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POVZETEK 

 

Diplomsko delo govori o učenčevi percepciji zahtevnosti algebrskih enačb v osnovni šoli. V 

teoretičnem delu je opisan proces metakognicije pri osnovnošolskih otrocih ter pomen 

učenčevega percipiranja zahtevnosti naloge v učnem procesu. V osrednjem delu so 

predstavljene semantične in sintaktične komponente matematičnih nalog, ki so zamišljene kot 

analogija semantičnih in sintaktičnih komponent navadnih besedil. V nadaljevanju se 

osredotočimo na algebrske enačbe in predstavimo semantične in sintaktične komponente, ki jih 

v njih zasledimo in objektivno vplivajo na zahtevnost nalog. Dotaknemo se raziskav TIMSS in 

NPZ in analiziramo naloge na temo linearnih algebrskih enačb z eno neznanko glede na 

dejavnike, ki vplivajo na njihovo zahtevnost in so kasneje uporabljeni v empiričnem delu.  

V empiričnem delu je predstavljena raziskava, s katero sem želela ugotoviti vpliv izbranih 

dejavnikov na učenčevo percepcijo zahtevnosti algebrskih enačb. V okviru raziskave je bil 

sestavljen preizkus z več trojicami nalog. Učenci so v vsaki trojici ocenili zahtevnost nalog in 

jih razvrstili po percipirani zahtevnosti. V zaključku sledi primerjava med uspešnostjo učencev 

pri reševanju nalog o linearnih enačbah na raziskavi TIMSS in NPZ, njihovo percipiranje 

zahtevnosti nalog iz raziskave diplomskega dela ter objavljenih raziskav tujih avtorjev.  

Ključne besede: percepcija zahtevnosti naloge, semantika, sintaksa, algebrske enačbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Students' perception of difficulty of algebraic tasks in elementary school  

 

The thesis is about students’ perception of difficulty of algebraic equations in elementary 

school. The theoretical part of the thesis describes the process of metacognition and the function 

of the perception of difficulty of mathematics tasks in the learning process. Then, we present 

the semantic and syntactic components of mathematics tasks (an analogy to semantic and 

syntactic components of plain texts). In particular, we consider these components on tasks 

related to the solution of linear equations. The components serve as a tool for analyzing the 

difficulty of mathematics tasks. We consider also the results of TIMSS and NPZ studies related 

to the linear algebraic equations with one unknown and relate them to the components that 

influence their difficulty and are later used in the empirical part of the thesis. 

In the empirical part of the thesis we present a research on the factors that influence the students’ 

perception of the difficulty of algebraic equations. Students were asked to range the tasks within 

several triads of tasks according to the perceived difficulty of the tasks. The found perceived 

difficulty of the tasks is compared with students’ performance in the TIMSS and NPZ research 

and the published research by other authors. 

 

Key words: perception of task difficulty, semantics, syntax, algebraic equations 
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0 UVOD 

Reševanju matematičnih nalog se pri učenju matematike ne moremo izogniti, rešujemo jih pri 

pouku in doma. Naloge, ki jih učenci rešujejo pri pouku in za domačo nalogo običajno izbere 

učitelj, izbira naloge, ki jih učenci samostojno rešujejo za ponavljanje doma, pa je običajno v 

domeni učencev. Učenec običajno izbira naloge, ki so primerne njegovemu znanju matematike, 

t.j. naloge, ki niso niti prelahke niti prezahtevne. Pri pogledu na naloge v učbeniku mora 

presoditi, katero je sposoben rešiti. Pomembnost presoje o zahtevnosti naloge pride do izraza 

tudi pri pisnih preizkusih znanja, ko mora učenec oceniti, kateri nalogi mora posvetiti več časa 

in katero bo rešil brez težav. Običajno bo pri njegovi izbiri odločilo njegovo dojemanje – 

percepcija zahtevnosti naloge. Objektivno zahtevnost matematične naloge običajno izražamo z 

deležem učencev, ki so nalogo pravilno rešili.  Ni pa nujno, da bo učenec nalogo, ki je glede na 

reševanje večje skupine učencev označena kot zahtevna, tudi sam ocenil kot zahtevno. V 

diplomskem delu nas torej zanima, na osnovi katerih značilnosti nalog učenci presojajo njihovo 

zahtevnost.  

V teoretičnem delu diplomskega dela so predstavljene objektivne komponente, ki vplivajo na 

zahtevnost najprej navadnega besedila, kasneje pa matematične naloge. Vsako besedilo vsebuje 

semantične in skladenjske komponente, ki vplivajo na zahtevnost navadnega besedila. Po 

analogiji lahko poiščemo semantične in skladenjske komponente, ki vplivajo na zahtevnost 

matematičnega besedila. Predstavljene so semantične komponente, ki se nanašajo na pomen 

matematičnih pojmov, simbolov, besedišča, predmetov, vzorcev, tipov nalog in uporabljenih 

vrst števil. Pod sintaktične komponente pa spada število korakov, ki so potrebni za reševanje 

naloge, ter uporaba semantičnih komponent pri reševanju problema (Stenner, Simpson, Fisher 

in Burdick, 2015).  

V nadaljevanju se osredotočimo na en tip nalog in sicer na algebrske enačbe. Algebra je veja 

matematike, ki velja za eno zahtevnejših za obravnavo v osnovnih šolah. Učencem se zdijo 

naloge, v katerih nastopajo poleg številk tudi črke, abstraktne in težke (Orton in Frobisher, 

2005). Poiskali smo semantične in sintaktične komponente, ki jih srečamo v algebrskih nalogah, 

nekatere od njih so kasneje tudi osnova za izvedbo empiričnega dela diplomskega dela. 

Predstavljene in analizirane so tudi naloge, ki vsebujejo linearne algebrske enačbe z eno 

neznanko iz raziskav TIMSS in NPZ. Predstavljena je uspešnost osnovnošolcev pri njihovem 

reševanju. Primerjala sem tudi uspešnosti na raziskavah TIMSS in NPZ z ugotovitvami 

diplomskega dela, kjer so učenci sami ocenjevali zahtevnost podobnih tipov nalog.  
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V empiričnem delu sem želela ugotoviti,  kaj se zgodi, če algebrskim nalogam dodamo še druge 

dejavnike, ki po mnenju učiteljev iz že objavljenih raziskav, vplivajo na zahtevnost algebrskih 

nalog. Prvi takšen dejavnik je reprezentacija algebrske naloge, ki je lahko predstavljena s sliko, 

diagramom, besedilno nalogo v kontekstu – zgodbo, besedilno nalogo v matematičnem 

kontekstu ali simbolnim zapisom (Alexandrou – Leonidou in Philippou, 2005). Preostali 

dejavniki so elementi, ki v enačbi lahko nastopajo, to so – prisotnost oklepajev, negativnih 

števil, ulomkov ter položaj neznanke na obeh straneh enačbe.  46 učencev devetega razreda 

dveh osnovnih šol je reševalo pripravljene preizkuse po zgoraj omenjenih dejavnikih. Rezultate 

sem zbrala, analizirala in jih primerjala z rezultati že objavljenih raziskav.  
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1 UČENČEVA PERCEPCIJA ZAHTEVNOSTI NALOG 

Percepcija zahtevnosti nalog je element metakognicije. Metakognicija spada med višje miselne 

procese, pri katerih je posameznik zmožen uravnavati in kontrolirati svoje mišljenje. Flavell 

(1979, po Vukman, 2004) metakognicijo deli na dve glavni področji, to sta metakognitivna 

kognicija in metakognitivna kontrola. Metakognitivno kognicijo deli še naprej v 

metakognitivna izkustva in metakognitivna znanja. V metakognitivna izkustva uvršča občutke, 

ki so posledica sprotnega zavedanja. Sem spadajo tudi občutki o zahtevnosti naloge, ki jo ima 

posameznik pred sabo in jo mora rešiti, ali pa občutki o neki rešitvi naloge, ali je ustrezna ali 

ne.  Druga veja metakognitivne kognicije pa je metakognitivno znanje, ki je znanje o nalogah, 

strategijah reševanja nalog, sem spada tudi znanje o sebi. Metakognitivna kontrola je lahko 

strateška, načrtovana in refleksivna, ali pa ravno nasprotno – nestrateška, nezavedna in 

nerefleksivna (Vukman, 2004). 

Vukmanova je izvedla raziskavo glede točnosti metakognitivnih sodb med učenci 3. razreda in 

7. razreda ter jih med seboj primerjala. Učenci so reševali naloge, nato pa so izpolnili 

vprašalnik, na katerem so ocenili zahtevnost naloge in ustreznost svoje rešitve. Raziskava je 

pokazala, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med starostnima skupinama glede 

točnosti metakognitivnih občutkov (ocene zahtevnosti naloge in ustreznost rešitve). Glede na 

rezultate lahko sklepamo, da so metakognitivni občutki (o zahtevnosti naloge in ustreznosti 

dobljene rešitve), relativno dobro razviti že v začetku šolanja, torej v prvi triadi, ko so učenci 

glede na Piagetovo razvojno teorijo, v konkretno – operativni stopnji. V obdobju do konca 

šolanja oz. s prehodom na formalno – logično stopnjo, se v veliki meri ne spremenijo (Vukman, 

2004). Učenci so tako sposobni oceniti zahtevnost naloge že veliko prej kot v 9. razredu 

osnovne šole, kot sem to analizirala v empiričnem delu diplomskega dela.  

