
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesna BALANT 

 

STALIŠČA UČITELJEV DO KONCEPTA REALISTIČNE 

MATEMATIKE 

 

Magistrsko delo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2017 



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesna BALANT 

 

STALIŠČA UČITELJEV DO KONCEPTA REALISTIČNE 

MATEMATIKE 

 
Magistrsko delo 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mentorica: izr. prof. dr. Tatjana Hodnik Čadež 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 
 

 

Zahvaljujem se izr. prof. dr. Tatjani Hodnik Čadež za strokovno pomoč in usmerjanje pri 

nastajanju magistrskega dela.  

 



POVZETEK 
 

Koncept realistične matematike je eden izmed nizozemskih didaktičnih procesov poučevanja, 

čigar začetki segajo v šestdeseta leta, in omogoča, da učenci z izkušenjskim učenjem lažje 

prehajajo iz neformalnih strategij in znanj do formalne predstave matematičnih pojmov. Glavna 

značilnost koncepta realistične matematike je namreč, da vsebine izhajajo iz realnih življenjskih 

situacij in problemov, ki so učencem blizu. Matematični problemi morajo učencem nuditi, da 

si ob reševanje le-teh postavljajo različna vprašanja, sami prihajajo do rešitev in se zavedajo, 

kako bodo lahko to kasneje uporabili v vsakdanjosti.   

Teoretični del magistrskega dela zajema predstavitev koncepta realistične matematike (RME). 

Osredotočili smo se na izvor, razvoj in metodično-teoretične osnove ter temeljna načela, ki jih 

mora učitelj upoštevati pri načrtovanju pouka po RME in le-ta podkrepili s primerom dobre 

prakse. 

V literaturi smo zasledili že nekaj raziskav, ki temeljijo na raziskovanju koncepta realistične 

matematike in vplivu le-te na razvoj matematičnih znanj in strategij. Namen magistrskega dela 

pa je raziskati predvsem stališča učiteljev do koncepta realistične matematike.  

V empiričnem delu magistrske naloge smo uporabili kvalitativno raziskavo, v kateri smo izbrali 

majhen in nenaključen vzorec: 10 učiteljev, ki v šolskem letu 2016/2017 poučujejo na razredni 

stopnji od 1. do 5. razreda v osnovnih šolah na področju osrednje Slovenije. Izbrani učitelji so 

si pogledali videoposnetka učnih ur, v katerih smo prepoznali največ načel RME, ter izrazili, 

kakšno je njihovo poznavanje in mnenje o pristopu RME.   

Rezultati so pokazali, da učitelji še vedno poučujejo po tradicionalnem načinu poučevanja, 

obenem pa nezavedno uporabljajo elemente koncepta RME. Pojmovanja in značilnosti našega 

pristopa ne poznajo, ga pa utemeljujejo kot učinkovitega in življenjsko uporabnega, saj 

omogoča in spodbuja učenčevo razmišljanje, samostojnost, timsko sodelovanje, izražanje 

mnenj in refleksijo, kar pripomore k  boljšemu matematičnemu znanju. Učitelji kot slabost 

omenjenega koncepta izpostavljajo količino učiteljeve priprave in več potrebnega časa za 

usvajanje učnih vsebin, predvsem za učence, ki so učno šibkejši.  
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Teachers' attitudes towards the concept of realistic mathematics 

SUMMARY 
 

The concept of realistic mathematics is one among Dutch didactic processes of teaching that 

roots back to the 1960s.  Realistic mathematics is allowing pupils to pass from non-formal 

strategies and knowledge to formal mathematic notions by implementing techniques of 

experiential learning. As such the main feature of this concept is reflected from real life 

experiences and problems of pupils. The mathematic problems have to offer pupils different 

questions and problems for them to solve alone. With this they have to become aware how to 

use this problem-solving process in the future and in everyday life. 

Theoretic part of the master thesis is composed by the presentation of the realistic mathematics 

education (RME). The focus is on the origin, the development and methodical-theoretical basis 

of core principles that every teacher has to keep in mind when planning the classes according 

to RME. These are enhanced with examples of good practice. 

The literature revealed many different studies that are based on researching the realistic 

mathematic concept and its influence on mathematic knowledge and strategies. Nevertheless, 

the aim of this master thesis is primarily to research the position of teachers towards this 

concept. 

In the empirical part, the qualitative research method was used. Small but non-coincidental 

sample was composed of 10 teachers who are in the school year 2016/17 teaching in primary 

schools, first to fifth classes in the region of Central Slovenia. These teachers have evaluated 

the RME approach based on watching two videos of lessons using many RME principles. 

The results showed that teachers generally continue to apply classical teaching techniques, but 

are unknowingly also using some elements of RME. However, they are not familiar with 

concepts and features of the studied approach. They do recognise it as a successful and useful 

approach, as it allows and encourages pupils’ thinking, independence, team work, expressing 

opinions and reflection, which contributes to improved mathematical knowledge. As one of the 

weaknesses of this concept the teachers highlighted the amount of preparation and the extra 

time needed for mastering the learning content, especially for slow learners. 
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I. UVOD 
 

Različne matematične situacije (znesek plačila v trgovini; razdalja, ki jo moramo prehoditi; 

velikost omejenega polja za igre; oblika igrač …) nam omogočajo nezavedno uporabo 

matematike v vsakdanjem življenju, s čimer si pridobivamo izkušnje in izgrajujemo kognitivno 

znanje.  

Ob vstopu učenca v šolo pa se uporaba življenjske matematike zmanjša, saj pridobivanje znanja 

večinoma temelji na izpolnjevanju predpisanih učil (delovni zvezki, učni listi). Matematiko zato 

učenci večkrat jemljejo kot nujno zlo, saj jim vsebina v le-teh ni blizu in nimajo notranje 

motivacije za novo znanje. Lastno vlogo v učnem procesu dojemajo kot izpolnitev učiteljevih 

nalog, s čimer bodo dosegli boljšo oceno, ne pa kompleksnejšega uporabnega znanja. Učitelj je 

tako primarna oseba, ki mora nenehno iskati nove ideje, kako učencem matematiko približati, 

da jo bodo bolje razumeli, jo osmislili in povezali z življenjem.  

Vedno večji poudarek se daje na uporabi matematike v praksi, v aktivnostih, ki so učencem 

poznane. Slednjim sledi koncept realistične matematike (»RME«), razvit na Nizozemskem. 

Temelji so izoblikovani na upoštevanju učenčevih predhodnih izkušenj, povezovanju novega 

znanja z že obstoječim in omogočanju lastnega mišljenja o matematičnih dejstvih.  

V teoretičnem delu bomo najprej prek omembe začetnikov in zgodovinskega ozadja predstavili 

različne pristope poučevanja in jih utemeljili z rabo matematizacije. Osredotočili se bomo na 

realistični pristop (koncept poučevanja po RME), poudarili temeljna načela ter jih utemeljili z 

vlogo učenca in učitelja.  

Predstavili bomo načrtovanje učne ure na podlagi koncepta RME in ga podkrepili s primerom 

učne priprave. Potek priprave na učno uro in izvedba dejavnosti se razlikuje od poučevanja na 

tradicionalen način. Prebrana literatura o kakovosti poučevanja po načelih RME in 

posledičnega učenčevega trajnejšega znanja pa nam daje željo o spremembi, da bi izbrane 

vsebine matematike načrtovali po RME, katere bi smiselno povezali z realizacijo ciljev iz 

učnega načrta.  

Zanimalo nas je, kakšno je stališče učiteljev do omenjenega koncepta. V empiričnem delu smo 

na podlagi ogleda videoposnetkov učnih ur, v katerih je bilo prepoznanih največ načel koncepta 

RME, učiteljem omogočili, da ozavestijo drugačen način podajanja učne vsebine, obenem pa 

so imeli možnost reflektiranja lastnega dela. Ponudili smo jim ideje, ki lahko pripomorejo k 

posodobitvi pouka matematike v sedanjih osnovnih šolah upoštevajoč teorijo in raziskave, ki 

dokazujejo, da poučevanje po konceptu realistične matematike učence lahko pripelje do 

boljšega razumevanja matematičnih znanj in boljših rezultatov.   
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II. TEORETIČNI DEL 
 

1 PREDSTAVITEV KONCEPTA REALISTIČNE MATEMATIKE 
 

Koncept realistične matematike (kot »Realistic Mathematics Education – RME«) je način 

poučevanja matematike, razvit na evropskih tleh, na Nizozemskem. Poimenovanje temelji na 

nizozemskem izrazu »zich REALISEren«, ki v prevodu pomeni »predstavljati si« (Van den 

Heuvel-Panhuizem in P. Drijvers, 2014). 

V učni proces so vpeljane realne, življenjske situacije, ki predstavljajo ključno vlogo na vseh 

stopnjah izobraževanja. Problemske situacije pri pouku matematike so zasnovane kot kontekst 

za začetek razumevanja matematičnih pojmov in strategij za kasnejše uporabno matematično 

znanje. 

 

1.1. ZGODOVINA IN RAZVOJ KONCEPTA REALISTIČNE MATEMATIKE 

 

Zgodovino o širjenju koncepta povzemamo po dveh člankih avtorja Adriana Treffersa, in sicer  

Realistic mathematics education in The Netherlands 1980–1990 in Didactical background of 

mathematics program for primary education iz leta 1991. 

Prve ideje o začetku koncepta realistične matematike izhajajo iz zgodnjih sedemdesetih let 

prejšnjega stoletja s projektom »Wiscobas«, ki je temeljil predvsem na posodobitvi 

osnovnošolskega programa matematike. 

Na Nizozemskem je skupina ljudi v reformnem gibanju delovala v nasprotju s tedanjim 

mehanističnim sistemom, pristopom, imenovanem »nova matematika«. Z idejami o novem 

kurikulumu matematike so strokovnjaki želeli združiti dosedanje načine poučevanja 

matematike, t. i. mehanistični, empiristični in struktualistični pristop.  

Leta 1971 so strokovnjaki projekta Wiscobas k sodelovanju povabili znanega matematika 

Hansa Freudenthala. Le-ta je imel velik vpliv na nove načine poučevanja matematike, zato so 

pod njegovim okriljem projekt istega leta vključili v IOWO, Nacionalni inštitut za razvoj 

matematičnega izobraževanja.  

Današnjo obliko koncepta realistične matematike je določil Freudenthalov pogled na nove 

metode poučevanja leta 1977. Menil je, da morajo biti vsebine matematike povezane z 

otrokovimi dotedanjimi realnimi življenjskimi izkušnjami, obenem pa morajo biti pomembne 

za celotno družbo (Van den Heuvel-Panhuizen in Wijers, 2005). Namesto, da je matematika 

zgolj posredovana, mora učencem nuditi možnost soustvarjati proces matematiziranja.  

V letu 1982 so predstavniki različnih sektorjev izobraževalnega sistema poenotili misli in 

posledično je bilo ustanovljeno združenje za razvoj pouka matematike za osnovne šole (sedaj 

imenovano NVORWO). Drastično se je znižal odstotek vrednosti mehanistično obarvanih 

učbenikov, saj so na trgu začeli prevladovati realistično zasnovani učbeniki, ki so v letu 1980 

predstavljali 5% učbenikov v osnovni šoli, v letu 1990 pa je njihovo število zraslo do 75%.  

Z letom 1984 pa so se začeli prizadevati tudi za vpeljavo realistične matematike v takraten še 

neuraden nacionalni kurikulum za Nizozemsko, ki je bil kasneje tudi uradno sprejet.  
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2 POUČEVANJE PO KONCEPTU REALISTIČNE MATEMATIKE 
 

2.1. METODIČNO–TEORETIČNE OSNOVE KONCEPTA REALISTIČNE   

MATEMATIKE 

 

Ob vstopu učencev v šolo so učitelji tisti, ki morajo učencem matematiko narediti prijetno in jo 

njim približati kot del vsakdanjega življenja, saj je lahko uporabna v vsakem trenutku.  

K takšnemu mišljenju stremi tudi koncept realistične matematike.  

Prvi in glavni princip koncepta realistične matematike je, da učenec formalno znanje 

matematike razvija preko lastnih neformalnih strategij učenja (Treffers, 1991). Otroci se že v 

predšolskem obdobju srečujejo z različnimi matematični pojmi (števila, oblike, orientacija v 

prostoru ...) na njim prijeten način. V tem obdobju pridobijo veliko izkušenj, ki so temelj za 

nadaljnje učenje v osnovni šoli. V času učenčevega preskoka v osnovno šolo morajo učitelji 

upoštevati njegove predhodnje izkušnje iz realnega sveta in jih postopoma nadgrajevati v 

formalne matematične pojme.   

Glavna miselnost koncepta realistične matematike je, da učenje ne bi smelo biti izolirano od 

realnega sveta, ampak bi moralo biti z njim povezano zaradi uporabe znanja in strategij, ki so 

jih učenci že pridobili (Resnick, Bill in Lesgold, 1992; v Klein, 1998). Matematični problemi 

morajo biti vzeti iz vsakdana, ki je učencem blizu (npr. deljenje bonbonov med prijatelji, cena 

litra soka v trgovini ...), saj jim s tem omogočimo lažji prehod k abstraktnemu razumevanju 

zahtevnejših matematičnih pojmov.  

Drugi pomemben princip koncepta realistične matematike je, da dvignemo raven dejavnosti 

učencev pri učni uri (Gravemeijer, 1994). Postanejo naj aktivno vključeni, saj jim s tem 

omogočimo možnost soustvarjanja procesa matematizacije. Proces mora biti čim bolj naraven, 

dopustiti jim moramo svobodo, da lahko učenci pri tem največ prispevajo in pridobijo.  

Zadnji princip pa poudarja, da »… postopoma naj učni proces znotraj metod realistične 

matematike prehaja od konkretnosti k abstraktnosti; učence je potrebno voditi od njihovih 

neformalnih strategij, vezanih na življenjske situacije, k formalni matematiki« (Prosen, 2000, 

str. 2). »Ta didaktični proces vodenega razvoja od neformalnih k višje razvitim formalnim 

strategijam se imenuje progresivna matematizacija« (Novak, 2003, str. 10). 

Gravemeijer (1994) razlaga, da je izkustveno znanje že pridobljeno tudi brez formalnega 

poučevanja. Učenci se pogosto takšnega načina učenja niti ne zavedajo, zato lažje rešijo 

resničen problem v vsakdanjosti, kot pa matematičen problem z enakim kontekstom v šoli. 

Mlajši otrok je sposoben »privleči« neformalne strategije reševanja kontekstualnih problemov 

iz nezavednega in s tem prekašati matematično znanje, s katerim se še ni seznanil v šoli 

(Gravemeijer, 1994).  

Učitelj pa mora pri poučevanju dati pomen na doseganje učenčevih metakognitivnih 

mehanizmov, kot so opazovanje, opisovanje, primerjanje ter vrednotenje, kar je v konceptu 

realistične matematike tudi poudarjeno. V fazi uporabe strategij načrtovanja si mora učitelj 

postaviti jasne cilje, preko katerih bo učenec uporabil ustrezne kognitivne strategije, zaradi 

česar bo kasnejše razumevanje snovi veliko lažje. Strategije spremljanja se nanašajo na učenčev 

proces reševanja problemov, saj z njimi učenec ocenjuje lastno učinkovitost uporabe različnih 

strategij (Peklaj, 2006). Po končanem učenju pa s strategijami uravnavanja ugotavlja morebitne 

napake pri rešitvah.  
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2.2. HORIZONTALNA IN VERTIKALNA MATEMATIZACIJA 

 

Freudenthal (1968) matematizacijo kot bistven koncept realistične matematike, opredeli kot 

človekovo aktivnost, ki poudarja (Heuvel-Panhuizen, 2003, str. 11): »kar se morajo učenci 

naučiti, ni matematika kot zaprt sistem, ampak je mišljena kot aktivnost – proces 

matematizacije resničnosti in, če je možno, celo matematiziranje matematike.«  

Treffers (1991) v procesu progresivne matematizacije (t. i. proces vodenega razvoja od 

neformalnih k višje razvitim formalnim strategijam) opredeli dve enakovredni komponenti, ki 

sta medsebojno prepleteni in se lahko izvajata ne glede na tip učne ure, bodisi na usvajanju 

nove snovi, utrjevanju, ponavljanju ali preverjanju, ocenjevanju.  

Prva je poimenovana kot horizontalna matematizacija, ki »vključuje prehod iz sveta 

vsakdanjega življenja v svet simbolov, v abstraktni svet« (Freudenthal, 1991; v Heuvel-

Panhuizen, 1996, str. 11). Matematični problemi so torej vzeti iz konteksta.  

Kot primer navajamo:  

Učencem podamo besedilno nalogo na podlagi slikovnega gradiva – fotografija razredne 

garderobe, kjer je ostalo le 5 parov čevljev (5 otrok), ostali so odšli domov:  

»Koliko učencev je že odšlo domov?«  

V tem primeru je učenčeva naloga, da pozna število sošolcev v razredu in prešteje prazne 

prostore, kamor učenci pospravijo čevlje.  

 

Vertikalna matematizacija pa je proces, kjer vrsta različnih reorganizacij in operacij poteka 

znotraj samega matematičnega sistema. Freudenthal (1991) pravi, da se omenjena 

matematizacija (Heuvel-Panhuizen, 1996, str. 11) »giblje samo v svetu simbolov.« Učenci 

takrat iščejo bližnjice, odkrivajo povezave med koncepti in strategijami in uporabljajo že 

usvojeno znanje.  

Kot primer navajamo: od konkretnega premikanja (štetja) kroglic na vrvici do samega 

opazovanja kroglic in verbalnega štetja ter v nadaljevanju še simbolnega zapisa (Matjašič, 

2001), za kar predpostavljamo, da učenec rešuje matematične probleme le na simbolni ravni.  

De Lange (1987) navaja dejavnosti pri matematični učni uri, kjer so videne značilnosti 

vertikalne in horizontalne matematizacije.  

Primere aktivnosti učencev posamezne matematizacije navajamo po zapisu H. Prosen (2000).  

Primeri aktivnosti učencev horizontalne matematizacije so:  

- prepoznavanje in enačenje formalnih matematičnih pojmov s splošnim kontekstom, 

- shematiziranje, 

- oblikovanje in uporabljanje matematičnih problemov na različne načine, 

- odkrivanje odnosov, zakonitosti, pravil, 

- prepoznavanje enakih strategij reševanja v različnih problemih, 

- prenašanje problemov iz vsakdanjosti v matematični svet ali že poznan matematični 

model. 
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Primeri možnih aktivnosti učencev vertikalne matematizacije pa so:  

- predstavitev odnosov z matematičnimi formulami, 

- utemeljevanje pravil in zakonitosti,  

- izpopolnjevanje in uporabljanje različnih strategij reševanja, 

- kombinacija in združevanje modelov, 

- oblikovanje na osnovi že znanih matematičnih konceptov in 

- posploševanje matematičnih dejstev. 

Obe komponenti morata v času učenja potekati vzporedno. Kako bo učenec dojemal proces 

matematizacije pa je odvisno od zaznavanja in dojemanja samega matematičnega problema ter 

stopnje sposobnosti in količine izkušenj reševanja problemov. Od učencev ne moremo 

pričakovati, da bodo pri prvi učni uri znali povezati preteklo znanje z obstoječim problemom, 

ampak se bo njegovo znanje vsakodnevno povečevalo.   
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2.3. PRISTOPI POUČEVANJA MATEMATIKE (PRIMERJAVA IN 

PRISOTNOST MATEMATIZACIJE) 

 

V poznih šestdesetih letih so se na evropskih in ameriških tleh začele reforme na področju 

poučevanja matematike. Poleg že omenjene »nove matematike« so prihajale ideje o 

struktualističnih načinih poučevanja, Anglija pa je temeljila na področju izkustvenega učenja, 

t. i. empirističnega pristopa. Štirje različni pristopi so zagovarjali svoja dejstva, med seboj pa 

se razlikujejo po načinu povezovanja horizontalne in vertikalne matematizacije (Treffers, 

1991).  

