičnih problemov nadarjenih učencev. 

Učenci so probleme reševali na različne načine, ki pa sem jih lahko razvrstila v nekaj 

kategorij. Ker so si problemi med seboj različni, sem to naredila za vsakega posebej. Pri 

prvem problemu, pri katerem so učenci iskali pravilo za posploševanje danega zaporedja 

krožcev, so učenci uporabljali dva različna načina reševanja – strategijo seštevanja in 

strategijo preštevanja. Nekateri so uporabili oba načina. Prav tako so učenci drugi problem, 

pri katerem so iskali pravilo za posploševanje danega zaporedja vžigalic, reševali s pomočjo 

strategij seštevanja in preštevanja. Pri tretjem problemu, pri katerem so iskali pravilo za 

posploševanje danega zaporedja enot kvadrata, so vsi učenci uporabili strategijo 

preštevanja.  

V splošnem sem ugotovila, da so nadarjeni učenci v večini primerov pokazali razumevanje 

posameznega problema že na samem začetku reševanja. Uporabljali so zahtevnejšo strategijo 

reševanja, ki jim je omogočila lažjo pot do rezultata. Do pravih rezultatov zaradi različnih 

vzrokov (napaka pri seštevanju, nepregleden zapis reševanja naloge) pogosto sicer niso prišli, 

vendar pa je bilo iz same strategije reševanja razvidno, kako učenec/-ka razmišlja in ali 

problem razume.  

C2: Ugotoviti, kakšne so podobnosti in razlike med strategijami reševanja matematičnih 

problemov nadarjenih učencev in tistih, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili 

prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno. 

Tako kot nadarjeni učenci so tudi učenci, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili 

prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno, probleme reševali na različne načine. Pri 

osnovnih nalogah med skupinama nisem opazila večjih razlik.  Do razlik je prišlo pri 

zahtevnejših nalogah, pri katerih so nadarjeni učenci pogosteje znali prenesti pridobljeno 

znanje iz enostavnih na kompleksnejše primere. Pri enostavnejših primerih prvega in drugega 

problema so tako učenci obeh skupin za reševanje uporabljali strategijo seštevanja in 
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strategijo preštevanja (krožcev oziroma vžigalic). Pri kompleksnejših primerih pa so nadarjeni 

učenci pogosteje uporabili zahtevnejšo strategijo reševanja v primerjavi z učenci, ki kot 

nadarjeni na področju matematike niso bili prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno. 

Pri tretjem problemu med skupinama, zaradi nepoznavanja matematičnih pojmov in 

posledičnega nerazumevanja problema, ni bilo razlik.   

V obeh proučevanih skupinah sem zasledila učence, ki so od povprečja izstopali. Med 

nadarjenimi učenci so se pojavili posamezniki, pri katerih je bilo razvidno, da problema niso 

razumeli oziroma pri reševanju niso prepoznali zahtevnejše strategije reševanja, ki bi jim pri 

težjih primerih pomagala do rezultata. Na drugi strani pa so bili med učenci, ki kot nadarjeni 

na področju matematike niso bili prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno, 

posamezniki, ki so z izbrano strategijo reševanja določenega problema pokazali, da le-tega 

razumejo. 

C3: Ugotoviti, ali matematični problemi nadarjenim učencem predstavljajo izziv. 

Matematični problemi večini nadarjenim učencem predstavljajo (miselni) izziv. Zdijo se jim 

zanimivi in zabavni, predvsem pa drugačni od nalog, ki jih običajno rešujejo v šoli. Všeč jim 

je, da se za reševanje ni potrebno učiti, pač pa probleme rešujejo z že prej pridobljenim 

znanjem oziroma uporabijo logiko.  

C4: Ugotoviti, kaj o matematičnih problemih menijo učenci, ki kot nadarjeni na področju 

matematike niso bili prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno. 

Tako kot nadarjenim se tudi učencem, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili 

prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno, matematični problemi zdijo zanimivi in 

zabavni. Reševanje tovrstnih nalog se jim ne zdi (pre)težko, predstavlja pa jim izziv.  

Ugotovila sem, da so matematični problemi primerni za obe proučevani skupini. Večina 

učencev je pokazala zanimanje in motivacijo za reševanje matematičnih problemov. 