Reševanje matematičnih nalog je sestavni del učenja matematike. Naloge se rešujejo doma in 

v šoli.  Učitelj včasih razdeli kakšne delovne liste in učencem naroči, naj si sami izberejo, katere 

naloge bodo rešili za vajo. Pogostokrat si morajo učenci sami izbrati naloge iz učbenika, ki jih 

bodo reševali za utrjevanje v šoli ali pa doma kot ponavljanje pred testom. Na odločitev učencev 

vpliva njihova percepcija o zahtevnosti nalog. Učenci se običajno odločajo glede na svoje 

znanje matematike. Zaznavanje zahtevnosti nalog pride do izraza tudi pri pisnih preizkusih 

znanja, ko se mora učenec odločiti, kateri nalogi bo namenil več časa, ker je bolj zahtevna, in 

kateri manj, ker ve, da jo bo brez težav rešil.  
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Učenčevo zaznavanje zahtevnosti nalog je za učitelje zelo pomembna tema. Učitelj spozna, na 

kakšen način učenec razmišlja, katere naloge si bo izbral za reševanje – torej katere naloge se 

mu zdijo težke in katere lahke, iz tega lahko tudi sklepa, kako učenec ocenjuje svoje znanje 

matematike. Če učitelj ve, katere naloge so večji skupini učencem zahtevnejše, lahko določen 

tip naloge ponovno razloži še bolj natančno ter pri pouku reši več primerov. Učenci tako tip 

naloge osvojijo in posledično se jim ne bodo zdele več tako zahtevne kot na začetku, saj se jih 

ne bodo ustrašili, temveč se bodo z njimi seznanili in jih razumeli. Tudi pri sestavljanju pisnih 

preizkusov znanja lahko učitelj upošteva učenčevo percepcijo zahtevnosti nalog. Pogosto se 

zgodi, da se mnenje učiteljev o zahtevnosti določenega tipa naloge ne ujemajo z učenčevim 

zaznavanjem in kasneje tudi uspešnim reševanjem. Neko nalogo bo na pisnem preizkusu ali pri 

ustnem spraševanju zastavil kot enostavno, v resnici pa je ta tip naloge za učence lahko 

zahteven. Če učitelj spozna katere vrste nalog so za učence zahtevne, lahko to upošteva pri 

svojem načinu poučevanja. 
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2 DEJAVNIKI ZAHTEVNOSTI NALOG 

2.1 UVOD 

V tem poglavju bom predstavila teorijo avtorjev Stenner, Simpson, Fisher in Burdick, ki 

delujejo pod okriljem podjetja MetaMetrics. Predstavniki omenjene raziskovalne organizacije 

si prizadevajo, da bi izboljšali izobraževanje ljudi vseh starosti s tem, ko skušajo z znanstvenimi 

metodami razviti modele za predvidevanje zahtevnosti nalog. Najprej so razvili vodilni produkt 

MetaMetrics organizacije, imenovan The Lexile Framework for Reading, kasneje pa poleg 

mnogih drugih še The Quantile Framework for Mathematics (MetaMetrics, 2017).  

Zgoraj omenjena teorija »Lexile Framework for Reading« omogoča dobro osnovo za 

razumevanje navadnih besedil. Grainger (1990, po Stenner idr., 2015) pravi, da je razumevanje 

besedila v navadnih besedilih lažje, če v njem nastopajo besede, ki se v jeziku pojavljajo 

pogosteje. Semantična komponenta je zato odvisna od frekvence pojavljanja besed v besedilu. 

Sintaktična komponenta pa je odvisna od dolžine stavkov. Krajše stavke lahko preberemo 

hitreje in so bolj razumljivi kot daljši stavki (Stenner idr., 2015). 

2.2 MATEMATIČNA BESEDILA (NALOGE) 

S pomočjo teorije »The Lexile Framework for reading« so avtorji izdelali v nadaljevanju 

predstavljeno teorijo, imenovano »The Quantile Framework for Mathematics,« ki naj bi 

natančno predvidela objektivno zahtevnost matematične naloge. Zajema razvojne taksonomije 

približno 550 matematičnih spretnosti in pojmov, ki jih imenujejo »Quantile Skills and 

Concepts (QSCs)« (Stenner idr., 2015).  

Pri običajnih besedilih ločimo semantičen in sintaktičen vidik, ki vplivata na zahtevnost 

besedila. Tako lahko po analogiji prav tako definiramo semantičen in sintaktičen vidik v 

matematičnih nalogah. V nadaljevanju bom predstavila semantične in sintaktične komponente, 

ki jih lahko uporabimo pri opisovanju zahtevnosti matematičnih nalog (Stenner idr., 2015).  

Matematične simbole preberemo in interpretiramo na podoben, analogen način kot 

interpretiramo preostala besedila, saj so v obeh primerih vključeni isti kognitivni procesi 

(Stenner idr., 2015). 
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Spodnji diagram prikazuje delitev zahtevnosti problemskih nalog na semantične in sintaktične 

komponente. Semantične komponente zajemajo matematične pojme in znake. Sintaktične 

komponente pa zajemajo kompleksnost in uporabo zahtev (Stenner idr., 2015).  

 

Slika 1: Delitev na semantične in sintaktične komponente (Stenner idr., 2015) 

2.2.1 SEMANTIČNE KOMPONENTE 

Izraz »semantika« izhaja iz grške besede in pomeni pomen, smisel.  Semantične komponente 

zajemajo poznavanje in razumevanje matematičnih pojmov, izrazov, simbolov, itd. Z njimi je 

povezano semantično mišljenje, ki temelji na intuiciji, vpogledu in izkušnji (Stenner idr., 2015).  

2.2.1.1 MATEMATIČNI POJMI 

Novak (po Magajna, 2011) pravi, da so pojmi objekti, situacije ali lastnosti, ki se odlikujejo z 

neko skupno značilnostjo in so v dani kulturi označeni z dogovorjenimi znaki ali simboli 

(Magajna, 2011). 
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V povezavi z matematični pojmi, avtorji poudarjajo njihovo stopnjo abstraktnosti. Pojmi, ki so 

bolj abstraktni, so zahtevnejši za razumevanje naloge. Naloge o bolj abstraktnih pojmih so 

zahtevnejše od nalog z manjšo mero abstrakcije (Stenner idr., 2015). 

Ko učenec dojame matematične pojme, je dosegel stopnjo, ki omogoča abstraktno razmišljanje 

(Bickel idr., 2015).   

Matematični pojmi se pogostokrat tudi povezujejo med seboj in ne nastopajo vsak zase. Pojem 

množenja je tako povezan s pojmom seštevanja, pojem deljenja pa s pojmom odštevanja. Isti 

pojmi so lahko uporabljeni v različnih kontekstih in situacijah, ki so povezane z matematiko ali 

pa tudi ne (Stenner idr., 2015).   

2.2.1.2 MATEMATIČNI SIMBOLI 

V kategorijo matematičnih simbolov spadajo črke, skupine črk, simboli, ki so predstavljajo 

pojem ali pojmovno zvezo (Bickel idr., 2015). 

Poznavanje simbolov spada med pomembne učne cilje pri pouku matematike. Učenci morajo 

poznati osnovno matematično abecedo. To pomeni, da si zapomnijo matematične izraze in 

oznake (npr. imena števil: 1, 2, 3, …. , imena likov: kvadrat, trikotnik, paralelogram,… imena 

operacij: + , - , ∙ ,…), poznati morajo izraze in oznake za odnose med količinami (večji >, manjši 

<, enak =), matematične simbole (npr. 4+3=7) ter matematične dogovore (npr. standardne 

merske enote, upoštevanje prednosti operacij) (Bickel idr., 2015). 

2.2.1.3 MATEMATIČNO BESEDIŠČE 

Zajema vse besede, s katerimi se učenec pri pouku matematike oz. pri reševanju nalog sreča. 

Nekatere besede so specifične in se učenci z njimi srečajo samo pri matematiki, nekatere imajo 

več pomenov (npr. + označuje seštevanje, pozitivni predznak, dodajanje…), nekatere pa so 

učencem znane, saj jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Na primer v nalogi »Izračunaj 

prostornino kvadra z dolžino 8𝑐𝑚, širino 5𝑐𝑚 in višino 3𝑐𝑚. Najprej izračunaj ploščino 

osnovne ploskve,« je vključeno matematično besedišče: prostornina, kvader, dolžina, širina, 

višina, osnovna ploskev, ploščina, 8𝑐𝑚, 5𝑐𝑚, 3𝑐𝑚,… (Bickel idr., 2015). 

2.2.1.4 PREDMETI 

Predmeti so vse grafične reprezentacije matematičnih pojmov. Pri reprezentiranju 

matematičnih pojmov in konceptov imamo veliko možnosti, na kakšen način jih predstavimo. 
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Npr. naloga o izračunu ploščine lahko vsebuje predmete kot so grafi, diagrami, slike, modeli 

ter mreže brez koordinatnega sistema (Bickel dr., 2015). 

2.2.1.5 VZORCI 

Ena izmed opredelitev matematike navaja, da je matematika znanost o vzorcih. Z vzorci se pri 

matematiki srečujemo ves čas. Vsak vzorec ima enoto, ki je osrednji del vzorca in se ves čas 

ponavlja.  

Vzorec v matematiki je definiran kot množica objektov z zaznano pravilnostjo v tej množici. 

Vsak vzorec vsebuje objektiven element – množico objektov in subjektiven element – zaznano 

pravilnost med objekti.  To pomeni, da je odvisno od vsakega posameznika, ali bo v množici 

objektov zaznal vzorec ali ne (Magajna, 2012).  

Vzorce kategoriziramo po dveh kriterijih. Glede na tip objektov poznamo številske, slikovne, 

operacijske in geometrijske vzorce. Glede na širjenje pa ločimo ponavljajoče, linearne, 

kvadratne, rekurzivne vzorce, vzorce, ki nastanejo z geometrijskimi transformacijami in 

fraktale  (Magajna, 2012). 