Pri konceptu realistične matematike sta horizontalna in vertikalna matematizacija vključeni v 

učni proces. Učencu so ponujeni kontekstualni problemi iz realnosti, tako da lahko z uporabo 

neformalnih strategij z lastnim načinom mišljenja razvija formalno znanje matematike. 

Matematiko razvija z matematizacijo problema (horizontalna matematizacija), saj iz realnega 

sveta prehaja v matematični svet simbolov, in z matematizacijo procesa reševanja (vertikalna 

matematizacija), kjer postopoma prehaja na generalizacijo in posploševanje matematičnih 

dejstev (Matjašič, 2001).  

Za razliko od koncepta realistične matematike je mehanistični pristop poučevanja matematike 

popolno nasprotje. Ne temelji na konceptih progresivne matematizacije, saj v katerikoli fazi v 

procesu poučevanja niso prikazane realne življenjske situacije. Bistvena značilnost 

mehanističnega pristopa je reprodukcija znanja. Osnovna stopnja učiteljevega poučevanja se 

začne s prikazom simbolnega sveta matematike. Učenci utrjujejo in uporabljajo znanje v 

nalogah, ki so podobne prejšnjim. S številom učnih ur se povečuje tudi kompleksnost 

matematičnih nalog.  V aritmetiki se učenci sprva srečajo z majhnimi vsotami, na koncu pa 

sledi reševanje vedno bolj zapletenih primerov (Treffers, 1991). Vertikalna matematizacija je 

nedosegljiva, saj so učenci le kot objekt opazovanja. Rezultat tega je mehanično učenje pravil 

– učenje na pamet, »piflanje«, brez razumevanja (Matjašič, 2001). 

Empiristični in struktualistični pristop poučevanja pa sta »zlata sredina«. Struktualistični 

pristop poudarja vertikalno matematizacijo. Učiteljevo poučevanje se začne z osnovno stopnjo, 

pri katerem so matematične operacije in pojmi predstavljeni zgolj s konkretnim materialom, 

preko katerega z vizualno predstavo osvojijo matematične simbole.  

Pri struktualističnem pristopu ni poudarka na horizontalni matematizaciji, kar je vidno nasprotje 

empirističnemu pristopu, kjer učenci izhajajo iz neformalnih strategij, vendar le-te kasneje 

nimajo povezave s formalnimi matematičnimi dejstvi. Pri tem pristopu učence poučujemo z 

dejstvom, da bodo z dejavnostmi iz okolja osvojili višja kognitivna znanja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 HORIZONTALNA VERTIKALNA 

mehanistični – – 

empiristični + – 

struktualistični – + 

realistični + + 
Tabela 1 - Matematizacija in smeri (Streefland, 1991, str. 32) 
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2.4. ZNAČILNOSTI KONCEPTA REALISTIČNE MATEMATIKE  

 

Glavne značilnosti koncepta realistične matematike je opredelil že Freudenthal leta 1977, ko je 

dejal, da mora biti matematika otroku blizu, povezana z realnostjo. 

Matematika naj ne bo le predmet poučevanja v šoli, ampak naj bo del koristne človekove 

dejavnosti v družbi (Heuvel-Panhuizem, 1996).  

Izpostavili bomo značilnosti, ki jih mora učitelj upoštevati za ustrezno realizacijo koncepta 

realistične matematike v razredu.  

 

2.4.1. LASTNA AKTIVNOST IN PRISPEVEK UČENCEV  

 

Ideja matematizacije se jasno nanaša na pojem matematike kot dejavnosti, ki se je da, po mnenju 

Freudenthala, najenostavneje in najhitreje naučiti z učenčevo aktivno dejavnostjo v 

izobraževalnem procesu (Heuvel-Panhuizem, 1996). Učenci se morajo sami soočati s 

problemskimi situacijami, da lahko razvijajo matematične strategije ter sami prihajajo do 

spoznanj in razumevanja. Učne ure morajo biti zasnovane, da je moč izkoristiti učenčeve 

predhodnje izkušnje o matematiki tako, da je učenec zmožen sam, brez neposrednega vodenja 

učitelja, priti do ponovnega odkritja. 

Freudenthal (Treffers, 1991) namreč razlaga, da je direkten transfer znanja po konceptu 

tradicionalnega načina poučevanja napačen in nehuman. Učenci, ki so poučevani na tak način, 

matematike namreč ne bodo znali uporabljati v vsakdanjem življenju.  

 

2.4.2. UČENČEVO PREHAJANJE SKOZI RAZLIČNE STOPNJE  

RAZUMEVANJA 
 

Proces matematizacije lahko poteka na vseh stopnjah usvajanja matematičnih pojmov – 

konkretni, grafični in simbolni. Učenec v svojem ritmu napreduje po sposobnostih razumevanja 

določene matematične vsebine, saj sprva na konkretni stopnji išče rešitve povezane s 

kontekstom in si preko ustvarjanja različnih bližnjic pridobiva vpoglede v temeljna načela 

matematike ter si pridobiva širše znanje na simbolni stopnji.  

Zulkardi (2002; v Lange, 1996) navaja, da učenec doseže prvo stopnjo razumevanja, takoj ko 

zna uporabljati njemu znane značilnosti matematičnega vzorca; drugo stopnjo doseže, ko se 

nauči uporabljati povezave med značilnostmi; in tretjo stopnjo, ko zna manipulirati z neločljivo 

povezanimi značilnostmi matematičnih odnosov. Tradicionalni način poučevanja uresničuje 

drugo in tretjo stopnjo učenčevega razumevanja, medtem ko se koncept realistične matematike 

ukvarja tudi z učenčevim razumevanjem na prvi stopnji. 

Aktivnost matematizacije na nižji stopnji lahko kasneje postane predmet analize na višji. 

Primer: učenec najprej operira z matematični števili na konkretni stopnji in se jih nauči uporabiti 

na grafični in simbolni. Prehod na višjo stopnjo v matematičnem razmišljanju pa lahko doseže 

le s sposobnostjo uporabe refleksije, torej z interakcijo in lastno aktivnostjo (Heuvel-

Panhuizem, 1996). 
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Freudenthal (Treffers, 1991) zanika, da je učenje kontinuiran proces v manjših korakih, ampak 

pravi, da »... je učenje podobno nepovezanim skokom« (Novak, M. 2003, str. 13). Učenec 

uporablja različne bližnjice, preko katerih je občasno bližje iskani rešitvi, včasih pa bolj 

oddaljen. Proces učenja zato lahko miruje, poteka enakomerno po posameznih stopnjah, lahko 

pa se vrača nazaj na nižjo stopnjo.  

Učencu zastavimo matematični problem:  

V 2.a razredu je 20 učencev. Učiteljica jim pri uri športa ponudi 5 nogometnih in 20 teniških 

žogic. Kako si lahko učenci razdelijo žoge?  

Učenci morajo ugotoviti, da je potrebno izoblikovati 5 skupin in nato žoge razdeliti po 

skupinah. Vsaka skupina bo imela 1 nogometno in 4 teniške žogice. Sprva bodo učenci rokovali 

z žogami, jih grupirali. Kasneje bodo na grafični stopnji s pomočjo lastno izoblikovanih 

slikovnih simbolov (krogci, narisane žoge …) grupirali na 5 enakih delov, nazadnje pa bodo v 

matematičnem jeziku s pomočjo simbolov zapisali račun deljenja. V primeru njihovega 

nerazumevanja že na grafični ponazoritvi deljenja, pa se bodo le-ti vrnili nazaj h konkretni 

ponazoritvi s kontekstualnim materialom, v tem primeru rokovanje z žogami.  

S podobnimi primeri lahko dokažemo, da vsak učenec ne doseže stopnje abstrakcije, simbolne 

stopnje. »Vsak otrok sledi svoji individualni učni poti, zato mora biti učni proces prilagojen 

otrokovim potrebam« (Novak, 2003, str. 13). Učenec mora sam najti pot med neformalnim in 

formalnim znanjem, zato morajo biti upoštevane individualne razlike med njimi, da lahko 

najbolje dokažejo svoje zmožnosti in potrebe.  

  

2.4.3. POVEZAVA Z REALNOSTJO IN POUDAREK NA UPORABNOSTI 
 

Poleg aktivne dejavnosti učencev koncept realistične matematike pripisuje velik pomen tudi 

povezavi z realnostjo.  

Matematika, poučevana ločeno od učenčevih življenjskih izkušenj, bo hitro pozabljena in brez 

možnosti uporabe v vsakdanjosti. Učitelji naj raje namesto usvajanja novih vsebin na 

abstraktnem nivoju z definicijami uporabljajo konkreten material (npr. pri odštevanju – število 

pojedenih sladoledov, posledično štejemo število palčk; ulomki – deljenje kosov pice ...).  

»Situacije s kontekstom ne služijo samo kot vir, ampak tudi kot področje uporabe« (Novak, M. 

2003, str. 12). Pri zasnovi konteksta pa moramo upoštevati tudi učenčevo predstavo o stvareh 

in dogodkih. Kot primer navajamo:  

Miha in Anže sta krasila novoletno jelko. Miha je obesil 2 okraska, Anže pa 3. Koliko okraskov 

visi na novoletni jelki?  

Če ob tem ne upoštevamo konteksta, potem je odgovor pet okraskov. V realnosti pa tudi učenci 

vedo, da na novoletno jelko obesimo veliko več okraskov. Kontekst nam daje možnost, da v 

reševanje vključimo asociacije, lastne predstave o problemu in dotedanje izkušnje.  

V kolikor je matematika poučevana kot aktivnost, reševanje problemov dobi pravi pomen. 

Poučevanje je osredotočeno na matematični problem, kar pomeni, da problem predstavlja cilj 

in matematično orodje nima bistvenega pomena pri učenju.  
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Učencem zastavimo matematični problem:  

»Zvečer bo 81 staršev obiskalo našo šolo. Za vsako mizo jih bo sedelo 6. Koliko miz 

potrebujemo?« 

(Gravemeijer, 1990, str. 14). 

 

 

Slika 1 - Učenčev slikovni prikaz (Gravemeijer, 1990, str. 20) 

 

Slikovna predstava učencu neposredno ne odkriva rešitve problema, ampak ga poenostavlja z 

opisovanjem odnosov in razlikovanjem med pomembnimi in nepomembnimi podatki (Slika 1). 

Pri tem ne uporablja matematičnega jezika, ampak le lastne simbole in sheme. 

  

 

Slika 2 - Realistično reševanje problemov (Gravemeijer, 1990, str. 20) 

 

Koncept realistične matematike predpostavlja tudi to, da se učenec sreča s kontekstnimi 

problemi, kjer rešitev ni mogoča ali je možnih rešitev več. Naučiti ga mora, da si z večanjem 

števila reševanja podobnih primerov postopno razvija formalni matematični jezik. 
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2.5. TEMELJNA NAČELA REALISTIČNEGA POUČEVANJA IN UČENJA  

 

M. Van den Heuvel-Panhuizen (2000) je na podlagi Treffersovih petih načel realističnega 

poučevanja poudarila šest načel, s katerimi predstavlja, kako skušajo nizozemski učitelji 

poučevati matematiko v osnovni šoli. Nekateri izmed načel se navezujejo na poglede 

učenčevega učenja, spet drugi pa so ključni za učitelje zaradi pedagoškega vidika na omenjeno 

učno snov.  

 

2.5.1. NAČELO AKTIVNOSTI 

 

Prvo načelo, načelo aktivnosti, izhaja iz dejstva, da matematizacija temelji na spodbujanju 

dejavnosti učencev, da kot aktivni člani izobraževalnega procesa razvijajo različne strategije 

reševanja problema in si sami razvijajo matematična spoznanja.  

 

2.5.2. NAČELO REALNOSTI 

 

Koncept realistične matematike predpostavlja, da učencem matematiko približamo, da bi jo 

kasneje znali uporabljati v vsakdanjem življenju in se zavedati, da je matematika uporabna 

veda.  Učenčeva realnost mora biti zasnovana kot vir učenja matematike. Tako kot je 

matematika nastala iz matematizacije realnosti, mora tudi učenje le-te izvirati iz 

matematiziranja realnosti. 

Pri konceptu realistične matematike zato didaktični material služi kot vir in področje uporabe 

že od samega začetka učenja in poučevanja. Biti mora v skladu z učenčevim poznanim 

kontekstom, sposobnostmi in starostjo. Dovoliti mora veliko mero različnih postopkov 

reševanja, da lahko učenci z njim operirajo, ugotavljajo prepletenost matematičnih področij, 

sodelujejo v diskusiji in ob koncu pridejo do kakovostno rešenega problema.  

Učitelj se mora pri načrtovanju uporabe didaktičnega materiala poistovetiti z učenci, saj bo le 

tako prepoznal, ali je bil material primeren za njihovo učenje ali ne. Učenci namreč le vidijo 

konkretni material in ne prepoznajo povezav s simbolnimi matematičnimi zapisi.  

Cobb (1987) poudarja, da ima lahko učenčeva predstava konkretnega materiala 2 dejstvi: prvo, 

ki si ga učenec izoblikuje v mislih, in drugo, didaktično, ki predstavlja material. Učitelj, bo 

prepoznal matematično zakonitost v materialu, ker jih že pozna in razume, pri učencu pa je 

pomembno, da bo material omogočil, da bo lahko prek njega spoznal in razumel matematično 

zakonitost.  

 

2.5.3. NAČELO STOPENJ 

 

Učenci prehajajo skozi različne stopnje razumevanja, pri katerih si izoblikujejo sposobnost 

razumevanja neformalnih rešitev do prepoznavanja ključnih matematičnih dejstev. Pogoj za 

prehod na naslednjo stopnjo je sposobnost refleksije že izvedenih dejavnosti. Učenci sprva 

rešujejo podobne probleme, kasneje pa kontekstne situacije postanejo bolj zapletene in splošno 

uporabne.  



Balant, V. (2017). Stališča učiteljev do koncepta realistične matematike. Magistrsko delo. Ljubljana: PEF UL.  

11 
 

 
Slika 3 - Stopnje učenja po konceptu realistične matematike (lastni prevod, po Gravemeijer, 1994, str. 102) 

 

Na situacijski stopnji učenec uporablja že pridobljeno znanje in strategije za reševanje 

matematičnih problemov, vzetih iz njemu znanega konteksta (npr. deljenje bonbonov). 

Referenčna stopnja ali »stopnja od« prednjači na uporabi identičnih matematičnih strategij 

prejšnji stopnji, torej so nadaljnji matematični problemi vzeti iz prejšnjega (npr. slikovni prikaz 

deljenja bonbonov).  

Na splošni stopnji (»stopnja za«) se učenec osredotoča na zapis števil, ki predstavljajo 

matematični problem v kontekstu v obliki tekstovnega zapisa z matematičnimi simboli.  

Na formalni stopnji pa je poudarek na uporabi višjih procesov in povezavo med različnimi 

matematičnimi reprezentacijami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 4 - Na avtobusni postaji (Heuvel-Panhuizem, 2000, str. 6) 

Slikovna predstava konteksta z avtobusom predstavlja primer iz vsakdanjega življenja, kjer so 

prikazane vse spremembe na avtobusni postaji. Učenec si sprva s slikovno oporo (avtobus) 

predstavlja število potnikov, ki so vstopili in izstopili, kasneje pa lahko »avtobus« postane 

objekt, s katerim operirajo in si pridobivajo razumevanje različnih vrst številčnih zapisov.  

 

v Iz 

avtobusna 

postaja 
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Načelo stopenj poudarja, da se učenčeva rast v matematičnem razmišljanju neprestano povišuje, 

kar »...daje učnemu načrtu vzdolžno, vzporedno povezanost« (Plevel, 2010, str,  15). Učni 

model mora biti zato zasnovan tako, da je opazen poudarek na odnosih, poznan tudi učencem, 

kaj so se že naučili in kaj se še bodo.  

De Lange, 1995 (Zulkardi, 2010) je oblikoval tri ravni učnih ciljev za matematično poučevanje, 

in sicer nižjo, srednjo in višjo raven.  

Pri poučevanju na tradicionalen način učenci večinoma dosegajo cilje na nižji ravni. Le-ti znajo 

prepoznati osnovne definicije in rešiti enostavne algoritme. Pri konceptu realistične matematike 

pa mora biti učitelj pozoren, da učenci s povezovanjem matematičnega znanja in diskusijo 

pridobijo visoke sposobnosti razmišljanja, s katerimi uresničijo pričakovanja učitelja in tako 

dosežejo učne cilje tudi na srednji in višji ravni. 

V neprestani rasti matematičnega znanja mora učenec prepoznati že pridobljeno izkušnjo, 

uporabnost in jo povezati z novimi situacijami.  

Zato vrvico s perlicami učenci v prvem razredu uporabljajo za štetje, v višjih razredih pa jim 

služi za abstraktno predstavo različnih matematičnih vsebin (številski trak za računske operacije 

seštevanja in odštevanja, reševanje problemov z razmerji, računanje ulomkov in odstotkov ...). 

 

 
Slika 5 - Različni prikazi številske premice (Heuvel-Panhuizem, 2000, str. 7) 
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2.5.4. NAČELO PREPLETANJA 

 

Četrto načelo prepletanja poudarja, da, matematike, kot šolskega predmeta ne moremo ločiti na 

posamezne učne sklope. Bogato reševanje matematičnih problemov prinaša moč uporabe 

širokega spektra nepovezanih matematičnih vsebin.  

Učitelj učencem zastavi matematični problem, da izmerijo velikost šolske zastave (Slika 6).   

 

Slika 6 - Matematični problem z zastavo (Heuvel-Panhuizem, 2000, str. 8) 

Pri tem morajo imeti učenci znanje iz različnih matematičnih sklopov (merjenje, geometrija in 

razmerja), obenem pa morajo imeti dovolj predznanja (strategije reševanja in matematične 

zakonitosti), ki jim omogoča predstavo o nadaljnjem načinu reševanja. 

 

2.5.5. NAČELO INTERAKCIJE 

 

Znotraj koncepta realističnega poučevanja je učenje matematike zasnovano kot socialna 

aktivnost. »Učenje matematike ni izoliran proces, ki ga izvaja posameznik, ampak ga usmerja 

in spodbuja tudi sociokulturni kontekst družbe, v kateri živimo« (Novak, M. 2003, str. 18), 

obenem pa mora biti koherenten kurikulumu.  

Učenci v razredu delujejo kot celota. Ponujene so jim možnosti za izmenjavo mnenj v skupini, 

pri čemer spodbujamo zagovarjanje in argumentiranje idej med njimi. Z interakcijo le-ti pridejo 

do spoznanja, kako izboljšati svoje lastne strategije, z refleksijo pa dosežejo višjo stopnjo 

razumevanja matematične snovi.  Kljub temu pa to ne spremeni dejstva, da celoten razred ne 

napreduje v enakem tempu, ampak je pomemben vsak posameznik, ki sledi svoji lastni poti 

učenja. 