Pomembno pa je, da izberemo probleme, ki so za učence (glede na poznavanje snovi, 

težavnost in izkušnje z reševanjem podobnih nalog) primerne. Konkretne primere 

komentarjev glede reševanja matematičnih problemov obeh proučevanih skupin sem 

predstavila v poglavju Rezultati in interpretacija. 
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5. ZAKLJUČEK 

Namen magistrske naloge je bil ugotoviti,  kakšne so strategije reševanja matematičnih 

problemov nadarjenih učencev. Želeli smo raziskati, kakšne so podobnosti in razlike med 

strategijami reševanja matematičnih problemov nadarjenih učencev in tistih, ki kot nadarjeni 

na področju matematike niso bili prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno. Želeli smo 

pridobiti  informacije o tem, ali matematični problemi nadarjenim učencem predstavljajo 

izziv, in ugotoviti, kaj o matematičnih problemih menijo učenci, ki kot nadarjeni na področju 

matematike niso bili prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno. 

V teoretičnem delu smo predstavili osnovna teoretična izhodišča, ki so pomembna za 

magistrsko delo. Pogledali smo si, kaj je nadarjenost in kaj je značilno za posameznike, ki 

spadajo v omenjeno skupino, nato pa smo se osredinili na matematično nadarjenost in 

matematično nadarjene učence ter matematične probleme kot tiste, ki nadarjenim učencem 

predstavljajo izziv. 

V empiričnem delu smo z analizo treh matematičnih problemov ugotovili, da se strategije 

reševanja matematičnih problemov med za matematiko nadarjenimi učenci in tistimi, ki pri 

matematiki niso nadarjeni, vendar imajo pri njej odlično oceno, ne razlikujejo veliko. Kljub 

temu so nadarjeni učenci pri reševanju matematičnih problemov uspešnejši. Z analizo 

anketnega vprašalnika smo ugotovili, da so matematični problemi (v večini) zanimivi in 

zabavni tako za nadarjene učence kot tudi za tiste, ki pri matematiki niso bili prepoznani kot 

nadarjeni, vendar imajo pri njej odlično oceno. Tako enim kot drugim predstavljajo izziv. 

Pridobljene ugotovitve smo predstavili s pomočjo vsebinske analize, podkrepili smo jih 

grafično in s konkretnimi primeri učencev.   

Kljub rezultatom raziskave, ki je pokazala, da so matematično nadarjeni učenci uspešnejši pri 

reševanju matematičnih problemov kot tisti, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili 

prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno, tega ne moremo posplošiti, saj je vzorec 

premajhen. Enako je z ugotovitvami glede mnenj učencev o matematičnih problemih.  

Proučevani skupini (nadarjene učence in tiste, ki kot nadarjeni na področju matematike niso 

bili prepoznani, vendar imajo pri njej odlično oceno) sem izbrala, ker pri rednem pouku 
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matematike med njima nisem opazila razlik v uspešnosti. Zanimalo me je, kaj je tisto, kar ju 

loči.  

Pri analiziranju problemov in primerjanju proučevanih skupin sem opazila, da so nadarjeni 

učenci v primerjavi z učenci, ki kot nadarjeni na področju matematike niso bili prepoznani, 

vendar imajo pri njej odlično oceno, v večjem številu znali znanje iz osnovnih primerov 

prenesti na kompleksnejše. S tem so pokazali, da problem razumejo. Kljub temu pa se število 

učencev, ki so prišli do pravega rezultata, med skupinama ne razlikuje veliko.  Posledično 

menim, da ni pravilna rešitev problema pokazatelj nadarjenosti. Večji pomen pri tem 

pripisujem razumevanju matematičnih problemov, ki pa ga posameznik pokaže s 

strategijo/načinom reševanja problema. 

Menim, da so rezultati raziskave lahko spodbuda za vse, ki delamo z učenci, da bomo pri delu 

z njimi čas namenili tudi reševanju matematičnih problemov. Prepričana sem, da bomo na ta 

način tako nadarjenim kot tudi ostalim učencem omogočili bolj kakovosten pouk matematike. 

Z reševanjem matematičnih problemov bomo poskrbeli za razvijanje matematičnih 

kompetenc, kot so posploševanje, ugotavljanje pravil in razvijanje hevristik. Hkrati nam 

matematični problemi dajejo možnost za diskusijo o načinih reševanja, s tem pa prispevajo k 

razvijanju avtonomnosti učenca. Ker jim predstavljajo izziv, jih lahko uporabimo tudi kot 

motivacijo za učenje drugih matematičnih vsebin.    

Glede na to da v splošnem velja prepričanje, da učitelji v pouk matematike premalo 

vključujejo reševanje problemov, učencem pa se zdi le-to zabavno in jim predstavlja izziv, 

menim, da bi bilo zanimivo raziskati, kako pogosto učitelji dejansko vključujejo reševanje 

matematičnih problemov v pouk. Koristno bi bilo ugotoviti, kakšni so razlogi za 

(ne)vključevanje in kaj o reševanju problemov menijo učitelji. Zanimivo bi bilo raziskati tudi, 

kako kompetentne se učitelji počutijo za poučevanje reševanja problemov in kako 

usposobljeni dejansko so.  