2.2.1.6 VRSTA ŠTEVIL 

V matematičnih nalogah se učenci srečajo z različnimi vrstami števil. Najprej se srečajo z 

naravnimi števili in številom 0, nato sledijo pozitivna in negativna cela števila, racionalna 

števila (ulomki), realna števila in iracionalna števila. Uporaba določene vrste števil je odvisna 

od standardov in starosti učencev (Bickel idr., 2015).  

2.2.1.7 TIP NALOGE  

Matematične naloge so lahko učencem predstavljene na različne načine – simbolne ali besedne. 

Na primer nalogo: Izračunaj ploščino 3-strane prizme, lahko predstavimo na različne načine: 

kot besedilno nalogo, besedilni nalogi lahko dodamo mrežo 3- strane prizme, lahko ji dodamo 

tudi sliko prizme (Bickel idr.,2015). 

2.2.2 SINTAKTIČNE KOMPONENTE 

Izraz »sintaksa« prihaja iz grškega izraza »suntaktikos,« kar pomeni povezovanje skupaj.  

V primerjavi z navadnimi besedili, kjer se sintaktični elementi kažejo v dolžini in strukturi 

stavkov, se v matematičnih nalogah kažejo kot število korakov, ki so potrebni za reševanje 

naloge (Stenner idr., 2015).  
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2.2.2.1 ŠTEVILO KORAKOV, RAZMISLEK 

Na sintaktično zahtevnost matematične naloge vpliva število korakov, ki so potrebni pri 

reševanju problema, da pridemo do rezultata. Na primer, če je število korakov večje, je 

zahtevnost naloge tudi večja. Lahko se zgodi, da niso vsi koraki ekvivalentni. Nekateri koraki 

v reševanju problema so lahko zahtevnejši kot drugi.  (Stenner idr., 2015).  

2.2.2.2 UPORABA SEMANTIČNIH KOMPONENT 

V primeru, da niso vsi koraki enako zahtevni, moramo tistim zahtevnejšim posvetiti več časa 

in zahtevajo večjo mero premisleka. To dejstvo pa uporabimo pri vključitvi uporabe 

semantičnih komponent v sintaktično zahtevnost naloge. Ta komponenta zajema posebno 

zahtevne korake. Na primer, besedilno nalogo moramo najprej zapisati z matematičnimi 

simboli in uporabiti izraze, ki ponazarjajo določen odnos med količinami, šele nato uporabimo 

matematične pojme, predmete in vzorce, da lahko prvotno besedilno nalogo rešimo (Stenner 

idr., 2015). 
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3 SEMANTIČNE IN SINTAKTIČNE KOMPONENTE 

ALGEBRE 

Algebra je veja matematike, ki za razliko od aritmetike uporablja simbole namesto števil.  V 

osnovni šoli učitelji izhajajo iz aritmetike in učence tako učijo bistvenih zakonitosti algebre. 

Računski izrazi in operacije, ki veljajo pri aritmetiki, veljajo tudi pri algebri, uporabljajo se le 

simboli namesto števil. Zaradi njene abstraktnosti jo mnogi označujejo kot težko in v osnovnih 

šolah velja za eno težjih poglavij.   

Algebra je vir precejšnje zmedenosti in negativnega odnosa do matematike med učenci. 

Obstajata dva očitna in možna razloga za negativni odnos do algebre: prvi je nekoristno učenje 

in kot drugo učne težave. Algebra je v učnem načrtu predstavljena kot nekaj zelo abstraktnega  

in je v dojemanju učencev najmanj konkreten realen del matematike, saj je najbolj oddaljena 

od vsakdanjega življenja (Orton in Frobisher, 2005).  

V nadaljevanju so predstavljene semantične in sintaktične komponente, s katerimi se lahko 

srečamo pri algebrskih enačbah, mednje so uvrščene tudi komponente, ki so osnova za izvedbo 

empiričnega dela tega diplomskega dela.  

3.1 SEMANTIČNE KOMPONENTE 

3.1.1 ČRKA – POJEM SPREMENLJIVKE 

Pojem spremenljivke spada pod semantične komponente algebrskih nalog, saj je potrebno 

dojeti njen pomen in pomen oznak za spremenljivke (črke).  

V matematiki so črke uporabljene na različne načine. Uporabimo jih lahko kot oznake točk in 

kotov, kot fiksne številke (npr. število 𝜋), za več kot eno številko (npr. 𝑦 =  𝑥 +  3) in kot 

enote (npr. 𝑚 kot meter). Črke poimenujemo tudi na dva možna načina. Črki lahko rečemo 

neznanka ali spremenljivka. Razlika med njima je, da je spremenljivka, ki nastopa v enačbi 

neznanka, ker vrednosti spremenljivke ne poznamo, dokler enačbe ne rešimo. Učencem razlika 

med tema dvema pojmoma povzroča kar nekaj težav (Orton in Frobisher, 2005).    

Raziskava CSMS (Concepts in Secundary Mathematics and Science) je pokazala, da lahko 

učenci črko interpretirajo na 6 različnih načinov pri algebrskih nalogah (Orton in Frobisher, 

2005). Nekatera razumevanja so preprosta, nekatera zahtevnejša, nekatera pa so neprimerna za 

algebrsko mišljenje.  
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• Črki je potrebno določiti vrednost. 

Učenci se izogibajo operacijam s specifično neznanko, v tem primeru se temu izognejo tako, 

da neznanki določijo neko vrednost. V to kategorijo spadajo tudi primeri, ko naloge od učencev 

zahtevajo, da najdejo specifično vrednost neznanke, vendar brez operacij z neznanko.  

Primer: Kolikšna je vrednost 𝑎, če je 𝑎 + 5 = 8? 

Primer: Kolikšna je vrednost 𝑢, če je 𝑢 = 𝑣 + 3 in 𝑣 = 1. 

• Črka je prezrta, ni upoštevana.  

Učenci ignorirajo črko ali pa priznajo njeno prisotnost, vendar ne razumejo njenega pomena. V 

spodnjem primeru, jim z neznankama ni potrebno ničesar narediti. Enostavno ju lahko 

ignorirajo in v drugem računu zapišejo enakovredno število ter na koncu dodajo še število 2.  

Primer: 𝑎 +  𝑏 =  43, koliko je 𝑎 +  𝑏 +  2 = ?  

• Črka je uporabljena kot objekt. 

Spodnji primer lahko učenci interpretirajo tako, da črke postanejo jabolka in banane. Torej 2𝑎 

postaneta dve jabolki, 5𝑏 postane pet banan in nato imamo še eno jabolko, kar pomeni, da 

imamo skupaj tri jabolka in pet banan.  

Primer: 2𝑎 +  5𝑏 + 𝑎 = ? 

• Črka je uporabljena kot specifično neznano število. 

Učenci v spodnjem primeru operirajo samo s števili vedo kako vsoto dveh števil pomnožiti s 4.  

Primer: 𝑛 +  5 pomnoži s 4. 

• Črka kot posplošeno število.  

Črka v tej kategoriji lahko zavzame več kot samo eno vrednost.  

Primer: Kaj lahko poveš o 𝑐, če je 𝑐 +  𝑑 = 10 in 𝑐 <  𝑑 ? 

• Črka je uporabljena kot spremenljivka. 

Odgovor na spodnje vprašanje je odvisen od vrednosti črke 𝑛. Učenci morajo v tem primeru 

črki 𝑛 določiti poljubne, različne vrednosti.  

Primer: Kaj je večje 2𝑛 ali 𝑛 +  2 ? 
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Teh šest različnih načinov uporabe črke pri algebri lahko pri učencih povzroča probleme, še 

posebej, ker so nekateri načini zgrešeni in nepravilni. Že samo dejstvo, da lahko črke uporabimo 

na toliko različnih načinov, je zastrašujoče in lahko povzroči zmedenost pri učencih. Učitelji 

pri pouku lahko nevede preskakujejo med različnimi načini uporabe črke pri algebri, kar lahko 

učence še dodatno zmede (Orton in Frobisher, 2005). 

Črka, uporabljena kot objekt, lahko učencem povzroča veliko težav. Mnogi učitelji, da bi 

osmišljali algebro, že tradicionalno pri razlagi uporabijo 2 jabolki in 5 jabolk, da razložijo 

zapis 2𝑎 +  5𝑎 in seveda 2 jabolki in 3 banane za zapis 2𝑎 +  3𝑏. Dejstvo, da lahko jabolka 

seštevamo, jabolk in banan pa ne moremo,  se učencem vtisne v spomin, vendar na dolgi rok in 

pri težjih nalogah takšna razlaga nima smisla in učence samo zmede. V začetnem spoznavanju 

algebre si učenci takšen način razlage enostavno zapomnijo, vendar ko imajo enkrat nekaj v 

spominu,  jim je nemogoče pojasniti, zakaj takšna razlaga ni več primerna. Pojasnimo to na 

enostavnem primeru. »Modri svinčniki stanejo 2€, rdeči svinčniki pa 3€. Matej je kupil nekaj 

svinčnikov in zanje plačal 30€. Koliko svinčnikov je Matej kupil?« Zelo pogost in nepravilen 

odgovor pri učencih je 𝑚 +  𝑟 =  30, pri čemer je 𝑚 število modrih svinčnikov in 𝑟 število 

rdečih svinčnikov. Zaradi začetne razlage, da spremenljivka predstavlja objekt in ne število, 

nastanejo zgoraj omenjene napake. Zato morata črki 𝑎 in 𝑏 vedno predstavljati število in ne 

objekta (Orton in Frobisher, 2005).  