 

2.5.6. NAČELO USMERJANJA  

 

Freudenthal (1991, str. 57) poudarja ključno, aktivno vlogo učenca, ki je s strani učitelja voden 

do ponovnega odkritja. Učenje ne poteka po predpisanem kurikulumu, ki predpostavlja, kaj se 

morajo učenci naučiti. Učitelj ni posredovalec znanja, je opazovalec, ki učencem omogoči 

spodbudno učno okolje, v katerem se učni proces razvija in znanje izoblikuje. Učitelj mora biti 

zato sposoben predvideti, na kakšen način bo izoblikoval učenčevo primarno okolje za čim 

boljše razumevanje. Na začetku učne ure kot organizator učencem zastavi problem. V 

nadaljevanju kot vodnik učencem podaja namige (npr. nariše tabelo, slikovni prikaz na tablo 

…), jih usmerja, ampak le če potrebujejo pomoč. Če povzamemo, je učitelj le povezovalec učne 

ure, ki na vseh ravneh učenja spodbuja učence, da pridejo do novih spoznanj. 
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2.6. VLOGA UČENCA 

 

Freudenthal je zagovarjal dejstvo, da učenci niso pasivni prejemniki vnaprej pripravljene 

matematike, ampak morajo biti poučevani tako, da si pridobijo možnost soustvarjanja 

matematičnih dejstev (Zulkardi, 2002).  Učenec je pri konceptu realistične matematike 

nedvomno na osrednjem mestu. Pouk je namreč zastavljen tako, da učitelj poda, kaj in v 

kakšnem zaporedju bo učna ura potekala, nato pa učenec deluje individualno, razpravlja v paru, 

skupini ali v diskusiji celotnega razreda. Tekom procesa učenja mora učenec prepoznati 

pomembne podatke znotraj kontekstualne situacije in razrešiti odnose za nadaljnje znanje 

matematičnih zakonitosti. Zato lahko: zapiše esej, izvede eksperiment, zbira podatke in zapisuje 

rešitve, oblikuje naloge, ki bodo morebiti uporabljene v testu ali pa izoblikuje test za sošolce 

(Zulkardi, 2002). Omenjen način učencu predstavlja izziv, kar se kaže v veliki motiviranosti in 

dovzetnosti za učenje. Ko učenec pride do zaključka, je prisiljen do refleksije lastnega procesa 

učenja, saj mora deliti strategije reševanja s sošolci.  

 

2.7. VLOGA UČITELJA 

 

Učiteljeva vloga je ena izmed pomembnejših pri poučevanju po konceptu realistične 

matematike. Učitelj mora imeti željo po poučevanju, verjeti mora sebi in svojim sposobnostim 

ter biti potrpežljiv. Poučevanje naj dojema kot ustvarjanje in kljub vsemu kot vsakodnevno 

obveznost (Krantz, 1993). Učence v procesu pridobivanja znanja spodbuja k uporabi 

izkustvenega znanja in jim pomaga razviti neformalne strategije reševanja matematičnega 

problema v bolj formalne pristope, tako da se bodo kasneje izkazale za uporabne.  

Učitelj mora znati voditi diskusijo in biti dober poslušalec, saj zastavlja kompleksnejša 

vprašanja, ki izhajajo iz učenčevih, in izzive, da učenci sami pridejo do ugotovitev in 

naprednejših strategij reševanja v lastnem ritmu učenja. S tem pridobi informacije, ali je bil 

matematični problem zastavljen pravilno kot kontekst realnosti. Če je le-ta smiseln, bodo učenci 

govorili o samem kontekstu, kar se bo izražalo tudi v samem matematičnem pogovoru, saj jim 

tako dana matematična situacija omogoča, da se zavedajo, kaj počnejo. Če pa je problem prikrit 

in naravnan matematično šolsko, bo učencem le-ta predstavljal preveč abstraktnih dejstev in 

posledično si ne bodo znali priklicati že osvojenih znanj in izkušenj (Fosnot in Dolk, 2001).  

Učenčeva velika dominantnost pri soustvarjanju učne ure in poglobljenih znanj pa lahko 

privede do problema spoštovanja avtoritete učitelja. Učitelj mora biti dobro pripravljen, saj le 

tako ne bo presenečen nad vrzeli svojega razmišljanja in kar je najpomembneje, obdržal bo 

pozornost in motivacijo učencev. Učitelj mora slediti učenčevemu napredku že od samega 

začetka učenja, zato mora biti dober opazovalec, ki dobro pozna učenčeve sposobnosti in 

vedenje, odnos do matematike, pripravljenost sodelovanja, motivacijo in koncentracijo ter ga 

spremlja in predvidi vse njegove strategije reševanja problemov. Odvrne ga od neuporabnih 

strategij, ki bi kasneje morebiti ovirale njegov napredek. 

Primaren namen ocenjevanja pri konceptu realistične matematike je izboljšanje proces učenja 

in poučevanja, zato mora učitelj spremljati celoten proces učenčevega pridobivanja znanja. Pri 

ocenjevanju morajo biti operacionalizirani vsi učni cilji iz učnega načrta za vse ravni 

učenčevega mišljenja – nižjo, srednjo in višjo raven. Učitelji ne iščejo neznanja, zato naj bi 

njihove metode ocenjevanja učecem pokazale, česa so že sposobni. Testi so sestavljeni tako, da 

so rešljivi na več načinov in imajo več pravilnih rešitev. S tem dokažemo dejstvo, da končna 

ocena ni popolnoma objektivna, saj učitelj test oblikuje tako, da bo lahko v njem resnično 

prepoznal, ali učenec problem razume. 
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III. PRAKTIČNI DEL 
 

Na podlagi teoretičnih izhodišč o prednostih koncepta RME, pri katerem učenci pridobivajo 

kvalitetno znanje, želimo predstaviti primer učne priprave po načelih omenjenega koncepta, ki 

jo lahko uporabijo učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji (5. razred).  
 

3 NAČRTOVANJE UČNE ENOTE PO KONCEPTU RME 
 

Pri oblikovanju učne ure po konceptu realistične matematike mora imeti učitelj veliko mero 

lastne motivacije do poučevanja predmeta ter velik nabor učnih metod in idej, s katerimi učence 

pripelje do kakovostnega znanja.  

Večina današnjih učiteljev je bilo še vedno poučevanih na tradicionalen način, kjer učitelj kot 

»vodnjak modrosti« stoji pred tablo in razlaga dejstva z uporabo besed in simbolov (Fosnot in 

Dolk, 2001). Učitelji imajo zato velikokrat podoben način razmišljanja in poučevanja prav 

zaradi vzorca, preko katerega so bili poučevani. Učitelj, ki pa sprejme koncept realistične 

matematike, pa mora biti pozoren na oblikovanje učne ure tako, da uresničuje vse značilnosti 

omenjenega koncepta.   

 

Načrtovanje učne enote poteka v cikličnem zaporedju 4 stopenj (Streefland, 1991):  

1. Kontekstualni problem 

Učitelj učencem predstavi matematični problem, ki je oblikovan glede na znanje učencev in 

izhaja iz resničnega življenja, ki je učencem poznan.  

2. Reševanje kontekstualnega problema in spodbujanje ter usmerjanje učencev, pri 

katerih so opazne težave  

Učenci se lotijo reševanja problema. Delajo v manjših skupinah (3–4 učenci), v paru ali redkeje 

individualno. Učitelj ima vnaprej pripravljena vprašanja, s katerimi učencem pomaga pri 

razmišljanju in jih vodi v pravo smer. Učitelj ne podaja neposrednih odgovorov, ampak na 

vprašanja odgovarja s podvprašanji.  

3. Oblikovanje lastnih iznajdb 

Učenci iščejo lastne strategije reševanja problema in s tem iščejo različne poti za rešitev.  

4. Primerjava rešitev in diskusija s sošolci 

Poteka predstavitev strategij reševanja in rešitve svojim sošolcem. Med seboj primerjajo rešitve 

in skušajo ugotoviti, katera rešitev je najprimernejša in zakaj.  
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3.1. PRIMER UČNE PRIPRAVE PO KONCEPTU RME  

 

Na podlagi cikličnega zaporedja 4 stopenj poučevanja po konceptu RME, ki ga je opredelil 

Streefland (1991), smo oblikovali primer učne priprave za tematski sklop geometrija in 

merjenje (geometrijski element – daljica).  

 

UČITELJ Vesna Balant 

TEMATSKI SKLOP Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA Geometrijski element (daljica) 

RAZRED 5. 

ZAPOREDNA ŠT. URE 1. 

UČNI CILJI Učenci:  

- narišejo daljice z dano dolžino, 

- grafično seštevajo daljice, 

- povežejo pojme daljica, dolžina 

daljice, mersko število, merska enota;  

- problem analizirajo, ga sistematično 

rešijo in pri tem uporabljajo različne 

strategije reševanja;  

- predstavijo problemsko situacijo z 

različnimi didaktičnimi ponazorili, s 

konkretnimi in slikovnimi materiali.  

METODE DELA Metoda diskusije, metoda reševanja 

problemov 

UČNE OBLIKE  Frontalna, delo v skupini  

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI Delovni listi (prva stran: A4 listi z narisano 

mrežo, druga stran: opisana problemska 

naloga), ravnila, metri, vrvice, slamice, 

različno dolge palice  

VIRI IN LITERATURA Učni načrt za matematiko (2011) 
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POTEK UČNE URE                                                                              

 

1. Problemska naloga 

Učitelj učence motivira s pogovorom o orientacijskem sprehodu –                                                      

labirint v gozdu. 

Učitelj učencem razdeli prazne mreže (3x4), ki predstavljajo označeno območje v gozdu.  

Predstavi jim problemsko nalogo – risanje čim daljše poti skozi labirint. 

 

2. Reševanje problemske naloge                                                                        

                                            
       

     Naloge učitelja: 

- spodbujanje in usmerjanje učencev, ki imajo težave; 

- opazovati učence, kako si izmenjujejo ideje oz. diskutirajo o različnih strategijah 

reševanja problema.  

 

3. Lastne iznajdbe                                                                                                      

Učitelj učence pozove, naj oblikujejo labirint s poljubnim številom polj in poiščejo 

najdaljšo možno pot za oritentacijski sprehod. Izračunajo naj dolžino te poti.  

 

4. Primerjava rešitev in diskusija                                                                           

Učenci predstavijo svoje rešitve. Učitelj s pomočjo vprašanj učence pripelje do 

ugotovitev. Pri tem jih spodbuja k opazovanju notranjih kvadratov (štetje notranjih 

kvadratov).  

Učitelj na tablo nariše prazne mreže in pozove učence, da predstavijo svoje ugotovitve o 

labirintih s poljubno izbranimi polji. Med predstavljenimi rešitvami izberejo pot, po 

kateri se bodo sprehodili skozi labirint. 
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5. Nov problem v podobnem kontekstu                                                               
Učenci nadaljujejo z reševanjem naloge na listu.  

Učenci prejmejo dve mreži (3x4). Na prvi mreži je začrtana pot, druga mreža je prazna. 

Narisati morajo drugačno pot in ugotoviti, koliko časa bodo hodili skozi labirint po 

začrtani poti, ter ob tem upoštevati, da se ves čas približno enako hitro premikajo. 

 

 
6. Reševanje problemske naloge                                                                             
Postavljanje dodatnih vprašanj učencem, ki imajo težave npr.  

1. Kako dolgo bi hodili po narisani poti? 

2. Koliko časa porabimo za najkrajši del poti (dolžina stranice manjšega kvadrata v 

mreži)? 

 

7. Lastne iznajdbe 

Spodbujanje učencev do dodatnih možnih rešitev in mogočih primerjav s prvo 

problemsko nalogo.  

 

8. Primerjava rešitev in diskusija                                                                         

Učenci predstavijo svoje rešitve.  

 

 

Učiteljeva učna priprava je kratka in nazorna, v njej so namreč prepoznani zastavljeni učni cilji, 

matematični problem in kratek potek učiteljeve dejavnosti tekom učne ure. Učitelj si lahko v 

nadaljevanju zapiše še dodatno nalogo za prihodnjo učno uro.  

V učiteljevi pripravi je torej pomembno, da le-ta ve, do česa izhodiščna situacija (zastavljen 

matematični problem) učence pripelje oziroma o katerem matematičnem pojmu bodo učenci 

dobili boljše predstave.  
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4 OPREDELITEV KARAKTERISTIK KONCEPTA RME V  

VIDEOPOSNETKIH EMPIRIČNEGA DELA MAGISTRSKE 

NALOGE 
 

V raziskovalnem delu magistrske naloge smo z dvema videoposnetkoma želeli ugotoviti 

učiteljevo poznavanje poučevanja po konceptu realistične matematike.  

Po pregledu spletnega gradiva sta bila za analizo izbrana videoposnetka, v katerih smo 

prepoznali največjo mero vsebovanih karakteristik poučevanja koncepta RME in jih je kot 

temeljna načela opredelila M. Van den Heuvel-Panhuizen (2000) v gradivu Mathematics 

Education in the Netherlands: A guided tour.  

 

4.1. VIDEOPOSNETEK 1 – MATEMATIČNI PROBLEMI IZ ŽIVLJENJSKIH 

SITUACIJ 

 

Videoposnetek je dostopen na spletnem naslovu: 

http://www.learner.org/vod/vod_window.html?pid=910.  

 

4.1.1. Analiza videoposnetka 1 po načelih RME 

 

Problemska naloga:  

 

Koliko izmenjav valentinovih kartic bi naredili, če je v razredu 24 učencev? 
 

 

Učni cilji:  

Pri interpretaciji videoposnetka 1 smo upoštevali slovenski Učni načrt za matematiko (2011) in 

na podlagi le-tega zapisali naslednje učne cilje, da učenci tekom učne ure:  

 

- razčlenijo problemsko situacijo, jo predstavijo z različnimi ponazorili in matematičnim 

zapisom; 

- postavljajo raziskovalna oziroma problemska vprašanja; 

- rešijo problem in pri tem uporabljajo različne strategije; 

- rešijo kombinatorični problem na konkretni (in grafični) ravni z uporabo konkretnih 

materialov, modelov in ponazoril ter prikažejo rešitev kombinatoričnega problema s 

skico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.learner.org/vod/vod_window.html?pid=910
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Opis poteka učne ure na podlagi uresničevanja cikličnega zaporedja 4 stopenj, avtorja 

Streeflanda:  

1. Kontekstualni problem 

V uvodnem delu učne ure je učiteljica učencem frontalno zastavila problemsko nalogo, s katero 

jih je želela motivirati (praznovanje praznika valentinovo).  

Pred tablo je povabila učenko, ji podarila valentinovo kartico, nato pa sta si kartici med seboj 

izmenjali. Pozvala je ostale učence z vprašanjem: »Kolikokrat sva si izmenjali kartici? Zakaj?« 

V nadaljevanju je pred tablo poklicala še dva učenca in zastavila vprašanje, koliko izmenjav so 

naredili tokrat.  

2. Reševanje kontekstualnega problema in spodbujanje ter usmerjanje učencev, pri 

katerih so opazne težave  

V osrednjem delu učne ure so učenci po skupinah z uporabo različnega konkretnega materiala 

skušali rešiti problemsko nalogo, torej: koliko izmenjav valentinovih kartic bi naredili, če je v 

razredu 24 učencev? 

Učiteljica je spremljala njihovo delo, jih opazovala in jim postavljala vprašanja. Trditve 

učencev je v pogovoru z njimi povzemala in jim skušala pomagati pri prepoznavanju pravilne 

ali napačne strategije reševanja.  

3. Oblikovanje lastnih iznajdb 

Učenci so uporabljali različne strategije reševanja problema (uporaba grafičnih simbolov na 

listu, računala, na konkreten način z uporabo didaktičnega materiala – grupiranje barvnih kock, 

ploščic).  

4. Primerjava rešitev in diskusija s sošolci 

Ob koncu učne ure so imeli učenci priložnost evalviranja in postavljanja vprašanj med seboj in 

učiteljici. Posamezniki so predstavili svoje ugotovitve.  
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Načela realističnega poučevanja prepoznana v videoposnetku 1:  

1.  Načelo aktivnosti 

Tekom učne ure je bilo uresničeno načelo aktivnosti. Na začetku učne ure so imeli možnost 

aktivnega sodelovanja sicer le tisti učenci, ki so na vprašanje učiteljice dvignili roko in bili 

poklicani. Le-ti so podajali odgovore, zastavljali vprašanja, razlagali matematičnega dejstva 

sošolcem, ostali pa so le opazovali dogajanje v razredu. V osrednjem delu učne ure pa so učenci 

sodelovali v manjših skupinah in tako vsi skušali prispevati k pravilni rešitvi matematičnega 

problema, s čimer je učiteljica uresničila načelo aktivnosti.  

2. Načelo realnosti 

Po valentinovi zabavi je učiteljica učencem naslednji dan omogočila izmenjavo valentinovih 

kartic. Matematični problem je torej izhajal iz učencem dobro poznane življenjske situacije. S 

podobnimi problemi se bodo večkrat srečali, s čimer ugotavljamo, da je učiteljica uporabila 

ustrezno motivacijsko metodo (v nadaljevanju tudi matematični problem) pri učni uri.  

3. Načelo stopenj 

Uresničeno je bilo načelo stopenj, saj so učenci prvi matematični problem sprva reševali na 

konkretni ravni (izmenjava valentinovih kartic med dvema, tremi in štirimi učenci), ga nato 

grafično in z lastno oblikovanim simbolnim zapisom predstavili na tablo (risanje figur, 

označevanje učencev s črkami). 

Drugi matematični problem (izmenjava valentinovih kartic med 24 učenci) pa so učenci reševali 

poljubno, in sicer z uporabo konkretnega materiala (leseni in plastični konstruktorji), 

računalom, s pomočjo grafičnega (risanje miz z učenci) ali simbolnega zapisa (v obliki tabel). 

Uporabljali so takšen način, kakršnega so prepoznali kot najučinkovitejšega za rešitev 

matematičnega problema.  

 

4. Načelo prepletanja 

Načelo prepletanja je bilo uresničeno, saj so učenci pri učni uri uresničevali učne cilje na 

različnih matematičnih področjih, in sicer: matematični problem je bil izvzet iz vsakdanje 

življenjske situacije (reševanje problemov, oblikovanje vzorcev); pri reševanju je potekala 

obdelava podatkov (zbiranje podatkov in oblikovanje preglednic), učenci so z grupiranjem 

oblikovali množice. Uporabljali so naravna števila do 10 000.   

 

5. Načelo interakcije  

Učenci so delovali v skupinah ali v dvojicah, zato so lahko med seboj delili mnenja, ideje, 

strategije reševanja problema, rešitve. Učno šibkejši ali tuje govoreči učenci so postavljali 

vprašanja, ostali pa so jim odgovarjali in jih usmerjali do novih ugotovitev, s čimer je bila 

obenem zagotovljena tudi individualnost posameznika.  
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6. Načelo usmerjanja  

Učiteljica je imela vlogo usmerjevalca, saj je učencem zastavljala vprašanja, ki so bila v 

kontekstu z matematičnim problemom (npr. »Če imamo štiri učence za izmenjavo valentinovih 

kartic – koliko izmenjav bodo naredili? Meniš, da je rešitev preveliko ali premajhno število?«) 

ali so bila splošna, kot so: »Kako rešuješ problem? Lahko razložiš? Ima kdo drugačno 

vprašanje, za katerega rabi potrditev?«  

Učiteljica ni nadzorovala mišljenja učencev, njen namen je bil omogočiti učencem oblikovanje 

novih idej, s čimer je zagotovila načelo usmerjanja. 
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4.2. VIDEOPOSNETEK 2 – OBSEG IN PLOŠČINA LIKOV 

 

Videoposnetek je dostopen na spletnem naslovu: https://www.teachingchannel.org/videos/real-

world-geometry-lesson. 

 

4.2.1. Analiza videoposnetka 2 po načelih RME 

Problemski nalogi: 

 

 Za zahvalno večerjo oblikovati največjo mizo, na kateri bi bilo največ hrane. 

 Oblikovati najmanjšo mizo, na katero komaj spravimo vso hrano. 

 
 

Učni cilji:  

Upoštevajoč Učni načrt za matematiko (2011) smo za interpretacijo videoposnetka 2 

prepoznali, da je učiteljica na podlagi predznanja učencev v 6. razredu skušala realizirati 

operativne cilje, ki so predvideni za razredno stopnjo pri nas v 3., 4. in 5. razredu, in sicer da 

učenci:  

 

- prepoznajo, poimenujejo in opišejo osnovne geometrijske oblike v življenjskih 

situacijah (predmeti) in matematičnih okoliščinah (modeli) ter pri opisu lastnosti 

uporabljajo matematične izraze (stranica, oglišče); 

- narišejo pravokotnik z upoštevanjem medsebojne lege stranic in skladnosti daljic; 

- opredelijo obseg in ploščino lika; 

- razlikujejo med obsegom in ploščino lika; 

- izmerijo in izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic; 

- izmerijo s konstantno nestandardno in standardno enoto ploščino pravokotnika in 

kvadrata; 

- izračunajo ploščino pravokotnika (brez uporabe obrazcev). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teachingchannel.org/videos/real-world-geometry-lesson
https://www.teachingchannel.org/videos/real-world-geometry-lesson
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Opis poteka učne ure na podlagi uresničevanja cikličnega zaporedja 4 stopenj, avtorja 

Streeflanda:  

1. Kontekstualni problem 

Učiteljica je v uvodnem delu učencem napovedala, naj si zamislijo, da bodo oblikovali mizo za 

vseh 22 učencev v razredu za zahvalno večerjo. Predstavila jim je dve problemski nalogi, in 

sicer: oblikovati največjo mizo, na kateri bo lahko največ hrane, ter oblikovati najmanjšo mizo, 

na katero bodo komaj spravili vso hrano za vse učence.  