Naloga in dolžnost učiteljev, hkrati pa tudi pravica učencev je, da jim omogočimo čim bolj 

kakovosten pouk. Pomembno je, da poučevanje prilagodimo posameznikovim zmožnostim in 

potrebam, hkrati pa ne smemo pozabiti na upoštevanje učnega načrta. V njem so med drugim 

zapisani cilji glede reševanja matematičnih problemov in prav je, da uresničujemo tudi te.  
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7. PRILOGE 

Priloga 1: Preverjanje znanja 
Pozdravljen/-a! 

Sem Petra Klinc, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Pri pisanju magistrskega dela 
potrebujem tvojo pomoč. Prosim te, da rešiš spodnje naloge.  

 

1. TRIKOTNIŠKA ŠTEVILA 

Oglej si slike trikotnikov iz krožcev. 

 

 

 

 

 

  1.           2.                 3.                       4.                            5.                          6. 

 

a) Koliko krožcev bi potreboval za 4. trikotnik? Kaj pa za 5. in 6.? 

 

 

 

 

 

 

b) Koliko krožcev bi potreboval za 25. trikotnik? Kako si do tega prišel? S čim si si 
pomagal? 
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2. VŽIGALICE  

Oglej si kvadrate iz vžigalic. 

a) Koliko vžigalic potrebuješ za en kvadrat? ________ 

 

 

 

 

b) Koliko jih potrebuješ za dva kvadrata? ________ 

 

 

 

 
 

c) Kaj pa za tri kvadrate? ________ 

 

 

 

 

 

d) Koliko vžigalic bi potreboval za 4 in koliko za 5 kvadratov? Kako si to ugotovil? 
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e) Koliko pa za 25 kvadratov? Kako si do tega prišel? S čim si si pomagal? 
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3. SPIRALA 

Na spodnjih slikah imaš narisane spirale v kvadratnih mrežah.  

 
a) Kako dolga je posamezna spirala, če je stranica malega kvadratka dolga 1 cm? 

 

  
  

  
  

 
1 cm 
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b) V mreže vriši spirale in jim določi dolžino. 
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c) Kako dolga bi bila spirala, če bi imel kvadrat stranico dolgo 15 cm? Kako si to 
ugotovil? 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik 
 
Pozdravljen/-a! 

Sem Petra Klinc, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Pri pisanju magistrskega dela 
potrebujem tvojo pomoč. Prosim te, da odgovoriš na spodnji dve vprašanji.  

 

Ali se ti je zdelo reševanje nalog zabavno? Zakaj? 

 

 

 

 

 

 

 So ti naloge predstavljale izziv? Zakaj? 
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Priloga 3: Soglasje staršev 
 

STRATEGIJE REŠEVANJA MATEMATIČNIH PROBLEMOV NADARJENIH 
UČENCEV 

 
Sem Petra Klinc, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer – poučevanje na razredni 
stopnji. Letos zaključujem magistrski študij.  

Pod mentorstvom izredne profesorice dr. Tatjane Hodnik Čadež bom v svojem magistrskem 
delu raziskovala, katere strategije pri reševanju matematičnih problemov uporabljajo učenci. 

V raziskavo bom vključila učence 5. razredov. Potekala bo anonimno. Skriti bodo ostali vsi 
osebni podatki učencev. 

Raziskavo bom izvedla tako, da bom učence vodila skozi štiri matematične probleme. 
Njihove strategije bom analizirala z namenom, da bi v pouk matematike na primeren način 
vključili tudi matematične probleme, za katere se je v različnih, že opravljenih raziskavah, 
izkazalo, da so za učence zanimivi. 

Če se strinjate, da je Vaš otrok vključen v raziskavo, Vas prosim, da to potrdite s podpisom 
spodnje izjave. 

V primeru kakršnih koli vprašanj ali če bi želeli informacije o rezultatih raziskave, me lahko 
kontaktirate na mail: petra.klinc91@gmail.com.  

 

Zahvaljujem se Vam za pomoč in Vas lepo pozdravljam.  

                                                                                                                     Petra Klinc 
 
                                                                                                                                                
Cesta, 4. maj 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

IZJAVA 

Podpisani/-a _____________________ potrjujem, da sem seznanjen/-a s potekom raziskave 

in dovoljujem, da je moj otrok ______________________ vključen v raziskavo o strategijah 

reševanja matematičnih problemov petošolcev. 

 
Kraj in datum: _____________________        Podpis staršev: __________________ 


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