Pri reševanju nalog pogosto uporabljamo prve črke objektov za imena neznank, saj si to lažje 

zapomnimo, vendar pa obstaja nevarnost, da si učenci to narobe razlagajo. Na primer, če 𝑜 

predstavlja število otrok, potem moramo zagotoviti, da s tem, ko neznanko poimenujemo 𝑜, ne 

mislimo na otroke, temveč na število otrok. Nekateri menijo, da zaradi teh razlogov ne 

uporabljamo prve črke objektov za ime neznanke, temveč si izberemo popolnoma neodvisno 

črko. Npr. 𝑛 za število otrok (Orton in Frobisher, 2005). 

Pogosta napaka pri reševanju algebrskih enačb, kot so: 7 ∙ 𝑧 + 22 = 109 in 7 ∙ 𝑛 + 22 = 109 

je, da se učenci ne zavedajo, da sta vrednosti  spremenljivk 𝑧 in 𝑛 enaki, čeprav določeno 

vrednost označuje drugačna črka. Veliko učencev bi moralo rešiti obe enačbi, da bi ugotovili, 

da sta vrednosti enaki. Učitelji v šolah so ugotovili tudi, da nekateri učenci mislijo, da je 

vrednost neznanke 𝑧 večja od vrednosti neznanke 𝑛, saj le ta nastopa kasneje v abecedi ali pa 

celo, da črka 𝑛 predstavlja število 15, saj je petnajsta po vrsti v naši abecedi (Orton in Frobisher, 

2005).  
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3.1.2 POMEN ENAČAJA 

Pojem enačaja spada pod semantične komponente, saj morajo učenci razumeti kakšen je pomen 

besede oz. simbola.   

Glavna razlika med aritmetiko in algebro je pomen črke v obeh omenjenih vejah matematike. 

Še ena ključna razlika pa je v pomenu enačaja v enačbah. Pri reševanju aritmetičnih nalog, 

večina učencev razume enačaj kot navodilo, da morajo nekaj storiti z danimi števili. Ko vidijo 

račun 3 + 5 =, se odzovejo na naslednji način: seštejemo 3 in 5, da dobimo 8. V primeru enačbe 

3 + __ = 5 bo veliko učencev v prazen prostor vstavilo število 8, saj enačaj razumejo kot 

navodilo, da morajo izvesti podano operacijo s števili, ki je v tem primeru seštevanje (Haylock, 

2014).  

Učenci morajo pri algebri videti, da enačaj označuje ekvivalenco (enakovrednost). To pomeni, 

da, kar je napisano na eni strani, je enako tistemu na drugi strani (Haylock, 2014). 

3.1.3 REPREZENTACIJA ENAČBE 

Matematične algebrske naloge, ki so opisane z besedami in zgodbami, učencem povzročajo 

največ težav. V učbenikih jih lahko najdemo na koncu poglavij ali pa so označene z rdečo barvo 

ali zvezdico, kar pomeni, da so naloge težke. Tudi pri učencih so najmanj priljubljene (Mitchell, 

1999). Algebrske naloge in posebej naloge z enačbami pa lahko predstavimo tudi drugače.  

Avtorja V. Alexandrou – Leonidou in G. N. Philippou sta predstavila pet različnih načinov 

reprezentacij enačb – slika, diagram, besedilna naloga v matematičnem kontekstu, besedilna 

naloga v kontekstu (zgodba) in simbolni zapis enačbe. Želela sta ugotoviti, kako dobro učitelji 

poznajo zmožnosti učencev pri reševanju algebrskih enačb. Spodnji desni diagram prikazuje, 

kako so učitelji ocenili po zahtevnosti vseh 5 različnih tipov reprezentacij in spodnji levi, kako 

so bili učenci uspešni pri reševanju le teh. Na vrhu diagrama so naloge označene kot najlažje, 

na koncu pa naloge, ki so bile učencem oziroma učiteljem najtežje (Alexandrou – Leonidou in 

Philippou, 2005). 
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Slika 2: Primerjava rezultatov učencev (levo) z napovedmi učiteljev (desno) 

                           

Rezultati so pokazali, da se prepričanja učiteljev in dejanska uspešnost reševanja učencev ne 

ujemajo. Ujemanje se pokaže samo na vrhu diagrama – torej učitelji menijo, da so enačbe 

zapisane s simboli za učence najlažje, prav tako so bili učenci pri teh vrstah enačb najuspešnejši. 

Čeprav so učitelji napovedali, da so za učence lažji diagrami in slike kot pa besedilne naloge v 

matematičnem kontekstu in besedilne naloge v kontekstu (zgodba), se je v raziskavi pokazalo, 

da je ravno obratno. Za učence so bile najtežje enačbe reprezentirane z diagrami in slikami 

(Alexandrou – Leonidou, 2005). 

3.1.4 VRSTA ŠTEVIL 

Naslednja semantična komponenta, ki vpliva na zahtevnost algebrske enačbe, so vrste števil, ki 

v njej nastopajo. Vrste števil, s katerimi se srečamo v matematičnih besedilih, so opisane že v 

poglavju 2.2.1.6. V nadaljevanju so posebej poudarjena racionalna števila – ulomki in negativna 

števila, ki vplivajo na zahtevnost algebrske enačbe.  
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3.1.5 POLOŽAJ NEZNANKE 

Alexandrou – Leonidou in Philippou (2005) v svoji raziskavi ugotavljata, da je pomemben 

dejavnik, ki vpliva na zahtevnost enačbe, položaj neznanke v njej. Neznanka lahko nastopa na 

začetku ali na koncu. Avtorja enačbe, kjer neznanka nastopa na začetku, imenujeta algebrske 

enačbe. Enačbe, kjer neznanka nastopa na koncu (kot rezultat), pa imenujeta aritmetične 

enačbe. Učitelji, ki so v njuni raziskavi ocenjevali zahtevnost različnih enačb, so pravilno 

napovedali, da so za učence težje algebrske enačbe, saj so se ujemale napovedi z dosežki 

učencev (Alexandrou – Leonidou, 2005). 

Ker se v diplomskem delu osredotočam na linearne algebrske enačbe z eno neznanko, sem bila 

v empiričnem delu pozorna na položaj neznanke v enačbi. Razlikovala sem enačbe, v katerih 

neznanka nastopa samo na eni strani, in enačbe, kjer neznanka nastopa na obeh straneh enačbe.  

3.2 SINTAKTIČNE KOMPONENTE 

3.2.1 SPECIFIČNI DOGOVORI 

Specifični dogovori vplivajo na zgradbo algebrske enačbe, zato spadajo pod sintaktične 

elemente.  

Matz (1983, po Orton in Frobisher, 2005) pravi, da je problem pri učencih pogostokrat tudi sam 

zapis, saj imajo simboli pri aritmetiki včasih drugačen pomen kot pri algebri. Npr. pri aritmetiki 

je število 23 kratek zapis za 20 + 3, vendar pri algebri pa je zapis 𝑎𝑏 enak zapisu 𝑎 ∙ 𝑏 in ne 

𝑎 + 𝑏. Učenci imajo težave tudi z dejstvom, da lahko zapis −𝑥  predstavlja tudi pozitivno 

število oziroma zapis +𝑥 negativno število (Orton in Frobisher, 2005).  

3.2.2 UPORABA OKLEPAJEV 

Oklepaji v algebrskih enačbah so prav tako pomemben dejavnik, ki vpliva na njeno zahtevnost. 

Ker je od oklepajev odvisna zgradba enačbe, spadajo le ti pod sintaktične komponente. Oklepaji  

nakazujejo, katera operacija se opravi najprej.  
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4 ALGEBRSKE ENAČBE NA RAZISKAVAH TIMSS IN NPZ 

V tem poglavju bom predstavila uspešnost naših učencev pri reševanju linearnih algebrskih 

enačb z eno neznanko na raziskavah TIMSS v 8. razredu osnovne šole in NPZ ob koncu 9. 

razreda osnovne šole. Pregled in analiza rezultatov obeh raziskav predstavljata objektivno 

zahtevnost nalog o linearnih enačbah. Pri analizi bomo pozorni na dejavnike, ki smo jih 

predstavili v poglavju 3. Tako kot kasneje v empiričnem delu, bomo ločili tipe nalog glede na 

način reprezentacije – simbolni zapis, besedilna naloga v matematičnem kontekstu, besedilna 

naloga v kontekstu (zgodba), diagram in slika ter glede na komponente, ki v algebrskih enačbah 

nastopajo, to so prisotnost oklepajev, negativnih števil, ulomkov in neznanke na obeh straneh 

enačbe. 

Zahtevnost naloge na nacionalnem preverjanju znanja se določi glede na uspešnost reševanja 

naloge. Najprej se dosežke vseh učencev razvrsti od najnižjega do najvišjega in se prešteje, 

koliko učencev je doseglo določen rezultat. Glede na razvrstitev dosežkov se določijo štiri 

območja – zeleno, rumeno, rdeče in modro. Zeleno območje označuje učence, katerih skupni 

dosežki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov. To pomeni, da je v tem območju 10% 

učencev, njihovi dosežki pa so večji od 20% učencev – statistično gledano, so tu dosežki med 

20 in 30 percentilom. Rumeno območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo 

med prvo polovico in drugo polovico dosežkov. V tem območju je 10% učencev, katerih 

dosežki so večji od 45% učencev in manjši od 45% preostalih dosežkov – statistično gre za 

dosežke med 45 in 55 percentilom. Rdeče območje označuje tiste učence, katerih skupni 

dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov. V tem območju je 10% učencev, katerih 

dosežki so večji od 70% učencev – statistično so ti dosežki med 70 in 80 percentilom. Modro 

območje označuje tiste učence, katerih skupni dosežki so v zgornji desetini dosežkov. V tem 

območju je prav tako 10% učencev, njihovi dosežki pa so višji od 90% dosežkov – dosežki so 

nad 90 percentilom.  Za vsako od 4 navedenih območij so nato določili naloge, ki so jih učenci 

reševali uspešno, to pa pomeni, da je nalogo rešilo pravilno vsaj 65% učencev, ki so imeli 

dosežek v danem območju. Na primer: Naloga spada v modro območje, če jo je rešilo vsaj 65% 

učencev med 90 in 100 percentilom uspešnosti (Državni izpitni center, 2017).  