2. Reševanje kontekstualnega problema in spodbujanje ter usmerjanje učencev, pri 

katerih so opazne težave  

Učenci so v skupinah delili mnenja, iskali mogoče strategije, rešitve problema in jih zapisali v 

zvezke. Učenci pri tem niso uporabljali konkretnega materiala.  

Učiteljica jih je spremljala in povzemala njihove ugotovitve.  

3. Primerjava rešitev in diskusija s sošolci 

V nadaljevanju so učenci frontalno sošolcem predstavili njihove strategije reševanja in rešitve, 

ob tem pa so uporabljali grafične in simbolne zapise. 

4. Oblikovanje lastnih iznajdb 

V zadnjem delu učne ure so učenci oblikovali skupno rešitev (oblikovanje mize za 22 učencev) 

in jo konkretno predstavili s trakovi, ki so ponazarjali stole, ob tem pa so podajali ugotovitve 

in poenotili nova matematična dejstva.  

 

 

Na podlagi teoretičnih izhodišč smo ugotovili, da pri videoposnetku 2 načrtovana učna enota ni 

potekala v cikličnem zaporedju 4 stopenj, saj sta bili 3. in 4. stopnja izvedeni v obratnem 

vrstnem redu. Učenci so najprej predstavili svoje ugotovitve sošolcem in jih argumentirali, nato 

so skupaj izbrali najustreznejšo rešitev in nazadnje na konkreten način skupno oblikovali mizo 

za 22 oseb.  

Kljub temu da se učiteljica ni posluževala cikličnega zaporedja, je ob koncu ure dosegla 

razumevanje matematičnega pojma.  
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Načela realističnega poučevanja prepoznana v videoposnetku 2: 

1.  Načelo aktivnosti 

Učiteljica je s predvidenimi oblikami in metodami dela zagotovila uresničitev načela aktivnosti. 

Učenci so imeli možnost sodelovanja v skupinah, kjer so delili izkušnje, lastne ideje, poročali 

so svojim sošolcem o strategijah reševanja, skupno pripravili prostor za konkretno ponazoritev 

matematičnega problema in na koncu izoblikovali skupno (pravilno) rešitev. Med njimi je 

nezavedno potekal matematični govor, s čimer so prišli do dejstva, da je matematika uporabna 

za rešitev vsakdanjih življenjskih problemov.  

  

2. Načelo realnosti 

Učiteljica je izhajala iz konkretnega primera (priprava mize za 22 učencev), a je zanemarila 

dejstvo, upoštevati učencem poznano (morebiti aktualno) tematiko. Učenci so morali namreč 

uporabiti abstraktne predstave (učiteljičine besede iz videoposnetka: »… predstavljajte si …«), 

a kljub temu s tem niso imeli težav, saj je matematični problem izhajal iz vsebine, ki bo nekega 

dne nedvomno uporabna in koristna.   

 

3. Načelo stopenj 

Načelo stopenj je bilo delno uresničeno, saj so učenci reševali probleme na vseh stopnjah 

usvajanja matematičnih pojmov, doseganje posameznih stopenj pa ni potekalo po ustreznem 

zaporedju: od konkretne, v nadaljevanju grafične in na koncu simbolne stopnje. Učenci so 

najprej na grafični in simbolni stopnji zapisali možne rešitve, nato pa z uporabo trakov 

(ponazarjanje stolov) prikazali učenje na konkretni ravni.  

 

4. Načelo prepletanja 

Videoposnetek temelji na abstraktni predstavi učencev in uporabi pridobljenega znanja 

reševanja matematičnih problemov iz življenjskih situacij ter rabi transformacij (simetrije), 

merjenja (nestandardna enota trak kot stol) in geometrijskih oblik (poznavanje likov).  

 

5. Načelo interakcije  

Učenci so celo učno uro delali po skupinah ali skupno v pogovoru z učiteljico. Med njimi je 

potekal matematični pogovor o predhodnih izkušnjah (učenec namreč pravi: »To sem že nekje 

videl …«), načinu oblikovanja strategij reševanja in končnih rešitvah.  

 

6. Načelo usmerjanja  

Učenci so imeli ključno, aktivno vlogo, a je tudi učiteljica veliko pripomogla h kakovostni 

izvedbi učne ure. Učence je opazovala, jih usmerjala s podvprašanji (primer: »Ali je to največja 

miza, kar jih lahko naredimo?«), jim podajala namige (s kretnjami obrazne mimike) o 

pravilnosti strategije reševanja in na koncu skupaj z učenci oblikovala matematične zakonitosti 

ter jih usmerila h kritičnemu razmišljanju.  
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IV. EMPIRIČNI DEL  

 

4 RAZISKAVA  

 

4.1. NAMEN RAZISKAVE IN OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

Danes je razumljeno, da različni načini poučevanja kvalitetno vplivajo na znanje učencev.  

Tradicionalni način poučevanja se počasi opušča, učitelji pa vedno bolj iščejo načine, različne 

učne pristope, da bi bila učna vsebina učencem bližja in razumljivejša. 

To spodbuja tudi koncept realistične matematike, ki temelji na uporabi učenčevih že 

pridobljenih neformalnih znanj v pridobivanju formalnih matematičnih dejstev. V literaturi smo 

zasledili že nekaj raziskav, ki temeljijo na raziskovanju koncepta realistične matematike in 

vplivu le-te na razvoj matematičnih znanj in strategij, naš namen pa je raziskati predvsem 

stališča učiteljev do koncepta realistične matematike.  

V empiričnem delu smo želeli ugotoviti, kolikšno je učiteljevo poznavanje koncepta realistične 

matematike, kakšne so njihove izkušnje in mnenje o omenjenem konceptu. Zanimalo nas je, 

kaj učiteljem predstavlja kakovosten pouk matematike. Učitelji so si pogledali dva 

videoposnetka učnih ur, v katerih smo prepoznali največjo mero vsebovanih karakteristik 

koncepta RME in v nadaljevanju odgovorili na zastavljena vprašanja v anketnem vprašalniku. 

Zanimalo nas je, kakšno je njihovo poznavanje koncepta RME, prepoznati in zapisati so morali 

učne cilje, ki so jih učiteljice skušale realizirati tekom učne ure ter izraziti svoje pozitivno in 

negativno mnenje o učni uri. Podali so lastne načine obravnavanja omenjene tematike v praksi.   

S primerjanjem in analizo različnih odgovorov na vprašanja smo raziskali stališča učiteljev o 

konceptu realistične matematike. S tem je učiteljem omogočeno, da ozavestijo drugačen način 

podajanja matematične učne snovi, možnost imajo evalvirati lastno delo, obenem pa smo jim 

ponudili ideje, kako se lahko pouk matematike v sedanjih osnovnih šolah posodobi, upoštevajoč 

raziskave, ki dokazujejo, da poučevanje po konceptu realistične matematike učence lahko 

pripelje do boljšega razumevanja matematičnih pojmov in boljših rezultatov.   

 

4.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

V okviru empiričnega dela raziskave želimo odgovoriti na sledeča raziskovalna vprašanja:  

R1: Ali razredni učitelji poznajo koncept realistične matematike? 

R2: Ali razredni učitelji poznajo razlike med tradicionalnim načinom poučevanja in med 

konceptom realistične matematike? 

R3: Ali učitelji v videoposnetku prepoznajo koncept realistične matematike? 

 

R4: Kako učitelji reflektirajo lastno delo v odnosu do koncepta realistične matematike? 

 

R5: Kako posamezni učitelj, ki je vključen v vzorec, razmišlja o RME v teoriji in praksi? 

 



Balant, V. (2017). Stališča učiteljev do koncepta realistične matematike. Magistrsko delo. Ljubljana: PEF UL.  

27 
 

4.3. RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 

 

4.3.1. Vzorec  

Način vzorčenja je majhen, naključen in namenski. Vzorec zajema 10 učiteljev, ki v šolskem 

letu 2016/2017 poučujejo na razredni stopnji od 1. do 5. razreda v osnovnih šolah na področju 

osrednje Slovenije z različno delovno dobo.  

Vse odgovore so podale učiteljice, zato smo v nadaljevanju uporabljali ženski spol.  

 

1. razred 1  

2. razred  1 

3. razred  2 

4. razred  4 

5. razred  2 

Tabela 2 - Struktura vzorca glede na razred, ki ga učiteljice poučujejo 

 

Učiteljica 
Leta delovne 

dobe 

U1 13 

U2 16 

U3 20 

U4 19 

U5 10 

U6 36 

U7 29 

U8 7 

U9 5 

U10 7 
Tabela 3 - Leta delovne dobe učiteljic 

 

Rangirana vrednost delovnih dob učiteljic Število 

5 – 10 let 3 

10 – 20 let 5 

nad 20 let 2 
Tabela 4 - Rangirane vrednosti delovnih dob učiteljic 
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4.3.2. Merski instrumentarij  

 

Za pridobivanje podatkov o stališčih učiteljic do koncepta realistične matematike, njihovem 

mnenju o učnih urah na videoposnetkih in primerjavo z lastnim delom, smo uporabili 

standardiziran anketni vprašalnik.  

Podatke smo zbirali v šolskem letu 2016/2017, in sicer v februarju 2017 na različnih osnovnih 

šolah osrednje Slovenije.  

 

4.3.3. Opis postopka zbiranja podatkov  

 

Za ugotovitev stališč učiteljic do koncepta realistične matematike smo oblikovali anketni 

vprašalnik (glej Prilogo 1).  

Anketni vprašalnik vsebuje 10 vprašanj, od katerih je 6 vprašanj zaprtega tipa in 2 vprašanji 

odprtega tipa (z več podvprašanji).  

Pred anketiranjem smo za možnost izvajanja raziskave zaprosili ravnatelje oziroma ravnateljice 

osnovnih šol. Z zagotavljanjem anonimnega odgovarjanja na anketna vprašanja in varstva 

osebnih podatkov so učiteljice preko elektronske pošte prejele internetna dostopa do ogleda 

videoposnetkov in anketni vprašalnik v spletni verziji.  

Veljavnost vprašanj smo zagotovili tako, da je anketni vprašalnik sestavljen v skladu z 

raziskovalnimi vprašanji in raziskovalnim problemom. Zanesljivost smo zagotovili z 

natančnimi navodili. Objektivnost je zagotovljena z zaprtimi in odprtimi tipi vprašanj. 

  

4.3.4. Opis postopka obdelave podatkov  

 

Pridobljene podatke o stališčih učiteljic smo kvalitativno analizirali, saj zaradi premajhnega 

vzorca (N=10) kvantitativne statistične obdelave ni bilo smiselno izvesti. Učiteljice so svoje 

mnenje izrazile v obliki odgovorov na podana vprašanja v anketnem vprašalniku. Najprej smo 

izpisali odgovore na vprašanja, nato pa rezultate interpretirali, odgovorili na raziskovalna 

vprašanja in rezultate povezali s podano teorijo.  
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4.4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

 

Rezultate bomo predstavili po posameznih vprašanjih za vsako učiteljico posebej, ker nas 

zanima njihovo razmišljanje o konceptu RME. Z njihovim mnenjem bomo namreč pridobili 

odgovore na naša raziskovalna vprašanja.  

Podane odgovore smo zato analizirali, jih združili in jim pripisali iste pojme, tj. oblikovali smo 

kode, s katerimi smo enostavneje prepoznali učiteljičino stališče do koncepta RME.   
 

1. Ali ste že slišali za »koncept realistične matematike« (v nadaljevanju RME)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Odgovori učiteljic o poznavanju koncepta RME 

Povzetek odgovorov:  

Večina učiteljic (8) ne pozna koncepta RME, le 2 učiteljici sta navedli, da koncept poznata.  

2. Ali poznate značilnosti RME? 

Tabela 6 - Izražene značilnosti koncepta RME 

 

Učiteljica Odgovor 

U1 Ne 

U2 Da 

U3 Ne 

U4 Ne 

U5 Ne 

U6 Da 

U7 Ne 

U8 Ne 

U9 Ne 

U10 Ne 

Učiteljica Odgovor Navedene značilnosti Kodi 

U1 Ne / / 

U2 Da 

Izgradnja lastnega znanja, uporaba 

konkretnega materiala, 

razmišljanje o svojih miselnih 

procesih in povezava in razprava z 

drugimi, sodelovanje z drugimi pri 

reševanju problemov.  

 aktivni udeleženci pri 

učenju 

 uporaba konkretnega 

materiala 

U3 Ne  / / 

U4 Ne  / / 

U5 Ne  / / 

U6 Da  

Vse izhaja iz življenja, izkušenj 

otrok, iz doživljanja okrog sebe, 

učenci sami pridejo do rešitve 

naloge.  

 primeri iz realnosti 

 aktivni udeleženci pri 

učenju 

U7 Ne  / / 

U8 Ne  / / 

U9 Ne  / / 

U10 Ne  / / 
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Povzetek odgovorov:  

Odgovori so enaki odgovorom prejšnjega (1.) vprašanja. Toliko učiteljic (8) kolikor jih je 

navedlo, da koncepta ne pozna, je odgovorilo, da ne poznajo značilnosti le-tega, 2 učiteljici pa 

sta navedli, da značilnosti omenjenega koncepta poznata. 

Njune zapisane trditve ne prepoznamo kot poznavanje značilnosti koncepta RME, saj sta 

navedli le grobe karakteristike koncepta RME (matematični primeri vzeti iz realnosti, učenci 

aktivni udeleženci pri učenju, uporaba konkretnega materiala), ki pa niso izključno značilne le 

za koncept RME, ampak so splošne smernice sodobnega pouka v osnovnih šolah, h katerim 

učitelji pri realizaciji učnih ciljev strmijo. 

 

3. Ocenite, kaj po vašem mnenju odlikuje kakovosten pouk matematike?  

Učiteljice so s stopnjami pomembnosti (5 – najbolj pomembno, 1 – sploh ni pomembno) 

opredelile lastno mnenje o naslednjih 11 trditvah:  

(Mutić, 1997, str. 194) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Učitelj od učencev  pričakuje obvladovanje neke bazične snovi (predznanje). 

2. Učitelj izhaja iz učenčevega vsakdanjega življenja, izkušenj in spoznanj, ki so zanj lahko 

uporabne. 

3. Učenec znanje aktivno pridobi na dejaven način (problem skuša rešiti samostojno na več 

različnih in uspešnih načinov). 

4. Učitelj učencem posreduje znanje preko enosmerne verbalne komunikacije. 

5. Učenec  ima aktivno vlogo, saj sam odkriva matematične procese in strategije reševanja. 

6. Učenec individualno rešuje problemske naloge.  

7. Učenec dela v skupinah, izmenjuje mnenje, spodbuja argumente. 

8. Učenec utrdi in poglobi novo znanje z urjenjem (reševanje matematičnih nalog, ki 

zahtevajo prepoznavanje določenih obrazcev in postopkov). 

9. Učenec prehaja iz sposobnosti odkrivanja neformalnih, življenjskih situacij do postopkov 

reševanja, uporabe postopkov in bližnjic na višji, simbolni ravni. 

10. Učitelj uporablja osnovne učne pripomočke (tabla, grafoskop). 

11. Učenec pri učenju uporablja njemu blizu, vsakdanje predmete, oblike, telesa. 
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Učiteljica Odgovor 

U1 4., 10.  ni pomembno/sploh ni pomembno 

1. niti pomembno, niti nepomembno 

2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11. pomembno/najbolj pomembno 

U2  1., 4., 10.   ni pomembno/sploh ni pomembno 

8.  niti pomembno, niti nepomembno 

2., 3., 5., 6., 7., 9., 11. pomembno/najbolj pomembno 

U3 4. ni pomembno/sploh ni pomembno  

1., 5., 10. niti pomembno, niti nepomembno 

2., 3., 6., 7., 8., 9., 11. pomembno/najbolj pomembno 

U4 4.  ni pomembno/sploh ni pomembno 

10. niti pomembno, niti nepomembno 

1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11. pomembno/najbolj pomembno 

U5 4., 8., 10.  ni pomembno/sploh ni pomembno 

1.  niti pomembno, niti nepomembno 

2., 3., 5., 6., 7., 9., 11.  pomembno/najbolj pomembno 

U6 4., 10. ni pomembno/sploh ni pomembno 

1., 8.  niti pomembno, niti nepomembno 

2., 3., 5., 6., 7., 9., 11. pomembno/najbolj pomembno 

U7 10.  ni pomembno/sploh ni pomembno 

1., 4., 5., 6. niti pomembno, niti nepomembno 

2., 3., 7., 8., 9.,  11.  pomembno/najbolj pomembno 

U8 1., 4., 8., 10. ni pomembno/sploh ni pomembno 

6. niti pomembno, niti nepomembno 

2., 3., 5., 7., 9., 11. pomembno/najbolj pomembno 

U9 4., 10. ni pomembno/sploh ni pomembno 

1., 6.  niti pomembno, niti nepomembno 

2., 3., 5., 7., 8., 9., 11. pomembno/najbolj pomembno 

U10 4., 10.  niti nepomembno, niti pomembno 

1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11.  pomembno/najbolj pomembno 

Tabela 7 - Mnenje učiteljic o pomembnosti trditev za kakovosten pouk matematike 
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Povzetek odgovorov:  

Na podlagi podanih odgovorov, vidnih v Tabeli 7, ugotavljamo, da se vsem 10 učiteljicam zdi 

pomembno (ali najbolj pomembno), da pri svojem poučevanju izhajajo iz učenčevega 

vsakdanjega življenja (2. trditev), da le-ti znanje pridobivajo aktivno na dejaven način (3. 

trditev) individualno ali v skupinah ter ob tem izmenjujejo mnenja (7. trditev). Za reševanje 

problemov naj učenci uporabljajo njim poznane, vsakdanje predmete, oblike, telesa (11. 

trditev), saj so vse učiteljice večinskega mnenja, da mora učenec prehajati iz sposobnosti 

odkrivanja neformalnih situacij do reševanja postopkov in njihove uporabe do višje, simbolne 

ravni (9. trditev). Vse trditve, ki učiteljicam predstavljajo pomembne oziroma najbolj 

pomembne dejavnike za kakovosten pouk matematike so tudi karakteristike koncepta RME. 

Več kot polovici učiteljicam se zdi prav tako pomembno tudi, da učenec sam odkriva 

matematične procese in strategije reševanja (5. trditev), pomemben poudarek dajejo tudi na 

individualno reševanje problemskih nalog (6. trditev) in da učenci novo znanje utrdijo in 

poglobijo z reševanjem matematičnih nalog, ki zahtevajo prepoznavanje določenih obrazcev ali 

postopkov (8. trditev).  

Mnenje 8 učiteljic je, da ni pomembno dejstvo (podani odgovori: za niti nepomembno/niti 

pomembno; ni pomembno; sploh ni pomembno), da bi od učencev pričakovale obvladovanje 

neke bazične snovi (1. trditev) oziroma da bi imeli preveliko mero predznanja; vseh 10 učiteljic 

ni mnenja, da mora v razredu potekati enosmerna verbalna komunikacija (4. trditev), hkrati pa 

se prav tako vse ne strinjajo, da bi morale pri poučevanju uporabljati le osnovne učne 

pripomočke, kot je tabla, grafoskop. 