Zahtevnost naloge na mednarodni raziskavi TIMSS se določi glede na število oz. odstotek 

učencev, ki je nalogo pravilno rešilo.  
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4.1 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

V nadaljevanju so predstavljene naloge, ki so bile vključene v Nacionalna preverjanja znanja 

v zadnjih desetih letih in so jih reševali učenci devetih razredov osnovne šole. Zbrane naloge 

so s področja linearnih algebrskih enačb z eno neznanko. 

4.1.1 PREGLED IN ANALIZA NALOG 

• V šolskem letu 2016/2017 je bila v Nacionalnem preizkusu znanja za 9. razred osnovne šole 

vključena naslednja naloga s področja algebrskih enačb.    

 

Slika 3: Naloga NPZ 2016/2017 – 3.a,b 

Obe enačbi sta zapisani s simbolnim zapisom. Primer a) vsebuje negativna števila in ima 

neznanko na obeh straneh, b) primer pa poleg omenjenega vsebuje še oklepaje. Učenci so 

nalogo a) zelo uspešno reševali, saj se je uvrstila v zeleno območje, medtem ko se je naloga b) 

uvrstila v rumeno območje, saj je učencem povzročala več težav in je bila zanje zahtevnejša.  

 

• V šolskem letu 2015/2016 je bila v Nacionalnem preizkusu znanja za 9. razred osnovne šole 

vključena naslednja naloga s področja algebrskih enačb.    

 

Slika 4: Naloga NPZ 2015/2016 – 7.b 

Cilj naloge je, da učenci zapišejo algebrsko enačbo. Algebrski izraz imajo podan s simbolnim 

zapisom, iz besedila morajo razbrati le, da je vrednost izraza enaka -7. Naloga spada v modro 

območje, kar pomeni, da so nalogo pravilno rešili učenci, katerih skupni dosežki so v zgornji 

desetini vseh dosežkov. Indeks zahtevnosti naloge je 0,46 kar pomeni, da naloga spada pod 

zahtevnejše. Tudi indeks diskriminativnosti znaša 0,48, torej naloga zelo dobro loči med bolj 

in manj uspešnimi učenci.   
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• V šolskem letu 2014/2015 je bila v Nacionalnem preizkusu znanja za 9. razred osnovne šole 

vključena naslednja naloga s področja algebrskih enačb.    

 

Slika 5: Naloga NPZ 2014/2015 – 3.a,b 

Naloga je podana s simbolnim zapisom. Iz besedila morajo razbrati le, da je vrednost vsakega 

izraza 4 in zapisati, kaj to pomeni v simbolnem zapisu.  Pri a) primeru učenci izračunajo 

vrednost neznanke x. Naloga spada v rumeno območje, kar pomeni, da so nalogo uspešno rešili 

učenci, katerih skupni dosežki so ravno na polovici. b) primer naloge je podoben prejšnjemu, 

vendar v tej algebrski enačbi nastopajo oklepaji in operacija deljenja, torej tudi ulomki. Naloga 

spada v rdeče območje in je zahtevnejša od prejšnje, saj jo je uspešno rešilo manjše število 

učencev. 
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• V šolskem letu 2012/2013 je bila v Nacionalnem preizkusu znanja za 9. razred osnovne šole 

vključena naslednja naloga s področja algebrskih enačb.    

 

Slika 6: Naloga NPZ 2012/2013 – 2. 

Za pravilen odgovor so morali devetošolci rešiti vse dane enačbe. Enačbe so zapisane s 

simbolnim zapisom. Vsebujejo pozitivna in negativna cela števila, v zadnjih dveh enačbah 

neznanka nastopa na obeh straneh enačbe. Naloga spada v zeleno (primeri A, B, C in D) oz. 

rumeno (primera E in F) območje, kar pomeni, da so nalogo pravilno rešili tudi učenci, katerih 

skupni dosežki niso bili najboljši.  Da je bila naloga enostavnejša, pokaže indeks zahtevnosti, 

katerega vrednost je bila 0,91, oz. za zadnja dva primera 0,71, kar še vedno označuje lahko 

nalogo.  

• V šolskem letu 2011/2012 je bila v Nacionalnem preizkusu znanja za 9. razred osnovne šole 

vključena naslednja naloga s področja algebrskih enačb.    

 

 

Slika 7: Naloga NPZ 2011/2012 - 3. 
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Naloga je zapisana s simbolnim zapisom. V enačbi nastopajo ulomki, negativna števila in pa 

neznanka nastopa na obeh straneh enačbe. Učenci so morali enačbo najprej preoblikovati z 

upoštevanjem skupnega imenovalca ter jo nato preoblikovati do oblike 𝑎𝑥 = 𝑏. Ta del 

reševanja naloge spada v rumeno območje, saj so ga večinoma pravilno rešili učenci, katerih 

skupni dosežki so bili polovični. Nato so morali izračunati še rešitve enačbe, kar pa se je po 

analizi rezultatov uvrstilo v rdeče območje.  

 

• V šolskem letu 2010/2011 je bila v Nacionalnem preizkusu znanja za 9. razred osnovne šole 

vključena naslednja naloga s področja algebrskih enačb.    

 

Slika 8: Naloga NPZ 2010/2011 – 4.  

Reprezentacija naloge je besedilna naloga v kontekstu – zgodba. Naloga učencev je, da iz 

besedila razberejo simbolni zapis enačbe. V enačbi nastopajo ulomki in pa neznanka na obeh 

straneh enačbe. Naloga spada v modro območje, kar pomeni, da je nalogo pravilno rešilo malo 

število učencev in spada pod zahtevnejše naloge.  

 

• V šolskem letu 2009/2010 je bila v Nacionalnem preizkusu znanja za 9. razred osnovne šole 

vključena naslednja naloga s področja algebrskih enačb.    

 

Slika 9: Naloga NPZ 2009/2010 – 3.  

Reprezentacija naloge je besedilna naloga v matematičnem kontekstu. Učenci po navodilih 

zapišejo enačbo s simbolnim zapisom in jo rešijo. Enačba vključuje decimalna števila, katera 

morajo učenci znati deliti. Naloga spada v rumeno območje. Učenci torej solidno razumejo 

preprosto besedilno nalogo in poiščejo pravilno strategijo reševanja. Indeks zahtevnosti nalogi 

je znašal 0,71.  



21 
 

 

Slika 10: Naloga NPZ 2009/2010 – 12.a,b,c 

Vse enačbe so zapisane s simbolnim zapisom. a) primer naloge spada v rumeno območje, saj 

učenci enačbo samo rahlo preoblikujejo. Primer b) vključuje ulomke in spada pod rdečo 

območje, kar pomeni, da so nalogo pravilno rešili le tisti učenci, katerih skupni dosežek je bil 

v zgornji četrtini vseh dosežkov. Naloga c) pa vsebuje negativna števila ter oklepaje, neznanka 

pa nastopa v enačbi dvakrat, vendar na isti strani. Naloga se je uvrstila v modro območje, kar 

pomeni, da je le majhen procent učencev nalogo rešilo pravilno.  

• V šolskem letu 2008/2009 je bila v Nacionalnem preizkusu znanja za 9. razred osnovne šole 

vključena naslednja naloga s področja algebrskih enačb.    

 

Slika 11: Naloga NPZ 2008/2009 – 6. 
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Enačba je zapisana s simboli. V njej nastopajo negativna števila in oklepaji ter neznanka na 

obeh straneh enačbe. Nalogo spada v rumeno območje, saj jo je uspešno rešila ravno polovica 

učencev.  

• V šolskem letu 2007/2008 je bila v Nacionalnem preizkusu znanja za 9. razred osnovne šole 

vključena naslednja naloga s področja algebrskih enačb.    

 

Slika 12: Naloga NPZ 2007/2008 – 6.a,b,c 

Enačbe so zapisane s simboli. Primer a) je enostaven primer, zato spada v zeleno območje. 

Primera b) in c), ki vključujeta ulomke in negativna števila ter oklepaje in negativna števila, pa 

spadata v rdečo območje, kar pomeni, da so nalogo večinoma pravilno rešili le učenci, katerih 

skupni dosežki spadajo v zgornjo četrtino vseh dosežkov.   

• V šolskem letu 2006/2007 je bila v Nacionalnem preizkusu znanja za 9. razred osnovne šole 

vključena naslednja naloga s področja algebrskih enačb.    

 

Slika 13: Naloga NPZ 2006/2007 – 7. 

 

Enačba je predstavljena kot besedilna naloga v matematičnem kontekstu. Učenci iz besedila 

razberejo in zapišejo simbolni zapis enačbe ter jo nato rešijo. V nalogi nastopajo pozitivna in 

negativna cela števila, neznanka nastopa na obeh straneh enačbe. Nalogo se je uvrstila v rumeno 

področje.  
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4.1.2 KOMENTAR 

V desetletnem obdobju (od leta 2007 do leta 2017) se algebrske enačbe največkrat pojavljajo v 

simbolnem zapisu. V šolskem letu 2010/2011 se je pojavila reprezentacija algebrske enačbe kot 

besedilna naloga v kontekstu – zgodba in v šolskem letu 2009/2010 in 2006/2007 kot besedilna 

naloga v matematičnem kontekstu. Zadnjih šest let so vse algebrske enačbe predstavljene s 

simbolnim zapisom. Naloge so se uvrščale v vsa štiri območja – zeleno, rumeno, rdeče in 

modro. Algebrska enačba, ki jo je uspešno rešilo najmanj učencev, je bila zapisana kot 

besedilna naloga v kontekstu – zgodba, v njej pa so nastopali ulomki in neznanka je bila na 

obeh straneh enačbe. Preostale enačbe, ki so se uvrstile v rdeče območje, so bile sicer zapisane 

s simbolnim zapisom, vendar so vse vsebovale ulomke. V zelenem območju so bile algebrske 

enačbe zapisane s simbolnim zapisom in so bile najpreprostejše algebrske enačbe. Obe 

algebrski enačbi zapisani kot besedilni nalogi v matematičnem kontekstu sta bili uvrščeni v 

rumeno območje, kar pomeni, da ju je polovica učencev in učenk uspešno rešila.  

4.2 RAZISKAVA TIMSS 

V nadaljevanju so predstavljene naloge iz mednarodne raziskave TIMSS v letih 2015, 2011 in 

2007. Zbrane naloge so s področja linearnih algebrskih enačb z eno neznanko.  

4.2.1 PREGLED IN ANALIZA JAVNO OBJAVLJENIH NALOG 

• V mednarodni raziskavi TIMSS iz leta 2015 so bile vključene naslednje naloge s področja 

algebrskih enačb.  

 

Slika 14: TIMSS 2015 naloga M042234 

Enačba je zapisana s simbolnim zapisom in je najosnovnejša algebrska enačba brez 

kakršnihkoli elementov, ki jih lahko enačbam dodamo. Pravilno je odgovorilo 57,7% učencev. 

Naloga je sestavljena iz pozitivnih celih števil, vendar pa je rezultat v obliki ulomke izraženega 

s celim delom, zato sklepam, da je število pravilnih odgovorov zaradi tega manjše, kot bi moralo 

biti glede na enostavnost enačbe.  
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Slika 15: TIMSS 2015 naloga M042248 

Algebrska enačba je zapisana s simbolnim zapisom in vsebuje ulomke. Neznanka nastopa na 

desni strani enačbe in jo je potrebno najprej izraziti in preoblikovati enačbo. Naloga spada pod 

srednje težke, saj je pravilno odgovorilo le 30% učencev.  

 

Slika 16: TIMSS 2015 naloga M052131 

Enačba je zapisana s simbolnim zapisom, v njej pa neznanka nastopa na obeh straneh enačbe. 

Nalogo je pravilno rešilo 27,1% učencev, torej je bila naloga za učence srednje zahtevna.  

• V mednarodni raziskavi TIMSS iz leta 2011 je bila vključena naslednja naloga s področja 

algebrskih enačb.  

 

Slika 17: TIMSS 2011 naloga M052002 



25 
 

Reprezentacija naloge je mešanica simbolnega zapisa in besedilne naloge v kontekstu – zgodb. 

Učenci imajo podane dolžine delov lesa, vendar morajo iz besedila razbrati pomen dolžin, da 

lahko zapišejo enačbo s simbolnim zapisom. Naloga je zelo kompleksna in za učence tudi 

zahtevna, saj jo je pravilno rešilo le 3,5% učencev. Naloga spada nad mejnik najvišje ravni 

znanja.  

• V mednarodni raziskavi TIMSS iz leta 2007 so bile vključene naslednje naloge s področja 

algebrskih enačb.  

 

Slika 18: TIMSS 2007 naloga M032540 

Enačba je zapisana s simboli in vsebuje negativna števila ter oklepaje. Neznanka sicer nastopa 

dvakrat, vendar je na isti strani enačbe. Nalogo je pravilno rešilo 59,7% učencev, torej naloga 

za učence ni bila zahtevna. Takšne tipe nalog se večinoma rešuje pri pouku.  

4.2.2 KOMENTAR 

Naloge, ki so bile vključene v mednarodno raziskavo TIMSS v letih 2015, 2011 in 2007 so 

večinoma zapisane s simboli in vsebujejo ulomke, negativna števila in imajo neznanko na obeh 

straneh enačbe, ali pa se pojavi na eni strani dvakrat. Učenci te naloge rešujejo dokaj dobro, kar 

pomeni, da takšni tipi nalog za osmošolce niso zahtevni. V zadnjo raziskavo TIMSS je bila 

vključena naloga, katere reprezentacija algebrske enačbe je bila besedilna naloga v kontekstu – 

zgodba. Naloga je vsebovala samo pozitivna in negativna cela števila in kratko besedilo, iz nje 
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so morali razbrati simbolni zapis enačbe, vendar je nalogo pravilno rešilo le 3,5% učencev, kar 

pomeni, da je bila naloga zelo zahtevna.  

4.3 UGOTOVITVE 

V spodnji preglednici so zbrane vse naloge iz raziskav NPZ in TIMSS v obdobju od leta 2007 

do 2017. 

Tabela 1: Zbrane naloge raziskave TIMSS in NPZ 

 

NALOGA 

TIP NALOGE 

PRISOTNOST KOMPONENT 

Z
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Šolsko leto Št. naloge 
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IO

N
A

L
N

O
 P

R
E

V
E

R
J
A

N
J
E

 Z
N

A
N

J
A

 -
 N

P
Z

 

2016/2017 3.a Simbolni zapis NE DA NE DA zeleno 

2012/2013 2.a Simbolni zapis NE DA NE NE zeleno 

2007/2008 6.a Simbolni zapis NE NE NE NE zeleno 

2016/2017 3.b Simbolni zapis DA DA NE DA rumeno 

2014/2015 3.a Simbolni zapis NE NE NE NE rumeno 

2012/2013 2.b Simbolni zapis NE DA NE DA rumeno 

2009/2010 3. 

Besedilna 

naloga v mat. 

kontekstu 

NE NE NE NE rumeno 

2009/2010 12.a Simbolni zapis DA DA NE DA rumeno 

2006/2007 7. 

Besedilna 

naloga v mat. 

kontekstu 

NE DA NE DA rumeno 

2008/2009 6. Simbolni zapis DA DA NE DA rumeno 

2014/2015 3.b Simbolni zapis DA NE DA NE rdeče 
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Iz zgornje preglednice opazimo, da je večina nalog iz poglavja linearne algebrske enačbe z eno 

neznanko, predstavljenih s simbolnim zapisom. V obdobju desetih let, so bile na raziskavah 

TIMSS in NPZ samo štiri naloge, ki so bile ali besedilne naloge v matematičnem kontekstu ali 

besedilne naloge v kontekstu – zgodba. Reprezentacij algebrskih enačb s simbolom ali 

diagramom ne zasledimo. Obe besedilni nalogi v matematičnem kontekstu, ki sta se pojavili na 

NPZ- ju, sta se uvrstili v rumeno območje, torej so nalogo uspešni rešili učenci, katerih skupni 

2011/2012 3. Simbolni zapis NE DA DA DA rdeče 

2009/2010 12.b Simbolni zapis NE NE DA NE rdeče 

2007/2008 6.b Simbolni zapis NE DA DA NE rdeče 

2007/2008 6.c Simbolni zapis DA DA NE NE rdeče 

2015/2016 7.b Simbolni zapis NE DA DA NE modro 

2010/2011 4. 

Besedilna 

naloga v 

kontekstu - 

zgodba 

NE NE DA DA modro 

2009/2010 12.c Simbolni zapis DA DA NE NE modro 

T
IM

S
S

 

2007 M032540 Simbolni zapis DA DA NE NE 0,60 

2015 M042234 Simbolni zapis NE NE NE NE 0,58 

2015 M042248 Simbolni zapis NE NE DA NE 0,30 

2015 M052131 Simbolni zapis NE DA NE DA 0,27 

2011 M052002 

Besedilna 

naloga v 

kontekstu – 

zgodba 

DA DA NE NE 0,04 
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dosežki so bili ravno na polovici dosežkov. Obe nalogi predstavljeni kot besedilni nalogi v 

kontekstu – zgodba, pa sta se uvrstili v modro območje, kar pomeni, da so nalogo uspešno rešili 

samo učenci, katerih skupni dosežki spadajo v zgornjo desetino dosežkov, oziroma je nalogo 

uspešno rešilo 4% učencev. Iz analize lahko sklepamo, da se avtorji raziskav ne poslužujejo 

drugačnih tipov nalog kot tistih, ki so zapisani s simboli, saj so za učence manj zahtevne kot 

besedilne naloge v matematičnem kontekstu ali besedilne naloge v kontekstu – zgodba. Naloge 

s področja algebrskih enačb so zato premalo raznolike.  

Analiza glede prisotnosti štirih komponent in zahtevnosti nalog je pokazala, da so bile vse 

enačbe, ki niso vsebovale oklepajev, negativnih števil, ulomkov in niso imele neznanke na obeh 

straneh enačbe, za učence enostavne in pri reševanju le – teh niso imeli večjih težav. Vse 

enačbe, ki so vsebovale ulomke, so bile slabo reševane, saj so se uvrstile v rdeče ali modro 

območje ali pa je nalogo rešilo uspešno zgolj 27% učencev. Sklepamo lahko, da so algebrske 

enačbe, kjer nastopajo ulomki, za učence zahtevnejše kot enačbe brez ulomkov. Podobno je z 

enačbami, v katerih nastopajo oklepaji. Ta tip nalog se je uvrstil med zahtevnejše, vendar ne 

tako kot enačbe z ulomki. V primeru, da neznanka nastopa na obeh straneh enačbe, pa učencem 

to ne predstavlja večje težave, saj so se ti tipi nalog uvrstili večinoma v rumeno območje. Enako 

velja za enačbe, v katerih nastopajo negativna števila.   
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5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 UVOD 

Raziskava, ki je predstavljena v empiričnem delu, je sestavljena iz dveh delov. Osnova za 

izvedbo prvega dela raziskave tega diplomskega dela je bila raziskava V. Alexandrou – 

Leonidou in G. N. Philippou iz Univerze na Cipru, ki je predstavljena v 3. poglavju. V raziskavo 

je vključenih 5 načinov reprezentacij, ki sta jih avtorja omenila v svoji raziskavi, to so: slika, 

diagram, besedilna naloga v matematičnem kontekstu, besedilna naloga v kontekstu – zgodba 

in simbolni zapis algebrske enačbe. Z izvedbo raziskave v diplomskem delu želim ugotoviti, 

kako reprezentacija algebrske enačbe vpliva na učenčevo percepcijo zahtevnosti naloge.  