Trditve, ki so jih učiteljice opredelile kot nepomembne (niti pomembno/niti nepomembno; ni 

pomembno; sploh ni pomembno) za oblikovanje kakovostnega pouka matematike, na podlagi 

teoretičnih izhodišč ne prepoznamo kot karakteristike koncepta RME. Glede na podane 

odgovore pa predpostavljamo, da se stališča učiteljic nagibajo h konceptu RME, ki prav tako 

stremi k uresničevanju trditev, ki so jih učiteljice prepoznale kot pomembne za kakovosten 

pouk matematike. 
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4. Ogledali ste si dva videoposnetka, v katerih so prepoznane značilnosti koncepta 

realistične matematike.  

4.1.V nekaj stavkih navedite karakteristike RME, ki ste jih prepoznali. 

Podani odgovori po ogledu videoposnetka 1:  

Učiteljica Odgovor Kodi 

U1 Praznovanje praznika (učenci poznajo 

iz vsakdanjega življenja), aktivno 

reševanje problema (s kartico, 

voščilom), sami raziskujejo v manjših 

skupinah, s konkretnim materialom, ki 

jim je blizu (kocke, palčke, računalo, 

list, tabele), učitelj jih posluša, je 

opazovalec, postavlja izzive in jih vodi.  

 primeri iz realnosti 

 reševanje problemov  

 uporaba konkretnega materiala 

 skupinsko delo 

 vloga učitelja 

U2 Učenci aktivni udeleženci, svobodno 

razvijanje strategij reševanja problema, 

uporaba konkretnega materiala, učitelj 

kot opazovalec in usmerjevalec učnega 

procesa glede na potrebe in ugotovitve 

otrok. 

 reševanje problemov 

 aktivni udeleženci pri učenju 

 uporaba konkretnega materiala 

 vloga učitelja 

U3 Učitelj podaja informacije, daje 

navodila, opozorila, tudi sprašuje, 

usmerja; učenci aktivno rešujejo 

primere, učenci sami pridejo do rešitev.  

 reševanje problemov  

 aktivni udeleženci pri učenju 

 vloga učitelja 

U4 Učenci so sami izgrajevali svoje znanje 

s pomočjo utemeljevanja, logičnega 

razmišljanja, sodelovanja s sošolci, 

razgovorov z učiteljico, 

argumentiranja, poskušanja, risanja, 

konkretnega materiala. 

 reševanje problemov 

 uporaba konkretnega materiala 

 skupinsko delo 

U5 Učenci so med šolsko uro aktivni, sami 

razvijajo različne strategije reševanja 

problema, razlagajo svoje strategije 

sošolcem in učiteljici, med razlago 

določeni tudi sami pridejo do 

ugotovitve, da so naredili napako. Pri 

reševanju problema uporabljajo 

konkreten material, vsak si izbere 

svojega. Učiteljica jih med reševanjem 

z vprašanji usmerja, pri njih izzove 

razmišljanje.  

 reševanje problemov 

 aktivni udeleženci pri učenju 

 uporaba konkretnega materiala 

 vloga učitelja 

U6 Preko poskusov so prišli do ugotovitve.   reševanje problemov 

U7 Učenci so med šolsko uro aktivni. 

Učiteljica jih med reševanjem z 

vprašanji usmerja, pri njih izzove 

razmišljanje. Sami razvijajo različne 

strategije reševanja problema, razlagajo 

svoje strategije sošolcem in učiteljici, 

med razlago določeni tudi sami pridejo 

 reševanje problemov 

 aktivni udeleženci pri učenju 

 uporaba konkretnega materiala  

 vloga učitelja 
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do ugotovitve, da so naredili napako. 

Pri reševanju problema si sam izbere 

svoj konkreten material.  

U8 Učenci kot aktivni udeleženci 

oblikujejo matematični učni proces, 

razvijajo strategije reševanja problema, 

te strategije delijo z drugimi, delujejo v 

manjših skupinah, učiteljica jim 

problem predstavi na konkretni ravni 

(izmenjava kartic za valentinovo), 

uporaba konkretnega materiala, 

učiteljica jih opazuje in jih usmerja 

tako, da učenci sami pridejo do rešitve.  

 reševanje problemov 

 aktivni udeleženci pri učenju 

 uporaba konkretnega materiala 

 skupinsko delo 

 vloga učitelja 

U9 Uporaba aktualnega, konkretnega 

materiala (valentinove kartice), 

učiteljica je le spodbujala proces z 

vprašanji in ni podala pravilnega 

odgovora, delo v manjših skupinah, 

delo z materialom po izbiri učencev.  

 primeri iz realnosti 

 reševanje problemov 

 uporaba konkretnega materiala 

 skupinsko delo  

 vloga učitelja 

U10 Vsebina, ki je otrokom blizu – menjava 

kartic oz. pri današnjih otrocih sličic, 

nalepk ipd.; konkretni material – kocke, 

učitelj opazuje in usmerja.   

 primeri iz realnosti 

 uporaba konkretnega materiala 

 vloga učitelja  

Tabela 8 - Prepoznane značilnosti RME (videoposnetek 1) 

Povzetek odgovorov:  

5 učiteljic je po ogledu prvega videoposnetka prepoznalo, da so učenci aktivni udeleženci pri 

učenju. 8 učiteljic navaja uporabo konkretnega materiala, s katerim učenci z več »poskusi« 

(strategijami) rešujejo matematične probleme iz vsakdanjega življenja in tako prihajajo do 

novih matematičnih spoznanj. Izraženo je bilo, da učenci uporabljajo konkreten material, kot 

so kocke, palčke, računalo. V videoposnetku so učiteljice poudarile vlogo učitelja (kot 

opazovalec, usmerjevalec in poslušalec), ki učenca usmerja s podvprašanji. 2 učiteljici sta 

izrazili mnenje o prepoznanih značilnostih koncepta, da učenci sodelujejo v manjših skupinah 

oziroma izkušnje, strategije reševanja delijo z drugimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balant, V. (2017). Stališča učiteljev do koncepta realistične matematike. Magistrsko delo. Ljubljana: PEF UL.  

35 
 

Podani odgovori po ogledu videoposnetka 2: 

Učiteljica Odgovor Kodi 

U1 Izziv, problem postavljen v realno življenje 

(mize ob zahvalnem dnevu), učitelj ugotovi 

predznanje učencev (tabla), delujejo vsi (vsi 

so vključeni v problem), raziskujejo na 

različne načine, učitelj postavlja izzive, 

vodi, usmerja, opazuje, ugotovitve 

preizkusijo na konkretnem nivoju (z lističi), 

povzamejo skupaj z učiteljem.  

 primeri iz realnosti 

 reševanje problemov 

 aktivni udeleženci pri 

učenju 

 uporaba konkretnega 

materiala  

 vloga učitelja 

U2 Enako kot odgovor po ogledu prvega 

videoposnetka.  
 reševanje problemov 

 aktivni udeleženci pri 

učenju 

 uporaba konkretnega 

materiala 

 vloga učitelja 

U3 Izziv, pomembno je predznanje, zasnovano 

v realno življenje, vsi so vključeni v 

situacijo, rezultate preizkušajo na 

konkretnem nivoju.  

 primeri iz realnosti 

 reševanje problemov 

aktivni udeleženci pri 

učenju 

U4 Učenci prihajajo do znanja preko izkušenj, 

s pomočjo reševanja problemov iz 

vsakdanjega življenja. Pri tem uporabljajo 

konkreten material in z njegovo pomočjo 

prihajajo do ugotovitev, ki jim pomagajo pri 

razumevanju abstraktnih pojmov. Učitelj jih 

pri tem usmerja in jim znanja ne posreduje 

direktno.  

 primeri iz realnosti 

 reševanje problemov 

 uporaba konkretnega 

materiala 

 vloga učitelja 

U5 Matematični problem je predstavljen s 

konkretno življenjsko situacijo (Kako 

spraviti 22 ljudi za mizo? Pri kakšni 

postavitvi bodo imeli na mizi 

največ/najmanj prostora za hrano?); na tak 

način učence tudi bolj pritegne k reševanju. 

Tudi pri tej šolski uri učenci postanejo 

aktivni udeleženci učnega procesa, pri tem 

uporabljajo konkretni material. Učiteljica 

jih izzove k razmišljanju, učenci pa sami 

pridejo do ugotovitev. Ura je zaključena s 

sprostitveno dejavnostjo.  

 primeri iz realnosti 

 reševanje problemov 

 aktivni udeleženci pri 

učenju 

 uporaba konkretnega 

materiala 

 vloga učitelja 

 večja motivacija  

 sprostitvena dejavnost  

U6 Preko življenjske situacije usvajajo nova 

znanja.  
 primeri iz realnosti 

U7 Razporediti za mizo 22 ljudi, vsak ima 

določen del mize. Kakšna je postavitev, da 

bodo imeli vsi udeleženci dovolj prostora? 

Uporabljajo konkreten material, vsaka 

palica pomeni prostor za eno osebo.  

Na koncu ure imajo sprostitveno dejavnost.  

 primeri iz realnosti 

 uporaba konkretnega 

materiala 

 sprostitvena dejavnost  
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U8 Učenci so aktivni udeleženci učnega 

procesa, delajo v manjših skupinah, 

učiteljica matematični problem predstavi v 

povezavi z realnostjo (velika miza, da lahko 

nanjo spravimo čim več hrane za zahvalni 

dan, sprta kralj in kraljica), konkreten 

material, učiteljica učence usmerja z 

vprašanji, je bolj kot opazovalna učnega 

procesa – učenci sami pridejo do rešitev.  

 primeri iz realnosti 

 reševanje problemov 

 aktivni udeleženci pri 

učenju 

 uporaba konkretnega 

materiala 

 skupinsko delo 

 vloga učitelja 

 

U9 Uporaba konkretnega in primernega 

materiala za rešitev matematičnega 

problema, ponovitev osnovnih informacij o 

likih, iskanje rešitve »na papirju«, nato pa 

prenos v konkretno situacijo.  

 reševanje problemov  

 uporaba konkretnega 

materiala 

U10 Iskanje rešitev s posvetovanjem v skupini, 

skiciranje problema, preden nastavijo 

rešitev s konkretnim materialom, učitelj 

opazuje in usmerja.  

 uporaba konkretnega 

materiala  

 skupinsko delo  

 vloga učitelja 
Tabela 9 - Prepoznane značilnosti RME (videoposnetek 2) 

Povzetek odgovorov:  

7 učiteljic je izrazilo mnenje o prepoznanih karakteristikah RME, da učenci rešujejo 

matematični problem iz realnega življenja, ki je blizu njihovim izkušnjam (upoštevajoč njihovo 

predznanje). Za rešitev omenjenega problema 8 učiteljic izpostavlja uporabo konkretnega 

materiala. Poudarjena je vloga učitelja, ki je zopet kot opazovalec ali usmerjevalec v procesu 

učenja. Le dve učiteljici (U8 in U10) sta izrazili mnenje, da učenci delujejo v manjših skupinah. 

Učiteljica (U5) je opazila, da so imeli učenci pri učni uri večjo raven motivacije. 2 učiteljici 

(U5 in U7) sta zaznali tudi določene elemente, ki niso opredeljeni kot značilnost koncepta RME 

(ob koncu ure sprostitvena dejavnost). 
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4.2.Zapišite cilje učne ure, ki ste jih razbrali na osnovi opazovanja učnih ur:  

Izraženi učni cilji za videoposnetek 1: 

Učiteljica Odgovor Kodi 

U1 Obvladovanje osnove kombinatorike, 

spoznajo postopke, strategije reševanja in jih 

razumejo, znajo postopke uporabiti na osnovi 

strategij.  

 kombinatorika 

 reševanje problemov 

U2 Razvijajo in uporabljajo različne strategije 

pri reševanju problemov, razvijajo 

ustvarjalnost ob reševanju problemske 

situacije. 

 reševanje problemov 

 

U3 Že znajo osnove kombinatorike, uporaba v 

neki drugi situaciji. 
 kombinatorika 

 uporaba znanja 

U4 Učenci predstavijo problemsko situacijo z 

različni didaktičnimi ponazorili, s 

konkretnimi in slikovnimi materiali in 

simboli; opredelijo in razčlenijo življenjsko 

problemsko situacijo na posamezne korake; 

sistematično rešujejo problem (matematični 

zapis postopka reševanja, grafična 

predstavitev, kritično vrednotenje rešitev, 

oblikovanje odgovorov); analizirajo in 

obnovijo problem s svojimi besedami ter 

utemeljijo rešitev.   

 reševanje problemov 

 primeri iz realnosti 

 uporaba različnih 

reprezentacij 

 kritično vrednotenje 

 

 

U5 Učenci rešijo težje kombinatorične situacije 

z uporabo konkretnega materiala. 
 kombinatorika 

 uporaba konkretnega 

materiala 

U6 Možnost menjave – kako število ljudi vpliva 

na število menjav. 
 primeri iz realnosti 

U7 Učenci rešijo težje kombinatorične situacije 

z uporabo konkretnega materiala.  
 kombinatorika 

 uporaba konkretnega 

materiala 

U8 Rešijo kombinatorični problem na konkretni 

ravni z uporabo konkretnih materialov, 

modelov in ponazoril.  

 kombinatorika 

 uporaba konkretnega 

materiala 

U9 Nastavijo in preštejejo vse možne izide pri 

kombinatoričnih situacijah; rešijo problem, 

ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, 

njihovo pregledno predstavitev ter branje in 

interpretacijo. 

 kombinatorika 

 reševanje problemov 

U10 Rešijo probleme in pri tem uporabljajo 

različne strategije. Razčlenijo problemsko 

situacijo, jo predstavijo z različni ponazorili 

in matematičnim zapisom; rešijo 

kombinatorični problem na konkretni ravni z 

uporabo konkretnih materialov, modelov in 

ponazoril.  

 kombinatorika 

 reševanje problemov 

 uporaba konkretnega 

materiala 

Tabela 10 - Učni cilji (videoposnetek 1) 
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Povzetek odgovorov:  

Učiteljice so po ogledu videoposnetka prepoznale učiteljičine zastavljene (in/ali realizirane) 

učne cilje, ki temeljijo na reševanju življenjskih matematičnih problemov na osnovi 

kombinatoričnih situacij z uporabo in pomočjo konkretnega materiala. Tekom učne ure naj bi 

učenci znali uporabljati postopke in z različnimi strategijami rešiti matematični problem. U3 je 

poudarila vlogo učenca, ki pridobljeno znanje uporablja v drugih matematičnih situacijah. 

Nekatere učiteljice so oblikovale lastne operativne učne cilje. Pri interpretaciji učne ure smo na 

podlagi Učnega načrta za matematiko (2011) prepoznali učne cilje, ki so predvideni za uporabo 

in realizacijo v 3., 4. in 5. razredu osnovne šole (glej Analiza videoposnetka 1 po načelih RME). 

Slednje učne cilje so prepoznale tudi sodelujoče učiteljice.  
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Izraženi učni cilji za videoposnetek 2: 

Učiteljica Odgovor Kodi 

U1 Računajo obseg, ploščino na konkretnem 

abstraktnem nivoju; razumejo in znajo 

pridobljeno znanje uporabiti v vsakdanjem 

življenju.  

 obseg, ploščina 

 primeri iz realnosti  

 uporaba konkretnega 

materiala 

U2 Razvijajo in uporabljajo različne strategije 

pri reševanju problemov, razvijajo 

ustvarjalnost ob reševanju problemske 

situacije. 

 reševanje problemov 

 

U3 Računanje obsega in ploščine na 

konkretnem primeru. 
 obseg, ploščina 

 primeri iz realnosti 

U4 Učenci znajo izmeriti in izračunati obseg 

lika (brez uporabe obrazcev) kot vsoto 

dolžin stranic; spretno znajo izmeriti in 

izračunati obseg in ploščino lika in 

ugotovijo ali se ploščina in obseg lika kaj 

spremenita, če liku spremenimo obliko. 

 obseg, ploščina 

 

U5 Učenci izračunajo obseg in ploščino 

pravokotnika z uporabo konkretnega 

materiala. 

 obseg, ploščina 

 liki 

 uporaba konkretnega 

materiala 

U6 Izračunajo obseg in ploščino 

pravokotnika; primerjava obsega in 

ploščine.  

 obseg, ploščina 

U7 Učenci izračunajo obseg in ploščino 

pravokotnika z uporabo konkretnega 

materiala.  

 obseg, ploščina 

 liki 

 uporaba konkretnega 

materiala 

U8 Učenci izračunajo obseg in ploščino 

pravokotnika.  
 obseg, ploščina 

 liki 

U9 Poznajo lastnosti likov; ocenijo in merijo 

količine (dolžino); primerjajo in urejajo 

količine ter računajo z njimi. 

 liki 

 količine 

U10 Poznajo lastnosti štirikotnika in ga 

načrtajo glede na izbrane podatke; s 

preoblikovanjem lika uporabljajo pojem 

ploščinska enakost likov.  

 liki 

Tabela 11 - Učni cilji (videoposnetek 2) 

Povzetek odgovorov: 

Izraženi učni cilji, ki so jih prepoznale učiteljice, temeljijo na učnemu sklopu liki in telesa, zato 

učiteljice (7) navajajo, da bodo učenci po končani učni uri znali izračunati obseg in ploščino 

pravokotnika na konkretnem nivoju. 3 učiteljice navajajo rabo konkretnega materiala. 

Učiteljica (U1) navaja računanje obsega in ploščine na konkretnem abstraktnem nivoju, za kar 

predpostavljamo, da je naveden učni cilj neutemeljen.  
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4.3. Kaj bi pri izvedbi učne ure še posebej pohvalili? 

Pohvale za videoposnetek 1:  

Učiteljica Odgovor Kodi 

U1 Konkretni nivo, aktualna življenjska 

situacija, strategije reševanja (konkreten 

material), vodenje učitelja, izziv, 

konstruktivno reševanje problemov.  

 primeri iz realnosti 

 reševanje problemov  

 uporaba konkretnega 

materiala  

 vloga učitelja 

U2 Vzpodbujanje razmišljanja na podlagi 

preteklih izkušenj. 
 primeri iz realnosti 

 spodbujanje razmišljanja 

U3 Situacija vzeta iz življenjskega vidika.   primeri iz realnosti 

U4 Več kot učiteljica so govorili otroci 

(učiteljica je postavljala bolj 

podvprašanja, s pomočjo katerih je 

otroke vzpodbujala k iskanju 

odgovorov); iz enostavnega problema so 

prešli na zahtevnejšega, otroci so med 

seboj sodelovali, se poslušali; 

posluževali so se različnih pristopov 

reševanja; ob zaključku učne ure so tudi 

posredovali oz. ubesedili učiteljici in 

sošolcem; učenci so bili za delo zelo 

motivirani; pohvalno je poslušanje 

drugega in mirno čakanje na besedo. 

 reševanje problemov 

 skupinsko delo 

 vloga učitelja  

 visoka motivacija 

U5 Povezava z vsakdanjim življenjem (z 

dogodkom, ki se je pred kratkim zgodil 

na njihovi šoli – valentinovo), raznolik in 

številčen konkreten material. 

 primeri iz realnosti 

 raznolikost in številčnost 

konkretnega materiala 

U6 Umirjenost učiteljice, poslušala je z 

zanimanjem. 
 vloga učitelja 

U7 Povezava z vsakdanjim življenjem, iz 

katerega izhajajo, na razpolago imajo 

veliko različnega materiala. 

 primeri iz realnosti 

 raznolikost in številčnost 

konkretnega materiala 

U8 Povezava problema z vsakdanjim 

življenjem, predstavitev problema pred 

tablo.  

 primeri iz realnosti 

 reševanje problemov 

U9 To, da učiteljica ni podala pravilnih 

odgovorov, ampak jih je spodbujala k 

nadaljnjemu razmišljanju. 

 vloga učitelja 

 spodbujanje razmišljanja 

U10 Da je učiteljica sprejela vsako izmed 

strategij reševanja in prisluhnila razlagi 

vsakega učenca.  

 reševanje problemov  

 vloga učitelja 

Tabela 12 - Pohvale (videoposnetek 1) 
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Povzetek odgovorov:  

6 učiteljic kot pohvalo izraža, da matematični problem izhaja iz realnosti. Polovica učiteljic 

izpostavlja vlogo učiteljice, kot odnos učiteljice do učnega procesa in aktivnosti učencev 

(spodbujanje učencev k razmišljanju s podvprašanji). Prav tako poudarjajo tudi uporabo 

konkretne življenjske situacije ter uporabljen raznolik in številčen konkretni material. 