Drugi del raziskave vključuje komponente, ki sestavljajo enačbe in lahko učencem v osnovnih 

šolah povzročajo težave. Ti elementi so: oklepaji, negativna števila, ulomki ter položaj 

neznanke v enačbi. Zanima me, ali so za učence enačbe s posameznimi elementi lažje kot 

enačbe, v katerih ta element ne nastopa.  

5.2 NAMEN 

Pri reševanju nalog se učenci pogostokrat naloge »ustrašijo« in ocenijo, da je ne znajo rešiti. V 

raziskavi diplomskega dela želim ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na učenčevo zaznavanje, 

da je naloga zahtevna. 

Učitelji imajo pogostokrat napačno mnenje o tem, katere enačbe so za učence težje in katere 

lažje, zato tudi svoje poučevanje prilagajajo svojemu mišljenju.  

Rezultati raziskave mi bodo kot bodoči profesorici matematike prišli prav, saj bom tako vedela, 

katere naloge so za učence zahtevnejše in bom tako lahko prilagodila svoj način poučevanja 

algebrskih enačb.  

5.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

S pomočjo raziskave želim ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na zaznavanje zahtevnosti 

algebrskih enačb učencev po tem, ko naloge samo pogledajo in temeljito preberejo, ne pa tudi 

rešijo.  

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 
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1. Raziskovalno vprašanje: Kako reprezentacija algebrskih enačb vpliva na učenčevo 

percepcijo o zahtevnosti algebrskih enačb? 

2. Raziskovalno vprašanje: Kako na učenčevo percepcijo zahtevnosti algebrskih enačb 

vpliva prisotnost negativnih števil, ulomkov, oklepajev oz. neznanke na obeh straneh 

enačbe? 

3. Raziskovalno vprašanje: Kakšna je učenčeva percepcija zahtevnosti algebrskih enačb 

v primeru, da v enačbi ne nastopajo negativna števila, ulomki, oklepaji oz. neznanka ni 

prisotna na obeh straneh enačbe? 

5.4 METODOLOGIJA 

5.4.1 OPIS VZORCA 

V raziskavo je bilo vključenih 46 učencev in učenk devetega razreda Osnovne šole Neznanih 

talcev Dravograd in OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem. Podatki so bili zbrani maja 

2017.  

5.4.2 METODE IN TEHNIKE ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskavo sem izvedla s pomočjo preizkusa, ki sem ga sestavila na podlagi v uvodu omenjene 

raziskave in lastnih izkušenj o zahtevnosti nalog. Preizkus je bil sestavljen iz dveh delov. 

Učenci so dobili preizkus na listu, na katerega niso ničesar pisali, in ocenjevalni list, na katerega 

so zapisovali svoje ocene zahtevnosti nalog. Reševanje ocenjevalnih listov je bilo anonimno, 

učenci so zahtevnost naloge ocenjevali individualno. Pri reševanju so potrebovali zgolj pisalo. 

Časovne omejitve niso imeli, so pa večinoma vsi preizkus rešili v manj kot tridesetih minutah.  

5.4.3 PREDSTAVITEV PREIZKUSOV 

Preizkus je bil sestavljen iz dveh delov.  

V prvem delu so se naloge razlikovale glede na način reprezentacije algebrskih enačb. Možni 

načini so bili: slika, diagram, besedilna naloga v matematičnem kontekstu, besedila naloga v 

kontekstu – zgodba in simbolni zapis. Prvi del preizkusa sem pripravila tako, da sem sestavila 

12 nalog, ki so bile 5 različnih tipov. Naloge sem nato pomešala v 4 različne primere, v sklope 

po 3 različne vsebinsko ekvivalentne naloge a), b) in c). Za vsak sklop so morali učenci zapisati, 

katere naloge od a, b, c, je po njihovem mnenju najlažja, katera najzahtevnejša in katera je po 

zahtevnosti med ostalima dvema.  
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Posamezna črka od A do E predstavlja določen tip naloge.  

A = SLIKA 

B = DIAGRAM 

C = BESEDILNA NALOGA V MATEMATIČNEM KONTEKSTU 

D = BESEDILNA NALOGA V KONTEKSTU – ZGODBA 

E = SIMBOLNI ZAPIS 

V spodnji tabeli je predstavljeno, na kakšen način so naloge pomešane v 4 primere. Preizkus 

kot so ga prejeli učenci, je dodan v prilogi 1.  

Tabela 2:Prvi del preizkusa - porazdelitev nalog 

 

 
a) b) c) 

1. PRIMER 

C 

besedilna naloga v 

mat. kontekstu 

A 

slika 

 

D 

besedilna naloga v 

kontekstu - zgodba 

2. PRIMER 

B 

diagram 

 

C 

besedilna naloga v 

mat. kontekstu 

A 

slika 

 

3. PRIMER 

E 

simbolni zapis 

 

C 

besedilna naloga v 

mat. kontekstu 

D 

besedilna naloga v 

kontekstu - zgodba 

4. PRIMER 

A 

slika 

 

E 

simbolni zapis 

 

B 

diagram 

 

 

Drug del preizkusa je vseboval 8 primerov, prav tako vsak po 3 naloge, zaradi lažjega 

primerjanja nalog med seboj. Naloge v prvih štirih primerih (1. primer, 2. primer, 3. primer in 

4. primer) so se razlikovale glede na to, katere komponente vsebuje posamezna algebrska 

enačba. Komponente so bile: prisotnost oklepajev v enačbi, prisotnost negativnih števil v 

enačbi, prisotnost ulomkov v enačbi, vsebovanost neznanke na obeh straneh enačbe ter primeri, 

v katerih ni uporabljena nobena od prvih 4 komponent. Vse rešitve enačb so bile v množici 

celih števil. Naloge v zadnjih štirih primerih (5. primer, 6. primer, 7. primer in 8. primer) pa so 

vsebovale po tri od zgoraj naštetih komponent razen zadnje (nobena od prvih 4 komponent), 

oz. z drugimi besedami - v vsaki enačbi je manjkala ena komponenta. Vse enačbe v drugem 

delu preizkusa so reprezentirane s simbolnim zapisom.  

Posamezna črka od A do E predstavlja določeno komponento, ki nastopa v algebrski enačbi.  
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A = PRISOTNOST OKLEPAJEV V ENAČBI 

B = PRISOTNOST NEGATIVNIH ŠTEVIL V ENAČBI 

C = PRISOTNOST ULOMKOV V ENAČBI 

D = NEZNANKA NA OBEH STRANEH ENAČBE 

E = NOBENA OD A,B,C,D 

V prvi tabeli je predstavljeno, na kakšen način so razvrščene naloge v 1., 2., 3. in 4. primeru, v 

drugi tabeli pa kako so naloge razvrščene v 5., 6., 7. in 8. primeru (v enačbah seveda ne nastopa 

komponenta E).  Preizkus, kot so ga prejeli učenci, je dodan v prilogi 2.  

Tabela 3: Drugi del preizkusa (1) - porazdelitev nalog 

 

 
a) b) c) 

1. PRIMER 

C 

prisotnost 

ulomkov 

A 

prisotnost 

oklepajev 

D 

neznanka na obeh 

straneh enačbe 

2. PRIMER 

B 

prisotnost 

negativnih števil 

C 

prisotnost 

ulomkov 

A 

prisotnost 

oklepajev 

3. PRIMER 

E 

nobena od 

A,B,C,D 

C 

prisotnost 

ulomkov 

D 

neznanka na obeh 

straneh enačbe 

4. PRIMER 

A 

prisotnost 

oklepajev 

E 

nobena od 

A,B,C,D 

B 

prisotnost 

negativnih števil 

 

Tabela 4: Drugi del preizkusa (2) - porazdelitev nalog 

 

 
Komponente, ki nastopajo v enačbi Komponenta, ki v enačbi ne nastopa 

 

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

5. 

PRIMER 
BCD ACD ABD 

A 

manjkajo 

oklepaji 

B 

manjkajo 

negativna št.  

C 

manjkajo 

ulomki 

6. 

PRIMER 
ABC BCD ACD 

D 

neznanka na 

eni strani 

A 

manjkajo 

oklepaji 

B 

manjkajo 

negativna št. 

7. 

PRIMER 
ABD ABC BCD 

C 

manjkajo 

ulomki 

D 

neznanka na 

eni strani 

A 

manjkajo 

oklepaji 

8. 

PRIMER 
ACD ABD ABC 

B 

manjkajo 

negativna št. 

C 

manjkajo 

ulomki 

D 

neznanka na 

eni strani 
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5.4.4 PREDSTAVITEV OCENJEVALNEGA LISTA 

Vsak učenec je prejel tudi ocenjevalni list, na katerega je zapisoval svoje ocene o zahtevnosti 

nalog. Za vsak sklop treh nalog, je moral oceniti, katera naloga se mu zdi najlažja, katera srednje 

težka in katera najtežja.  