 

Pohvale za videoposnetek 2:  

Učiteljica Odgovor Kodi 

U1 Konkretni nivo; usmerjanje; različne 

strategije reševanja; zahtevna snov na 

realnem primeru; uporabna v 

vsakdanjem življenju v drugi situaciji; 

reševanje problema v skupini (vsi 

sodelujejo!). 

 primeri iz realnosti 

 reševanje problemov 

 skupinsko delo  

 uporaba znanja 

U2 Problem iz vsakdanjega življenja.  primeri iz realnosti 

U3 Različno reševanje, usmerjanje; 

konkretni nivo. 
 reševanje problemov 

U4 Prijetno delovno klimo, pridne 

učence, prijetno učiteljico. 
 vloga učitelja  

 prijetna klima razreda 

U5 Povezava z vsakdanjim življenjem; 

učiteljičino motiviranje učencev. 
 primeri iz realnosti 

 vloga učitelja  

U6 Aktivnost učencev.   aktivni udeleženci pri učenju 

U7 Povezava z vsakdanjim življenjem 

(večerja za dan zahvalnosti); 

učiteljičino motiviranje učencev.  

 primeri iz realnosti 

 vloga učitelja  

U8 Pohvalila bi idejo za izvedbo učne ure 

na konkreten način in to, da so učenci 

sami prišli do rešitve. Učna ura je bila 

razgibana in zabavna. 

 reševanje problemov 

 aktivni udeleženci pri učenju 

U9 Učenci so sami prišli do rešitve in jo 

tudi konkretno predstavili.  
 reševanje problemov 

U10 Da so najprej rešitve nastavili na list 

papirja, šele nato preizkusili s 

konkretnim materialom – trakovi, s 

čimer se je izognila nemiru in temu, 

da o rešitvi razmišlja samo peščica, 

drugi pa le sledijo. 

 reševanje problemov 

 uporaba konkretnega materiala 

Tabela 13 - Pohvale (videoposnetek 2) 

Povzetek odgovorov: 

Pohvale učiteljic temeljijo na učenčevi samostojni aktivnosti reševanja matematičnega 

problema iz realnosti, s čimer pri vsakem posamezniku dosežemo spodbujanje razmišljanja, 

uporabo različnih strategij reševanja problema in kasnejšo uporabo znanja v vsakdanjem 

življenju. Učiteljičina aktivnost pri konceptu RME je zaznana kot pozitivna učna metoda.  
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4.4. Kaj vam pri izvedbi učne ure ni bilo všeč, vas je zmotilo? 

Odgovori učiteljic za videoposnetek 1:  

Učiteljica Odgovor 

U1 / 

U2 / 

U3 / 

U4 / 

U5 Na posnetku mi je bilo všeč vse: idealna učiteljica, idealni učenci. 

Sprašujem se le, ali je bila za to popolno izvedbo ure kriva kamera v 

ozadju, kajti iz izhajanja lastnih izkušenj menim, da se v razredu 

pogosto najdejo kakšni moteči dejavniki. 

U6 Menim, da je le nekaj učencev opazovalo dogajanje. 

U7 Nič me ni zmotilo, težko pa najdeš učence, ki bi jih neka snov tako 

motivirala.  

U8 Učna ura je bila idealna. Presenetilo me je, da so vsi učenci aktivno 

sodelovali in bili za to visoko motivirani. Vse skupaj se je zdelo 

nekoliko zaigrano in idealizirano. 

U9 / 

U10 Ni bilo zaključka o pravilni rešitvi. 
Tabela 14 - Slabosti (videoposnetek 1) 

Povzetek odgovorov:  

Polovica učiteljic ne izraža mnenja, medtem ko druga polovica izpostavlja predvsem negativno 

mnenje na videoposnetek in ne na koncept poučevanja RME. Glede na lastne izkušnje podajajo 

mnenje, da velikokrat moteči dejavniki zmotijo tudi še tako visoko notranjo motiviranost 

učencev za delo. Učiteljica (U10) je zaznala, da v videoposnetku pri učni uri ni bilo zaključka 

o pravilni rešitvi matematičnega problema.  
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Izraženi odgovori za videoposnetek 2:  

Učiteljica Odgovor 

U1 Pri reševanju problema obsega in ploščine bi bil lahko na voljo 

konkretni material (večje in manjše ploščice …) 

U2 / 

U3 / 

U4 / 

U5 Na posnetku mi je bilo všeč vse: idealna učiteljica, idealni učenci. 

Sprašujem se le, ali je bila za to popolno izvedbo ure kriva kamera v 

ozadju, kajti iz izhajanja lastnih izkušenj menim, da se v razredu 

pogosto najdejo kakšni moteči dejavniki. 

U6 Pretirano navdušenje učiteljice. 

U7 Idealna situacija, vse učence ja zanimalo. Razred je prepoln z vsem 

mogočim, kljub temu so se znali dobro organizirati.  

U8 Enako kot pri 1. videoposnetku (tj.  – učna ura je bila idealna. 

Presenetilo me je, da so vsi učenci aktivno sodelovali in bili za to 

visoko motivirani. Vse skupaj se je zdelo nekoliko zaigrano in 

idealizirano.) 

U9 / 

U10 Da je bila začudenost učiteljice pri postavitvi končne rešitve s trakovi 

morda nekoliko pretirana in zaigrana. 
Tabela 15 - Slabosti (videoposnetek 2) 

Povzetek odgovorov: 

Učiteljice izpostavljajo pripombe na videoposnetek (idealnost situacije in posledična navidezna 

visoka motivacija učencev) in ne na omenjen koncept RME. U1 izpostavlja neuporabo 

konkretnega materiala (npr. ploščice različnih velikosti) pri reševanju problema. U7 kot slabost 

pri učni uri na videoposnetku 2 zaznava prenatrpanost materialov v razredu.  
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4.5. Na kakšen način bi vi obravnavali omenjeno tematiko? 

Videoposnetek 1: MATEMATIČNI PROBLEMI IZ ŽIVLJENJSKIH SITUACIJ 

Učiteljica Odgovor Kodi 

U1 Podobno kot na videoposnetku.   enako kot na videoposnetku 

U2 Podobno kot na videoposnetku.   enako kot na videoposnetku 

U3 Morda enako kot smo videli na 

videoposnetku.  
 enako kot na videoposnetku 

U4 Na podoben način kot je bilo 

predstavljeno v filmu, le da pred tem 

nisem vedela, da se ta način poučevanja 

imenuje RME.  

 enako kot na videoposnetku 

 nepoznavanje koncepta RME 

U5 Obravnava kombinatorike poteka 

podobno kot pri posnetku: konkretni 

materiali, delo v skupinah. 

 enako kot na videoposnetku 

 uporaba konkretnega materiala 

 delo po skupinah 

U6 Precej podobno obravnavamo življenjske 

situacije.  
 enako kot na videoposnetku 

U7 Obravnava kombinatoričnih situacij 

poteka podobno. 
 enako kot na videoposnetku 

U8 Kombinatorike se lotevam podobno kot 

učiteljica na videoposnetku; delamo 

skupaj, pred tablo, povsem na konkretni 

ravni; učenci nato delajo v parih ali po 

skupinah.  

 enako kot na videoposnetku 

 uporaba konkretnega materiala 

 delo v paru/po skupinah 

U9 Na konkreten način z ustreznim 

materialom, s tem, da bi jim na koncu 

povedala, kako priti do rezultata, saj so 

naši učenci naravnani, da želijo vedeti, če 

razmišljajo prav ali ne. 

 uporaba konkretnega materiala 

 preverjanje pravilnosti 

učenčevega razmišljanja 

U10 Mogoče bi naredila razredni projekt, 

kateremu bi posvetila pozornost na 

razrednih urah. Na vsaki razredni uri bi 

določila enega izmed učencev, kateremu 

bi drugi pisali lepo misel oziroma, kaj 

cenijo pri njem. Listke bi shranjevala. Ko 

bi vsak napisali vsakemu od svojih 

sošolcev, bi listke prešteli. Vsak učenec 

bi misli, ki so jih o njem zapisali njegovi 

sošolci, prilepil na plakat ali nato bi 

skupaj izdelali knjižico.  

 uporaba konkretnega materiala 

 ideja za delo z učenci 

Tabela 16 - Predlogi o izvedbi učne ure 1 

Povzetek odgovorov:  

8 učiteljic izraža mnenje, da bi v razredu omenjeno tematiko obravnavale na podoben (enak) 

način kot učiteljica na videoposnetku, iz česar lahko povzamemo, da le-te nezavedno pri izvedbi 

dejavnosti uporabljajo nekatere elemente koncepta RME. 

Odgovori niso povsem relevantni, saj v večini (z izjemo U10) ni navedeno, kakšen bi bil potek 

učne ure.  



Balant, V. (2017). Stališča učiteljev do koncepta realistične matematike. Magistrsko delo. Ljubljana: PEF UL.  

45 
 

Videoposnetek 2: OBSEG IN PLOŠČINA LIKOV 

Učiteljica Odgovor Kodi 

U1 Z več konkretnega materiala 

(postavljanje ploščic druga ob drugo, z 

vrvicami določene dolžine, z liki).  

 uporaba konkretnega 

materiala 

U2 Z drugimi realnimi pripomočki in 

gradivom. 
 uporaba konkretnega 

materiala 

U3 Z več konkretnega materiala.  uporaba konkretnega 

materiala 

U4 V pomoč so mi kvadratki v karo zvezku, 

zaradi česar je manj risanja in manj 

gibanja. Učencem bi podala sliko, oni pa 

bi k sliki sami sestavljali problemske 

naloge, pri čemer bi problemi prav tako 

izhajali iz življenja.  

 primeri iz realnosti 

 reševanje problemov 

U5 Poučujem samo v 1. triadi.   ni odgovora 

U6 Namesto trakov imamo metre, merimo 

pa tudi vse, kar nam je pri roki. Temo bi 

obravnavala na isti način, vendar 

frontalno ali v dvojicah. 

 enako kot na videoposnetku 

 uporaba didaktičnih 

pripomočkov 

 druge učne oblike ali metode 

U7 Te vsebine se podobno usvajajo tudi pri 

nas, ravno tako se poslužujemo 

podobnih pripomočkov, prostor pa 

najdemo na igrišču, v peskovniku. 

Kvadratni meter si naredimo iz 

časopisnega papirja.  

 enako kot na videoposnetku 

U8 Tudi sama se trudim z učenci snov v 

večji meri obravnavati na konkretnem 

nivoju, saj menim, da lahko le tako 

učenci pridejo do realnih predstav in 

razumevanja. Do sedaj sem poučevala le 

v 1. triletju, tako da se z obravnavo 

ploščine in obsega še nisem srečala. 

Menim pa, da bi se obravnave te snovi 

lotila podobno kot učiteljica na 

videoposnetku.  

 ni odgovora 

U9 Teme se vedno lotevamo konkretno, po 

navadi s primeri, ki jih imamo v učilnici, 

s katerimi ponazorimo obseg in nato 

izračunamo ploščino.  

 primeri iz realnosti  

U10 Verjetno na podoben način. Mogoče ne 

s trakovi in čez celo učilnico, ampak 

morda za mizo s kakšnim manjšim 

materialom. Morda bi bilo dovolj samo 

risanje.  

 enako kot na videoposnetku 

 uporaba konkretnega 

materiala 

 druge učne oblike ali metode  

Tabela 17 - Predlogi o izvedbi učne ure 2 

 

Povzetek odgovorov:  
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V primerjavi z učiteljico na videoposnetku 5 učiteljic navaja uporabo konkretnega materiala ali 

didaktičnega pripomočka. Odgovori niso popolnoma relevantni, saj 2 učiteljici ne pojasnjujeta, 

katerega konkretnega materiala bi se posluževale pri izvedbi učne ure. 3 učiteljice navajajo rabo 

problemskih nalog oblikovanih iz realnosti, uporabo metrov ali metodo risanja. Navedenih 

odgovorov ne prepoznamo kot karakteristike koncepta RME.  

Odgovora dveh učiteljic ne moremo uporabiti kot relevantnega, saj sta navedli, da poučujeta le 

učence prve triade osnovne šole, v katerih matematična vsebina še ni primerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balant, V. (2017). Stališča učiteljev do koncepta realistične matematike. Magistrsko delo. Ljubljana: PEF UL.  

47 
 

4.6. Če bi lahko, kaj bi sporočili učiteljicama na videoposnetkih? 

Učiteljica Odgovor Kodi 

U1 Le tako naprej!  pohvala 

U2 /  ni odgovora 

U3 Pohvalna izvedba učne ure.   pohvala 

U4 Njuna predstavitev mi je všeč in me je 

motivirala k še pogostejši uporabi RME 

pri pouku. 

 pohvala 

 lastna motivacija za 

poučevanje po konceptu 

RME 

U5 Motivirali sta vse učence, kar redko 

dosežeš. 
 visoka motivacija učencev 

U6 Še naprej uspešno delo.  pohvala 

U7 Učiteljici znata motivirati učence s svojim 

pristopom in načinom dela.  
 vloga učitelja 

 visoka motivacija učencev 

U8 Odlično izpeljani učni uri, saj je prava 

umetnost za delo motivirati prav vse 

učence. Všeč mi je njuna sproščenost in 

usmerjanje učencev, da so sami prišli do 

rešitve.  

 pohvala 

 vloga učitelja 

 visoka motivacija učencev 

 

U9 Pristop RME je odličen način, da so 

učenci vodeni skozi proces učenja s 

konkretnim materialom in izkustvenim 

učenjem.  

 pohvala 

 uporaba konkretnega 

materiala 

 izkustveno učenje 

U10 Zelo dober pristop do problema. Visoka 

motivacija učencev in enake možnosti 

prispevanja do rešitve vseh. Učenci so ju 

dobro spremljali, odnosi med njimi so 

spoštljivi in učenci so pripravljeni k 

sodelovanju.  

 pohvala 

 visoka motivacija učencev 

 enake možnosti učencev 

Tabela 18 - Sporočilo učiteljicam na videoposnetkih 

Povzetek odgovorov:  

9 od 10 učiteljic poudarja pozitivno mnenje o načinu poučevanja po konceptu RME učiteljic (1 

učiteljica ni podala odgovora). Mnenje učiteljic povzemamo z zapisanim, ko učencem 

omogočimo uporabo konkretnega materiala preko izkustvenega učenja, dosežemo njihovo 

visoko motiviranost, obenem pa jim omogočimo sodelovanje, s čimer oblikujemo dobre odnose 

za pozitivno klimo celotnega razreda. 
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4.7. Kako se vaše delo v razredu (če se) razlikuje od pouka, ki ste ga spremljali na 

videoposnetkih. Česa npr. ne vključujete v pouk, kaj pa? 

Se razlikuje ker …  

Učiteljica Odgovor Kodi 

U1 Učitelji vsako leto menjamo razrede; 

imamo premalo konkretnega materiala; 

vsako obravnavanje učne snovi na tak 

način vzame veliko časa; problem 

kombinacije razreda (1. in 2. razred 

skupaj). 

 premalo konkretnega 

materiala 

 časovno zamudno 

 menjava razredov 

 kombiniran pouk 

U2 /  ni odgovora 

U3 Populacija učencev je iz leta v leto 

različna.  
 različnost populacij učencev 

U4 Konkretni material uporabljam samo pri 

usvajanju nove učne snovi, nato pa se več 

poslužujem utrjevanju znanja s pomočjo 

reševanja nalog v delovnih zvezkih, kjer 

pa problemske naloge tako in tako izhajajo 

iz vsakodnevnih življenjskih situacij.  

 uporaba konkretnega 

materiala pri novi učni snovi 

 utrjevanje z delovnimi 

zvezki 

U5 Imam le tisti material, ki ga naredim sama 

(in ga ni toliko); se mi zdi, da moram pri 

pouku ves čas hiteti, da bom do konca leta 

obravnavala vse, kar je v učnem načrtu. 

 premalo konkretnega 

materiala 

 časovno zamudno 

 lastna priprava materiala 

U6 /  ni odgovora 

U7 V učnih pripomočkih; saj smo še vedno 

slovenski učitelji veliko bolj stisnjeni s 

strani šole glede različnega didaktičnega 

materiala, ki pa je v nekaterih primerih 

resnično drag; prenatrpan učni načrt.  

 prenatrpanost učnega načrta  

 premalo konkretnega 

materiala 

U8 Imam več kot pol manjšo učilnico (delo 

po skupinah je tako zelo oteženo), veliko 

manj konkretnega materiala (tistega, ki ga 

imam, ga zbiram oz. naredim sama), 

ogromne razlike v predznanju in 

motiviranosti učencev (na posnetkih je 

bilo videti, kot da je skupina po učni 

uspešnosti zelo homogena).  

 premalo konkretnega 

materiala 

 majhnost učilnice 

 zahtevnejša oblika dela 

 razlike v predznanju in 

motivaciji učencev 

U9 Nam žal ponavadi zmanjka časa za toliko 

igre s konkretnim materialom, kot bi si 

želela jaz, hitimo po snovi naprej, včasih 

je lažje delati frontalno, ker učenci niso 

vedno razpoloženi za delo v skupinah. 

Sicer se pa vedno potrudim, da učenci ob 

usvajanju snovi dobijo v roke konkreten 

material in jih spodbujam k samostojnemu 

delu in razmišljanju v fazi, ko je to 

mogoče.  

 uporaba konkretnega 

materiala 

 časovno zamudno 

 zahtevnejša oblika dela 

 samostojnost 

 razmišljanje 
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U10 Je učni načrt tako natrpan, da nam ne bi 

uspelo predelati vsega, če bi vsakokrat 

izvajala na takšen način. Res pa je, da 

dostikrat vseeno ga (vsaj kot uvod v novo 

temo), četudi do sedaj nisem vedela, da se 

temu reče koncept realistične matematike.  

 prenatrpanost učnega načrta 

 nepoznavanje koncepta 

RME 

Tabela 19 - Razlike v poučevanju 

Povzetek odgovorov:  

Za izvedbo dejavnosti po konceptu realistične matematike se učiteljice poslužujejo le pri 

obravnavi nove učne snovi. 2 učiteljici nista podali odgovora, medtem ko je 8 učiteljic podalo 

razloge, zakaj se ne odločajo za obravnavo učne snovi po omenjenem konceptu. Izpostavljajo 

naslednje dejavnike: neprimeren ali manjkajoč konkretni material in neprimernost učilnice, 

vsakoletna menjava delovnih mest glede na poučevan razred ter nemotiviranost učencev. 

Koncept RME označujejo kot časovno zamuden in mnenje pojasnijo s prenatrpanostjo učnega 

načrta (posledično večja potreba po izpolnitvi delovnih zvezkov) in pomanjkanjem časa. 

Učiteljici U8 in U9 sta delo učencev po skupinah, ki je prav tako ena izmed karakteristik h 

katerim koncept RME strmi, iz učiteljevega vidika označili kot zahtevnejšo obliko dela z 

učenci.  
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Se ne razlikuje ker … 

Učiteljica Odgovor Kodi 

U1 Določenih tematik se lotevam na enak 

način.  
 enako kot na videoposnetku 

U2 /  ni odgovora 

U3 /  ni odgovora 

U4 /  ni odgovora 

U5 Tudi sama rada poučujem in v razlage 

vključujem primere iz vsakdanjega 

življenja; tudi sama skušam pripraviti 

učence, da začnejo razmišljati.  

 primeri iz realnosti 

 spodbujanje razmišljanja 

U6 Marsikaj delamo podobno.   enako kot na videoposnetku 

U7 Vključujem učence k samostojnemu 

razmišljanju in povezovanju različnih 

dogodkov iz vsakdanjega življenja, se z 

njimi veliko pogovarjam tudi o stvareh, ki 

niso popolnoma povezane z učnim 

načrtom, vendar pri tem ne trpi učna 

snov, ker so jo ravno zaradi takšnih 

pogovorov pripravljeni narediti doma.  

 spodbujanje razmišljanja 

 uporaba znanja 

 

U8 Tudi sama z učenci ogromno delam s 

konkretnim materialom, torej na 

konkretni ravni.  

 enako kot na videoposnetku 

U9 /  ni odgovora 

U10 /  ni odgovora 
Tabela 20 - Podobnosti v poučevanju 

Povzetek odgovorov:  

Večinsko ni navedenih razlik med načini poučevanja in vse učiteljice poudarjajo podoben 

(enak) način poučevanja v primerjavi s konceptom RME, ki ga obrazložijo z uporabo 

konkretnega materiala oziroma rabo matematičnih problemov iz vsakdanjega življenja, s 

katerimi pri učencih dosežejo spodbujanje razmišljanja.  
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4.8. Obkrožite, katere so po vašem mnenju prednosti RME? Možnih je več odgovorov 

Obkrožiti je bilo mogoče naslednjih 9 trditev:   

1. razgiban pouk 

2. večja motivacija učencev, 

3. večja vključenost učenca v vzgojno-izobraževalni proces, 

4. boljše poglobljeno znanje vsebine učencev, 

5. boljše matematične predstave učencev, 

6. skupinske oblike dela pri pouku, 

7. večje število rešenih nalog na testu,  

8. več različnih strategij reševanja naloge, 

9. drugo. 

 

Učiteljica Odgovor 

U1 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. 

U2 1., 2., 3., 4., 5., 8.  

U3 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.  

U4 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8.  

U5 1., 2., 3., 4., 5., 8.  

U6 2., 4., 5., 8.  

U7 1., 2., 4., 5., 8.  

U8 1., 2., 3., 4., 5., 8. 

U9 1., 2., 4., 5., 8. 

U10 1., 2., 3., 5., 6., 8. 

Tabela 21 - Prednosti RME po mnenju učiteljic 

Povzetek odgovorov:  

Vseh 10 učiteljic navaja, da koncept realistične matematike ponuja velike prednosti za večjo 

motivacijo učencev pri pouku (2. trditev), boljše matematične predstave (5. trditev) in 

posledično boljše poglobljeno znanje vsebine (4. trditev) ter večje število rabe različnih strategij 

reševanja naloge (8. trditev).  

Več kot polovica (9) jih kot prednost navaja tudi bolj razgiban pouk (1. trditev). 7 učiteljic pri 

konceptu RME poudarja večjo vključenost učenca v vzgojno-izobraževalni proces (3. trditev).  

Nobena izmed učiteljic ni navedla lastnega mnenja o prednostih koncepta RME v razdelku 

»drugo.« 
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4.9. Obkrožite, katere so po vašem mnenju slabosti RME? Možnih je več odgovorov 

Obkrožiti je bilo mogoče naslednjih 7 trditev:  

1. učenci se slabše naučijo vsebino,  

2. nižja motivacija učencev,  

3. potrebnega je več časa za usvajanje določene matematične vsebine,  

4. nerazumevanje in posledično nezmožnost se naučiti vsebino,  

5. premalo učnih pripomočkov,  

6. več porabljenega časa za učiteljevo pripravo na učno uro, 

7. drugo.  

 

Učiteljica Odgovor Odgovor »drugo« 

U1 2. (posameznikov), 3., 5., 6.  

U2 5.   

U3 3., 5.  

U4 5., 6.   

U5 3., 5., 6., 7.  Premalo časa ali preveč učne 

snovi, ki jo moramo predelati. 

U6 3., 5., 6.  

U7 3., 5., 6.  

U8 3., 5., 6., 7.  Ni dovolj časa, saj je učitelj 

preobremenjen s tem, da v celoti 

predela učno snov, ki je v UN za 

določen razred. 

U9 3., 4., 7.  Metoda ni primerna za učence, ki 

nimajo ustreznih predstav.  

U10 3., 5., 6.   
Tabela 22 - Slabosti RME po mnenju učiteljic 

Povzetek odgovorov:  

9 od 10 učiteljic je kot slabost za konceptu RME navedlo, da imajo pri lastnem poučevanju 

premalo učnih pripomočkov za izvedbo dejavnosti po konceptu RME (5. trditev).  

Večina (8 učiteljic) se strinja, da je za omenjen koncept potrebnega več časa za usvajanje 

določene matematične vsebine (3. trditev), kar U5 in U8 navajata tudi v razdelku »drugo« kot 

preveliko obremenjenost učitelja s časovnim okvirjem za celotno obravnavo učne snovi. 

Mnenje učiteljic je, da naj bi učitelj pri konceptu poučevanja po RME porabil več časa za lastno 

pripravo na učno uro.  

Učiteljica (U1) izpostavlja nižjo motivacijo učencev (posameznikov), kar učiteljica (U9) 

izpostavi v razdelku »drugo« kot neprimerno metodo za učence, ki nimajo ustreznih 

matematičnih predstav.  
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4.5. POVZETEK UGOTOVITEV  

 

R1: Ali razredni učitelji poznajo koncept realistične matematike? 

Ne. Osnovno pojmovanje t. i. koncept poučevanja po realistični matematiki učiteljicam ni 

poznan, posledično jim prav tako niso poznane značilnosti le-tega. V kolikor je učiteljem 

koncept poznan, navajajo tudi značilnosti h katerim le-ta stremi, a vendarle niso prepoznane le 

kot karakteristike koncepta RME, ampak so smernice sodobnega načina poučevanja.  

R2: Ali razredni učitelji poznajo razlike med tradicionalnim načinom poučevanja in med 

konceptom realistične matematike? 

Razrednim učiteljem smo predstavili trditve, ki so bile zasnovane po prepoznavanju razlik med 

tradicionalnim načinom poučevanja in med konceptom realistične matematike.  

Odgovori so pokazali, da učiteljice poznajo razlike med omenjenima načinoma posredovanja 

znanja, saj izpostavljajo večji poudarek na uresničevanju trditev, ki so zasnovane za koncept 

realistične matematike. Učenci so med pridobivanjem znanja aktivni in skušajo problem rešiti 

samostojno (in/ali v skupinah z izmenjavo mnenj) z več različnimi in uspešnimi strategijami 

reševanja. Pomemben vidik dajejo tudi na učiteljevo posredovanje znanja iz učenčevega 

vsakdanjega življenja oziroma že pridobljenih izkušenj ali bodočih spoznanj, ki bi bile zanj 

lahko uporabne, saj bo učenec s prehajanjem sposobnosti iz neformalnih situacij lahko pridobil 

znanje na simbolni ravni.  

Trditve, ki so bile zasnovane po tradicionalnem načinu poučevanja, so prepoznane kot razlike 

s konceptom realistične matematike. Medtem ko ima pri omenjenem konceptu pri učnem 

procesu večjo vlogo učenec, se pri tradicionalnem načinu poudarja vlogo učitelja. Učitelj naj bi 

od učencev pričakoval že predhodno predznanje in jim novo znanje neposredno podal, pri tem 

pa uporabljal le osnovne učne pripomočke. Učitelj učno uro oblikuje tako, da učenec 

individualno rešuje matematične naloge, ki zahtevajo le osnovno znanje in ne dosegajo višjih 

spoznanj.  
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R3: Ali učitelji v videoposnetku prepoznajo koncept realistične matematike? 

Pripravili smo dva videoposnetka učnih ur, ki sta uresničevala največ karakteristik, opredeljenih 

po 6 načelih realističnega poučevanja avtorice M. Van den Heuvel-Panhuizem (2000). 

Načela realističnega poučevanja temeljijo na: 

1. oblikovanju matematičnih problemov na podlagi realističnega konteksta, ki je učencem 

blizu, da bodo znali novo znanje povezati s preteklimi izkušnjami;   

2. aktivni dejavnosti učencev, ki si v učnem procesu preko različnih strategij izgrajujejo 

znanje;  

3. pripravi učnega procesa, ki učence vodi od konkretne stopnje, z uporabo konkretne ali 

slikovne opore, do razumevanja matematičnega pojma na simbolni stopnji; 

4. prepletanju matematičnih vsebin, s čimer učencem omogočimo široko polje znanja iz  

različnih matematičnih področij;  

5. oblikovanju učnega procesa kot socialne aktivnosti, ki učencem omogoča diskusijo in 

argumentacijo;  

6. učitelju, ki v vlogi opazovalca učnega procesa, učencem preko poslušanja, povzemanja 

ugotovitev in usmerjanja z vprašanji omogoča, da sami prihajajo do razumevanja 

matematičnih pojmov.  

 

Učiteljice so po ogledu videoposnetkov prepoznale karakteristike načel koncepta RME, saj so 

večinoma poudarjale reševanje matematičnih problemov, oblikovanih na podlagi realnega 

konteksta. Koncept RME z aktivno vlogo v učnem procesu učencu omogoča samostojnost in 

logično mišljenje.  Učenec ima v učnem procesu visoko notranjo motivacijo. Koncept 

realistične matematike so največkrat  povezovale z uporabo konkretnega materiala iz realnega 

življenja.  

Učiteljice so kot pozitivno lastnost koncepta RME poudarile vlogo učitelja, pri katerem je manj 

frontalne razlage in več učenčeve samostojne aktivnosti. Učence spodbudimo k razmišljanju in 

kasnejši uporabi pridobljenega znanja pri reševanju matematičnih problemov iz vsakdanjega 

življenju.  

Le prisotnost kamere in posledično idealnost učne ure izpostavljajo kot slabost, ne navajajo pa 

negativnega mnenja za sam koncept poučevanja po RME.  
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R4: Kako učitelji reflektirajo lastno delo v odnosu do koncepta realistične matematike? 

Večina učiteljic navaja podoben in/ali enak način obravnave matematičnih vsebin v praksi. 

Lastno delo enačijo s konceptom realistične matematike, ki ga potrdijo z uporabo konkretnega 

materiala, ki pa je večinoma v rabi le pri obravnavi nove učne snovi in ne v drugih fazah učnega 

procesa.  

Učiteljice ne izpostavljajo drugih 5 načel M. Van den Heuvel-Panhuizem, ki so prav tako 

pomembne za uresničitev koncepta in v končnem procesu tudi učenčevega kvalitetnejšega 

znanja. V večini torej poudarjajo pogostejšo rabo raznolikega in številčnejšega konkretnega 

materiala v primerjavi z učiteljicama na videoposnetkih.  

Kljub ugotovljenemu, da so se učiteljice opredelile kot nepoznavalke koncepta RME, pa na 

podlagi zgornjih ugotovitev lahko povzemamo, da učiteljice nezavedno v lastni praksi 

uporabljajo nekatere karakteristike koncepta RME.  

Učiteljice navajajo, da s poučevanjem po konceptu RME omogočimo večjo vključenost učenca 

v učni proces, s čimer dosežemo večjo stopnjo njegove notranje motivacije. Učenec ima zato 

boljše matematične predstave, posledično razumevanje pojmov in trajnejše poglobljeno znanje.  

V manjšini sta učiteljici, ki pri konceptu RME izpostavljata nižjo motivacijo posameznikov, 

predvsem tistih s slabšimi matematičnimi predstavami.  

Povzemamo, da večina učiteljic navaja obravnavo matematičnih vsebin na enak način kot 

učiteljici na videoposnetkih, za morebitno oteženo izvajanje koncepta RME v razredu pa 

navajajo predvsem neprimernost ali pomanjkljivost konkretnega materiala v učilnici. Koncept 

RME označujejo kot časovno zamudno obliko poučevanja, saj zahteva več učiteljeve priprave 

in več potrebnega časa za usvajanje matematične vsebine z učenci. Navajajo tudi lastno 

preobremenjenost s časovnim okvirjem učnega načrta.  
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R5: Kako posamezni učitelj, ki je vključen v vzorec, razmišlja o RME v teoriji in praksi? 

 
Za odgovor na raziskovalno vprašanje smo skušali povzeti navedene odgovore posameznih 

učiteljic iz anketnega vprašalnika. Zanimalo nas je, kakšno je splošno razmišljanje učiteljic o 

konceptu RME v teoriji in praksi.  

 

Povzemanje ugotovitev o razmišljanju učiteljice o konceptu RME (U1):  

Učiteljica (U1) poučuje 13. leto, trenutno pa poučuje 1. razred osnovne šole. 

Učiteljica navaja, da koncepta RME ne pozna, prav tako ne pozna značilnosti omenjenega 

koncepta. Po prebranem opisu značilnosti koncepta RME in ogledu videoposnetkov učnih ur je 

prepoznala nekatere izmed karakteristik koncepta RME: matematični problem vzet iz realnosti 

ter uporaba konkretnega materiala, učenčeva aktivna vloga med učno uro, samostojno reševanje 

problema, delo v manjših skupinah in učiteljeva vloga poslušalca in opazovalca. Učiteljica ni 

izpostavila prehajanja učenčevega usvajanja znanja iz neformalne do formalne stopnje. Ne 

navaja oblikovanja matematičnega problema tako, da bi učenec pri njem dosegal znanje na 

različnih matematičnih področjih (prepletanje).  

Učiteljica poudarja, da matematični vsebini obravnava na podoben način, za kar 

predpostavljamo, da učiteljica nekatere izmed karakteristik uporablja nezavedno, kljub 

nepoznavanju koncepta RME. Za neuporabo karakteristik koncepta RME pri poučevanju v 

lastnem razredu navaja premalo konkretnega materiala in več potrebnega časa za usvajanje 

določene matematične vsebine z učenci. Kot problematiko izpostavlja vsakoletne kadrovske 

menjave učiteljic pri poučevanju določenih razredov in kombiniran pouk na manjših 

(podružničnih) osnovnih šolah.  

Učiteljica je mnenja, da koncept RME omogoča spodbujanje razmišljanja, logičnega mišljenja 

z uporabo različnih strategij reševanja nalog, sodelovanja, samostojnosti in boljšega 

poglobljenega znanja. Kot slabost izpostavlja nižjo motivacijo posameznikov ter več učiteljeve 

priprave na učno uro.  

 

Povzemanje ugotovitev o razmišljanju učiteljice o konceptu RME (U2):  

Učiteljica v letošnjem šolskem letu 2016/2017 poučuje 4. razred, njena delovna doba 

učiteljevanja pa je 16 let.  

Učiteljica pravi, da koncept RME pozna in v nadaljevanju navaja nekaj grobih karakteristik 

koncepta RME: izgradnja lastnega znanja, uporaba konkretnega materiala, spodbujanje 

razmišljanja učencev ter argumentiranje rešitev in strategij reševanja s sošolci. Njene zapisane 

trditve ne prepoznamo kot kvalitetno poznavanje omenjenega koncepta, saj učiteljica v 

nadaljevanju pri prepoznavi karakteristik v videoposnetkih navaja podobne trditve, ki pa niso 

izključno značilne le za koncept RME. Vsi učitelji v osnovnih šolah strmijo k uresničevanju 

smernic sodobnega pouka, ki jih je učiteljica navedla kot karakteristike koncepta RME.  

Učiteljica kot prepoznano karakteristiko v videoposnetkih navaja tudi učenčevo aktivnost med 

učno uro in učiteljevo vlogo usmerjevalca in opazovalca učnega procesa glede na potrebe in 

ugotovitve učencev.  
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Učiteljica je pri prepoznavanju karakteristik zanemarila dejstvo prepletanja različnih vsebin pri 

določeni matematični tematiki in ključno prehajanje preko neformalne do formalne stopnje za 

izgradnjo kvalitetnega matematičnega znanja.  

Kot prednost koncepta RME poudarja razvijanje in uporabo različnih strategij pri reševanju 

problemov ter spodbujanje ustvarjalnosti in razmišljanja na podlagi preteklih izkušenj.  

Izraženo je bilo, da učiteljica pri poučevanju na podoben način usvaja matematične vsebine, saj 

kot pravi, uporablja določene karakteristike koncepta RME, le z drugačnimi učnimi pripomočki 

ali učnim gradivom.  

 

Povzemanje ugotovitev o razmišljanju učiteljice o konceptu RME (U3): 

Učiteljica poučuje 5. razred. Njena delovna doba poučevanja je 20 let.  

Učiteljica koncepta RME ne pozna in v nadaljevanju pri prepoznavi karakteristik v 

videoposnetkih navaja osnovne značilnosti, ki pa niso ključne le za koncept poučevanja po 

realistični matematiki. Opredelila je učiteljevo vlogo usmerjevalca in opazovalca, ki na podlagi 

predznanja učencem zastavi izziv in jih z vprašanji vodi k samostojnemu aktivnemu reševanju 

problemov. Omogoči jim timsko sodelovanje. Učiteljica je navedla, da učitelj učencem ponudi 

matematično situacijo, ki izhaja iz realnega življenja in jim sprva na konkretnem nivoju 

omogoči reševanje.  

Učiteljica je prepoznala skoraj vsa načela koncepta RME, zanemarila je le načelo prepletanja. 

Učiteljica ni prepričana v rabo koncepta RME pri lastnem poučevanju, kar utemelji z dejstvom, 

da so populacije učencev iz leta v leto različne. Predpostavljamo, da učiteljica poučuje na 

podlagi učnih priprav iz preteklih let učiteljevanja in se ne prilagaja trenutni generaciji, s čimer 

lahko potrdimo njeno trditev. Nemogoče je pri vseh učencih uporabljati enake učne metode ali 

oblike, tudi že med posamezniki določene generacije.  

 

Povzemanje ugotovitev o razmišljanju učiteljice o konceptu RME (U4):  

Učiteljica 19. leto, trenutno pa poučuje 3. razred osnovne šole.  

Učiteljica ne pozna koncepta RME, prav tako predhodno ni poznala značilnosti le-tega. V 

videoposnetkih je prepoznala karakteristike koncepta RME, in sicer da učenci z 

utemeljevanjem, logičnim razmišljanjem, sodelovanjem s sošolci in razgovori z učiteljico 

izgrajujejo lastno znanje. Na podlagi preteklih izkušenj rešujejo matematični problem iz 

vsakdanjega življenja in z uporabo konkretnega materiala lažje prihajajo do boljšega 

razumevanja abstraktnih pojmov. Učitelj ima vlogo usmerjevalca. Učenci prehajajo iz 

reševanja matematičnih problemov na konkretni, enostavni stopnji do zahtevnejše, formalne 

stopnje. Učiteljica je prepoznala visoko stopnjo motiviranosti učencev.  

Učiteljica poudarja, da v lastni praksi matematični vsebini poučuje na enak način, kljub temu 

da pred ogledom videoposnetkov ni vedela, da se omenjen način poučevanja imenuje koncept 

RME. V nadaljevanju navaja lastne ideje o načinu izvedbe učne ure, ki pa niso opredeljene kot 

karakteristike koncepta RME.  
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Pri delu v razredu uporablja konkretni material le pri usvajanju nove učne snovi, v nadaljevanju 

pa se več poslužuje uporabe delovnih zvezkov, za katere navaja visoko število problemskih 

nalog, izhajajočih iz vsakodnevnih življenjskih situacij. Delovni zvezki v Sloveniji uresničujejo 

le eno izmed karakteristik koncepta RME (problemska situacija izvzeta iz realnosti), večinoma 

pa zanemarjajo ostale.  

 

Povzemanje ugotovitev o razmišljanju učiteljice o konceptu RME (U5):  

Učiteljica poučuje 10. leto, trenutno pa 4. razred osnovne šole.  

Učiteljica predhodno ni poznala koncepta RME, pri prepoznavanju karakteristik omenjenega 

koncepta v videoposnetkih pa poudarja učenčevo aktivnost med učno uro, rabo matematičnega 

problema iz konkretne življenjske situacije, timsko sodelovanje, argumentiranje in posledično 

razvijanje različnih strategij reševanja problema, uporabo konkretnega materiala, učiteljičino 

vlogo usmerjevalke, ki izzove razmišljanje. Zanemarila je načelo prepletanja in interakcije. Kot 

prednost navaja povezavo matematičnega problema z vsakdanjim življenjem, raznolik in 

številčen konkretni material in dobro učiteljičino motiviranje učencev.  

Učiteljica predpostavlja obravnavo matematičnih vsebin na podoben način kot na 

videoposnetkih in trditev utemelji z rabo konkretnega materiala in delom učencev v skupinah. 

Z izpustitvijo ključnih načel RME in z zgolj dvema utemeljenima karakteristikama učiteljica 

pri svojem poučevanju ne bo uresničila vseh načel RME. Navaja premalo konkretnega 

materiala za izvedbo dejavnosti po konceptu RME in preveliko časovno obremenjenost z 

uresničevanjem vseh predvidenih učnih ciljev za posamezen razred. Obenem pa pravi, da se 

rada poslužuje uporabe matematičnih problemov iz realnosti, saj skuša z njimi učence 

spodbuditi k razmišljanju.  

 

Povzemanje ugotovitev o razmišljanju učiteljice o konceptu RME (U6):  

Učiteljica poučuje 5. razred, trenutno šolsko leto pa je njeno 36. leto poučevanja.  

Učiteljica navaja poznavanje koncepta RME, kot značilnost pa je navedla izhajanje 

matematičnih problemov iz življenja oziroma predhodnih izkušenj učencev in njegovo lastno 

prihajanje do rešitve problema. Trditvi sta značilnosti koncepta RME, kljub vsemu pa je 

učiteljica zanemarila druge pomembne karakteristike, za kar predpostavljamo nekvalitetno 

poznavanje omenjenega koncepta.  

Učiteljica je kot prednost koncepta RME izpostavila aktivno vlogo učencev in značajsko 

lastnost učiteljice (umirjenost) pri poučevanju, s čimer slednja ni ključna karakteristika 

koncepta RME. Kot slabost pa navaja nemotiviranost oziroma neaktivnost nekaterih 

posameznikov.  

Lastno poučevanje v razredu enači s konceptom RME in odgovor utemelji z rabo življenjskih 

situacij in različnega konkretnega materiala.  

Kljub temu da je učiteljica na vprašanje o poznavanju koncepta RME odgovorila pritrdilno, 

glede na ostale podane odgovore menimo, da je njeno poznavanje le-tega zgolj površinsko.  
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Povzemanje ugotovitev o razmišljanju učiteljice o konceptu RME (U7):  

Učiteljica trenutno poučuje v 4. razredu, poučuje pa že 29. šolsko leto.  

Učiteljica ne navaja pritrdilnega odgovora za poznavanje koncepta RME, v nadaljevanju pa pri 

prepoznavi karakteristik v videoposnetkih učnih ur navaja aktivnost učencev, ki s timskim 

sodelovanjem s sošolci in učiteljico z različnimi strategijami prihajajo do rešitev problema. 

Uporaba različnega konkretnega materiala pri njih izzove razmišljanje. Kot prednost poudarja 

povezavo matematike z vsakdanjim življenjem in učiteljičino vlogo pri učnem procesu 

(sposobnost visoke motivacije učencev). Učiteljica je izpostavila sprostitveno dejavnost ob 

koncu učne ure, ki pa ni opredeljena kot lastnost koncepta RME.  

Učiteljica navaja podobno usvajanje učnih vsebin v lastnem razredu, trditev pa utemelji z rabo 

konkretnega materiala (tudi uporaba zunanjih površin pri šoli – peskovnik, igrišče), delom 

učencev po skupinah, spodbujanje učencev k samostojnemu razmišljanju in povezovanju 

dogodkov iz vsakdanjega življenja, kar so sicer karakteristike koncepta RME, ob tem pa 

zanemarja druga pomembnejša načela RME. Na podlagi trditev menimo, da učiteljica lastnega 

načina poučevanja ne more enačiti s koncept RME.  

 

Povzemanje ugotovitev o razmišljanju učiteljice o konceptu RME (U8):  

Učiteljica poučuje 7. šolsko leto, trenutno pa 2. razred osnovne šole.  

Učiteljica predhodno še ni slišala za koncept RME in prav tako ne za značilnosti le-tega. V 

nadaljevanju pa je po ogledu videoposnetkov učnih ur dobro prepoznala vse karakteristike 

omenjenega koncepta: izhajajoč iz vsakdanjega življenja učiteljica učencem ponudi 

matematični problem, katerega sprva rešujejo z uporabo konkretnega materiala na neformalni 

stopnji vse do formalne stopnje (simbolne ravni); učenec aktivno sooblikuje matematični učni 

proces, učiteljičina vloga pa je opredeljena kot opazovanje in usmerjanje učencev, ki med učno 

uro delujejo v manjših skupinah.  

Učiteljica pravi, da določene matematične vsebine poučuje na podoben način kot učiteljica na 

videoposnetkih, kar utemelji z obravnavo na konkretni ravni, z delom učencev po skupinah ali 

v parih. Za neuresničitev vseh matematičnih vsebin po konceptu RME učiteljica izpostavlja 

prostorsko stisko v razredu in pomanjkanje konkretnega materiala. Ne zaveda se dejstva, da je 

konkreten material na voljo v vsakdanjem življenju. Pri lastnem poučevanju opaža velike 

razlike v predznanju učencev in hkratni nemotiviranosti le-teh, kar opredeli kot dejavnik, ki 

vpliva na neizvajanje vsebin po konceptu RME.  
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Povzemanje ugotovitev o razmišljanju učiteljice o konceptu RME (U9):  

Učiteljica poučuje 3. razred, šolsko leto 2016/2017 pa je 5. leto njenega poučevanja.  

Učiteljica je opredelila nepoznavanje koncepta RME in njegovih značilnosti, po ogledu 

videoposnetkov pa je zapisala nekaj grobih karakteristik koncepta RME, ki pa niso izključno 

značilne le zanj, ampak so trenutne splošne smernice za učitelje, h katerim naj le-ti pri 

poučevanju stremijo.  

Učiteljica je v videoposnetkih prepoznala karakteristike RME kot so: uporaba aktualnega, 

konkretnega materiala po izbiri učencev, učiteljičino spodbujanje učenčevega razmišljanja z 

vprašanji, brez podanega končnega odgovora, delo učencev v manjših skupinah ter njihovo delo 

iz iskanja zapisanih rešitev do prenosa v konkretno situacijo. Učiteljica je zadnjo navedla kot 

pozitivno karakteristiko, kljub temu da koncept RME stremi k drugačni rabi, torej od 

neformalne (konkretne) do formalne (simbolne) stopnje. 

Usvajanja matematičnih vsebin bi se učiteljica lotila na podoben (enak) način kot učiteljica na 

videoposnetku, torej po konceptu RME, tudi raba konkretnega materiala na voljo v učilnici, kar 

pa učiteljica izniči že z naslednjo trditvijo, da bi učencem predstavila strategijo reševanja 

matematičnega problema, ki bi jih privedel do pravilnega rezultata. Pojasni, da so učenci vajeni 

takšnega načina, saj se želijo prepričati v pravilnost trenutne strategije reševanja oziroma 

razmišljanja.  

Kot slabost koncepta RME učiteljica navaja pomanjkanje časa in lažje izvajanje določenih 

matematičnih vsebin preko frontalne oblike, uporabljene predvsem pri tradicionalnem načinu 

poučevanja.  

 

Povzemanje ugotovitev o razmišljanju učiteljice o konceptu RME (U10):  

Učiteljica poučuje 7. leto, trenutno pa 4. razred. 

Učiteljica še ni slišala za koncept RME, zato ne pozna značilnosti le-tega. Prepoznala je 

nekatere značilnosti kot so: vsebina, ki je učencem poznana in izhaja iz njihovega predznanja, 

raba konkretnega materiala, učitelj ima vlogo opazovalca in usmerjevalca, posvetovanje v 

skupini.  

Učiteljica izraža pozitivno mnenje o konceptu RME, kar pojasni z učiteljičino vlogo 

učenčevega sprejemanja različnih strategij reševanja matematičnega problema in aktivnostjo 

vseh učencev pri učni uri. Pri učni uri na videoposnetku pogreša končno pravilno rešitev.  

V praksi bi učiteljica omenjeni matematični vsebini obravnavala z izvedbo razrednega projekta 

(kombinatorika – deljenje lističev z mislimi) ali na podoben način, kjer bi bila dejavnost 

izvedena pri omizju učenca in ne po celotni učilnici.  

Koncept RME opredeli kot pozitivno metodo, ki zagotavlja visoko stopnjo motiviranosti 

učencev in možnost sodelovanja vseh.  

Učiteljica le občasno v praksi uporablja karakteristike RME, predvsem zaradi prenatrpanosti 

učenega načrta. Pred ogledom videoposnetkov ni vedela za obstoj koncepta RME.  
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Kljub temu da naš vzorec ni reprezentativen, na podlagi zgornjih povzetkov razmišljanj učiteljic 

ugotavljamo njihovo naklonjenost do koncepta RME. Učiteljice so odprte za drugačen način 

poučevanja, kljub temu pa izpostavljajo preobremenjenost z učnim načrtom. Navajajo, da je 

oteženo izvajanje drugačnih načinov poučevanja (v tem primeru RME) ali preizkušanje lastnih 

idej, saj so dolžne slediti uresničevanju predpisanih učnih gradiv. Predlagamo načrtovanje 

izobraževanja na temo, ki bi slovenske učitelje seznanilo s konceptom poučevanja po realistični 

matematiki, saj ne prinaša le idejnih novosti za kakovostno poučevanje, ampak omogoča 

učencem izkustveno sodelovalno učenje in posledično trajnejše poglobljeno znanje.  
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5 SKLEP  
 

Matematika je del našega življenja, ki jo nezavedno vsakodnevno uporabljamo. Z magistrskim 

delom smo želeli razrednim učiteljem predstaviti, kako lahko s poučevanjem po konceptu 

realistične matematike učencem le-to približajo ter jo naredijo bolj razumljivo in uporabno v 

realnem življenju. Želeli smo ugotoviti, kakšen način poučevanja imajo razredni učitelji, ter 

kakšno je njihovo stališče do koncepta realistične matematike.  

 

Rezultati so pokazali, da učitelji dandanes pri podajanju učne snovi še vedno uporabljajo 

tradicionalen način poučevanja, kljub temu da tega ne zagovarjajo kot učinkovitega, saj kot 

veliko boljši način podajanja učne snovi poudarjajo koncept realistične matematike.  

Učitelji ne poznajo osnovnega pojmovanja koncepta RME in tudi ne značilnosti le-tega. Pri 

učnih urah pa nezavedno uresničujejo nekatere elemente omenjenega koncepta, kot je uporaba 

vsakdanjega konkretnega materiala. 

 

Omenjen pristop poučevanja se je izkazal kot velika prednost za izboljšanje matematičnega 

učnega procesa v sedanjih osnovnih šolah. Koncept RME poudarja razgiban pouk, ki pripomore 

k večji motivaciji in daljši koncentraciji učencev, saj omogoča sodelovanje, spodbujanje 

razmišljanja, samostojnost in argumentiranje, s čimer dosežemo boljše matematične predstave 

in poglobljeno znanje.  

Kot slabosti omenjenega koncepta pa so se izkazale: prevelika količina učiteljeve priprave na 

učno uro, več časa za usvajanje določene matematične vsebine in neprimerna metoda za učence, 

ki so morebiti učno šibkejši na matematičnem področju. 

 

Učitelji kažejo zanimanje in so odprti za nov način poučevanja po konceptu RME, a jim veliko 

zunanjih dejavnikov, na katere nimajo vpliva, to onemogoča. Za neuresničitev omenjenega 

načina poučevanja v Sloveniji učitelji navajajo preveliko obremenjenost s časovnim okvirjem 

oziroma prenatrpanost učnega načrta in nemogočo prilagajanje učnih vsebin, saj so dolžni 

stremeti k izpolnjevanju predpisanih dokumentov (t. i. delovnih zvezkov). Navajajo tudi 

neprimernost učilnic po slovenskih osnovnih šolah in vsakoletno menjavanje delovnih mest 

glede na poučevan razred.  

 

Mnenje učiteljev nam sporoča, da bi bilo potrebno trenutni učni načrt za matematiko prilagoditi 

tako, da bi učiteljem omogočal širok spekter različnih metod dela z učenci, s katerimi bi kljub 

vsemu dosegli učne cilje, morebiti ne v določenem šolskem letu, ampak v različnih obdobjih 

osnovnošolskega izobraževanja. Nove metode in učinkovite ideje pa bi bilo potrebno ponuditi 

že v času študija vsem bodočim učiteljem, saj imajo le-ti trenutno premalo znanja za kvalitetno 

izvajanje matematičnih vsebin po konceptu RME.  

 

Morebitne nadaljnje raziskave na področju poučevanja po konceptu RME bi se lahko oprle na 

matematične sklope (pripravljene v Učnem načrtu za matematiko, 2011), katere bi podkrepili s 

konkretnimi primeri v obliki učnih priprav in bi bile pripravljene za uporabo učiteljem višjih 

razredov razredne ali predmetne stopnje. Z obstoječim magistrskim delom smo učiteljem 

predstavili drugačen način poučevanja, ki se ga lahko poslužujejo in s tem učencem omogočijo 

boljšo zapomnljivost in vsakodnevno rabo uporabne matematike.  
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7 PRILOGA 
 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 
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Vprašalnik 

Sem Vesna Balant, študentka Pedagoške fakultete, smer Poučevanje na razredni stopnji.  

V magistrskem delu želim raziskati, kakšna so stališča učiteljev, ki poučujejo matematiko na 

razredni stopnji, do koncepta realistične matematike.  

Pri tem bi potrebovala vašo pomoč. Prosim vas, da si ogledate videoposnetka in izpolnite 

anketni vprašalnik. Vprašalnik je anonimen, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni izključno 

v raziskovalne namene magistrske naloge.  

Hvala za sodelovanje. 

Vesna Balant 

 

 

 

1. SPOL (obkrožite):        

ženski         moški     

 

2. Koliko let že poučujete?  _____ 

 

3. Razred, ki ga trenutno poučujete?  _____ 

 

4. Ali ste že slišali za »koncept realistične matematike«?  

(v nadaljevanju »RME«)  

 

DA  NE 

 

5. Ali poznate značilnosti RME?   

 

DA  NE 

 

Če ste odgovorili z »DA«, napišite, na čem temelji omenjen koncept.   
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6. Ocenite (z »X«), kaj po vašem mnenju odlikuje kakovosten pouk matematike?  

(5 – najbolj pomembno; 4 – pomembno; 3 – niti pomembno, niti nepomembno; 2 – ni 

pomembno; 1 – sploh ni pomembno) 

 

(po Mutić, 1997, str. 194) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 4 3 2 1 

Učitelj od učencev  pričakuje obvladovanje neke bazične snovi 

(predznanje). 

     

Učitelj izhaja iz učenčevega vsakdanjega življenja, izkušenj in spoznanj, 

ki so zanj lahko uporabne. 

     

Učenec znanje aktivno pridobi na dejaven način (problem skuša rešiti 

samostojno na več različnih in uspešnih načinov). 

     

Učitelj učencem posreduje znanje preko enosmerne verbalne 

komunikacije. 

     

Učenec  ima aktivno vlogo, saj sam odkriva matematične procese in 

strategije reševanja. 

     

Učenec individualno rešuje problemske naloge.       

Učenec dela v skupinah, izmenjuje mnenje, spodbuja argumente.      

Učenec utrdi in poglobi novo znanje z urjenjem (reševanje matematičnih 

nalog, ki zahtevajo prepoznavanje določenih obrazcev in postopkov). 

     

Učenec prehaja iz sposobnosti odkrivanja neformalnih, življenjskih 

situacij do postopkov reševanja, uporabe postopkov in bližnjic na višji, 

simbolni ravni. 

     

Učitelj uporablja osnovne učne pripomočke (tabla, grafoskop).      

Učenec pri učenju uporablja njemu blizu, vsakdanje predmete, oblike, 

telesa. 
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Preberite prosim kratek opis koncepta poučevanja po realistični matematiki (RME), ki 

so ga razvili na Nizozemskem. 

Koncept realistične matematike temelji na dejstvu, da učenci kot aktivni udeleženci oblikujejo 

matematični učni proces. Sami svobodno razvijajo različne strategije reševanja problema in jih delijo z 

ostalimi. Učenci delujejo individualno ali v manjših skupinah. Učitelj jim ponudi nalogo z vsebino, ki je 

povezana s kontekstom, realnostjo, problemom, ki je učencem blizu. Kontekst mora v njih prebuditi vse 

asociacije in predhodno znanje, da bodo prepoznali pomembne informacije za razrešitev matematične 

situacije, saj jo bodo kasneje morebiti uporabili v vsakdanjem življenju. Ponujen jim mora biti konkreten 

material, saj jim s tem omogočimo izkušenjsko učenje, skozi katerega le-ti lažje prehajajo od neformalne 

do formalne predstave matematičnih pojmov. Učitelj je v procesu učenja opazovalec in poslušalec, ki 

učencem postavlja ustrezna vprašanja in izzive. Učitelj mora znati voditi diskusijo tako, da učenci sami 

pridejo do lastnih ugotovitev v svojem ritmu učenja. 

 

7. Ogledali ste si dva videoposnetka, v katerih so prepoznane značilnosti koncepta 

realistične matematike.  

 

a) V nekaj stavkih navedite karakteristike RME, ki ste jih prepoznali.  

Videoposnetek št. 1: MATEMATIČNI PROBLEMI IZ ŽIVLJENJSKIH SITUACIJ 

 

 

Videoposnetek št. 2: OBSEG IN PLOŠČINA LIKOV 
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b) Zapišite cilje učne ure, ki ste jih lahko razbrali na osnovi opazovanja učnih ur. 

Videoposnetek št. 1:  

 

 

Videoposnetek št. 2:  

 

 

c) Kaj bi pri izvedbi učne ure še posebej pohvalili? 

Videoposnetek št. 1:  

 

 

Videoposnetek št. 2:  
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d) Kaj vam pri izvedbi učne ure ni bilo všeč, vas je zmotilo? 

Videoposnetek št. 1:  

 

 

Videoposnetek št. 2:  

 

 

e) Na kakšen način bi vi obravnavali omenjeno tematiko? 

Videoposnetek št. 1 – MATEMATIČNI PROBLEMI IZ ŽIVLJENJSKIH SITUACIJ 

 

 

Videoposnetek št. 2 – OBSEG IN PLOŠČINA LIKOV 

 

 

f) Če bi lahko, kaj bi sporočili učiteljicama na videoposnetkih? 
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8. Kako se vaše delo v razredu (če se) razlikuje od pouka, ki ste ga spremljali na 

videoposnetkih. Česa npr. ne vključujete v pouk, kaj pa? 
 

SE RAZLIKUJE, KER …  

 

 

SE NE RAZLIKUJE, KER …  

 

 

9.  Katere so po vašem mnenju prednosti RME? Možnih je več odgovorov.  

a) Razgiban pouk. 

b) Večja motivacija učencev. 

c) Večja vključenost učenca v vzgojno-izobraževalni proces. 

d) Boljše poglobljeno znanje vsebine učencev. 

e) Boljše matematične predstave učencev. 

f) Skupinske oblike dela pri pouku. 

g) Večje število rešenih nalog na testu. 

h) Več različnih strategij reševanja naloge.  

i) Drugo (zapišite): ______________________________________________ 

 

10.  Katere so po vašem mnenju slabosti RME? Možnih je več odgovorov. 

a) Učenci se slabše naučijo vsebino. 

b) Nižja motivacija učencev.  

c) Potrebnega je več časa za usvajanje določene matematične vsebine.  

d) Nerazumevanje in posledično nezmožnost se naučiti vsebino.  

e) Premalo učnih pripomočkov. 

f) Več porabljenega časa za učiteljevo pripravo na učno uro. 

g) Drugo (zapišite): ______________________________________________ 

 

Hvala za vaše sodelovanje! 