Na začetku ocenjevalnega lista so bila učencu razložena navodila ter zgled, na kakšen način 

morajo ocenjevati zahtevnost nalog. Zapisati so morali tudi oceno, ki jo imajo pri matematiki v 

zaključku 9. razreda.  

 

Slika 19: Ocenjevalni list 

 

 

 

 



34 
 

Primer ocenjevanja nalog enega izmed sodelujočih učencev v raziskavi: 

 

Slika 20: Primer reševanja ocenjevalnega lista 1 

 

Slika 21: Primer reševanja ocenjevalnega lista 2 
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Slika 22: Primer reševanja ocenjevalnega lista 3 

5.4.5 PREDSTAVITEV NALOG 

V nadaljevanju so predstavljene naloge po tipih. Naloge, kot so jih prejeli učenci na preizkusu, 

so dodane v prilogi 1 in 2.  Naloge so poimenovane tako kot v preizkusu za učence. 

PRVI DEL PREIZKUSA – tipi nalog glede na način reprezentacije algebrske enačbe. 

Tip reprezentacije: Slika 

Primer 1.b: 

Kolikšna je masa neznanega predmeta na tehtnici, ki je v ravnovesju? 

 

Slika 23: Tehtnica 1 
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Primer 2.c:  

Kolikšna je masa neznanega predmeta na tehtnici, če je v ravnovesju? 

 

Slika 24: Tehtnica 2 

Primer 4.a: 

Kolikšna je vrednost neznanega predmeta na tehtnici, ki je v ravnovesju? 

 

Slika 25: Tehtnica 3 

Tip reprezentacije: Diagram 

Primer 2.a: 

Zapiši enačbo in izračunaj vrednost neznanke. 

 

Slika 26: Diagram 1 

Primer 4.c: 

Zapiši enačbo in izračunaj vrednost neznanke.  

 

Slika 27: Diagram 2 



37 
 

Tip reprezentacije: Besedilna naloga v matematičnem kontekstu 

Primer 1.a: 

Začnem z nekim številom in ga pomnožim s 4, nato dodam 66 in dobim 82. S katerim 

številom sem začel? 

Primer 2.b:  

Produkt števila 7 z neznanim številom je enak vsoti števila 11 in 24. Katero je neznano 

število? 

Primer 3.b: 

Če neznano število povečamo za število 9, dobimo število -18. Katero število imamo v 

mislih? 

Tip naloge: Besedilna naloga v kontekstu – zgodba 

Primer 1.c: 

Prijatelji želijo skupaj kupiti nogometno žogo, ki stane 19€. Če bi vsak prispeval 2€, 

jim za nakup žoge zmanjka 1€. Manjkajoči denar si sposodijo pri Tinetovem očetu. 

Koliko prijateljev je skupaj kupilo nogometno žogo? 

Primer 3.c: 

Miha je na nogometnem prvenstvu zabil dvakrat toliko golov kot njegov soigralec 

Martin. Marko je zabil 5 golov manj kot Miha. Vsi skupaj so dali 25 golov. Koliko 

golov je dal vsak izmed njih? 

Tip reprezentacije: Simbolni zapis 

Primer 3.a: 

Poišči vrednost neznanke x. 

2𝑥 + 6 = 18 

Primer 4.b: 

Poišči vrednost neznanke x. 

32 + 7𝑥 = 74 
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V spodnji tabeli so zbrane vse naloge po primerih in podprimerih. V preizkusu, ki so ga 

vrednotili učenci, so naloge zapisane drugače kot v spodnji tabeli. Preizkus je dodan v prilogi 

2.  

Tabela 5:Prvi del preizkusa - naloge 

 a) b) c) 

1
. 
P

R
IM

E
R

 

Besedilna naloga v 

matematičnem kontekstu 

Slika Besedilna naloga v 

kontekstu - zgodba 

Začnem z nekim številom 

in ga pomnožim s 4, nato 

dodam 66 in dobim 82. S 

katerim številom sem 

začel? 

Kolikšna je masa 

neznanega predmeta na 

tehtnici, ki je v 

ravnovesju? 

 

 
 

Prijatelji želijo skupaj 

kupiti nogometno žogo, ki 

stane 19€. Če bi vsak 

prispeval 2€, jim za nakup 

žoge zmanjka 1€. 

Manjkajoči denar si 

sposodijo pri Tinetovem 

očetu. Koliko prijateljev je 

skupaj kupilo nogometno 

žogo? 

2
. 
P

R
IM

E
R

 

Diagram Besedilna naloga v 

matematičnem kontekstu  

Slika 

Zapiši enačbo in izračunaj 

vrednost neznanke. 

 

 
 

 

 

Produkt števila 7 z 

neznanim številom je enak 

vsoti števila 11 in 24. 

Katero je neznano število? 

Kolikšna je masa 

neznanega predmeta na 

tehtnici, če je v 

ravnovesju? 

 

 
 

3
. 
P

R
IM

E
R

 

Simbolni zapis Besedilna naloga v 

matematičnem kontekstu 

Besedilna naloga v 

kontekstu - zgodba 

Poišči vrednost neznanke 

x. 

2𝑥 + 6 = 18 

 

 

Če neznano število 

povečamo za število 9, 

dobimo število -18. Katero 

število imamo v mislih? 

Miha je na nogometnem 

prvenstvu zabil dvakrat 

toliko golov kot njegov 

soigralec Martin. Marko je 

zabil 5 golov manj kot 

Miha. Vsi skupaj so dali 

25 golov. Koliko golov je 

dal vsak izmed njih? 
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4
. 
P

R
IM

E
R

 
Slika Simbolni zapis Diagram 

Kolikšna je vrednost 

neznanega predmeta na 

tehtnici, ki je v 

ravnovesju? 

 

 

 

Poišči vrednost neznanke 

x. 

 

32 + 7𝑥 = 74 

 

Zapiši enačbo in izračunaj 

vrednost neznanke.  

 

 

 

 

DRUGI DEL PREIZKUSA – tipi nalog glede na vsebovanost določenih komponent v 

algebrski enačbi.  

Tip naloge: Prisotnost oklepajev v enačbi 

Primer 1.b: (8 + (𝑥 + 36)) ∙ 3 = 24 

Primer 2.c: 3((𝑥 + 2) + 12) = 6 

Primer 4.a: ((7 + 5𝑥) ∙ 4) + 7 = 15 

Tip naloge: Prisotnost negativnih števil v enačbi 

Primer 2.a: −14𝑥 − (−35) = 63 

Primer 4.c: 9 + (−2𝑥) = −21 

Tip naloge: Prisotnost ulomkov v enačbi 

Primer 1.a: 1 +
𝑥

3
=

2

3
 

Primer 2.b: 1
1

6
+ 𝑥 +

3

18
= 3 

Primer 3.b:  
3𝑥+2

2
=

28

7
 

Tip naloge: Neznanka na obeh straneh enačbe 

Primer 1.c: 2𝑥 + 1 = 6 + 7𝑥 

Primer 3.c: 4𝑥 + 13 = 2𝑥 + 27 
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Tip naloge: Nobena od prvih štirih komponent 

Primer 3.a: 7𝑥 + 33 = 89 

Primer 4.b: 6𝑥 = 30 

V spodnji tabeli so zbrane vse naloge po primerih in podprimerih. V preizkusu, ki so ga 

vrednotili učenci, so naloge zapisane drugače kot v spodnji tabeli. Preizkus je dodan v prilogi 

2. 

Tabela 6:Drugi del preizkusa (1) - naloge 

 a) b) c) 

1
. 
P

R
IM

E
R

 prisotnost ULOMKOV prisotnost OKLEPAJEV NEZNANKA NA OBEH 

STRANEH 

 

1 +
𝑥

3
=

2

3
 

 

(8 + (𝑥 + 36)) ∙ 3 = 24 2𝑥 + 1 = 6 + 7𝑥 

2
. 
P

R
IM

E
R

 prisotnost NEGATIVNIH 

ŠTEVIL 

prisotnost ULOMKOV prisotnost OKLEPAJEV 

 
−14𝑥 − (−35) = 63 

 
1

1

6
+ 𝑥 +

3

18
= 3 3((𝑥 + 2) + 12) = 6 

3
. 
P

R
IM

E
R

 NOBENA od prvih štirih 

komponent 

prisotnost ULOMKOV NEZNANKA NA OBEH 

STRANEH 

 
7𝑥 + 33 = 89 

 

3𝑥 + 2

2
=

28

7
 4𝑥 + 13 = 2𝑥 + 27 

4
. 
P

R
IM

E
R

 

prisotnost OKLEPAJEV NOBENA od prvih štirih 

komponent 

prisotnost NEGATIVNIH 

ŠTEVIL 

 

((7 + 5𝑥) ∙ 4) + 7 = 15 

 

6𝑥 = 30 9 + (−2𝑥) = −21 

 

Tip naloge: v enačbi ne nastopajo oklepaji 

Primer 5.a: −
𝑥+5

4
= 2 ∙

2−𝑥

3
 

Primer 6.b: −2
5

9
+

𝑥

2
= −1

1

18
𝑥 

Primer 7.c: −
13

3
+

4𝑥

3
=

𝑥

2
−

5

6
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Tip naloge: v enačbi ne nastopajo negativna števila 

Primer 5.b: 
2

3
(

9

10
(𝑥 + 5)) =

𝑥

6
 

Primer 6.c: 
5(5+2𝑥)

6
=

(7+3𝑥)2

12
 

Primer 8.a: 
5(2𝑥+4)

6
= 9(𝑥 + 1) +

1

3
 

Tip naloge: v enačbi ne nastopajo ulomki 

Primer 5.c: (1 + (3𝑥 − 2))(−3) = −(3 + 𝑥) 

Primer 7.a: 15 − (3𝑥 − 4) = 2(𝑥 − 19) − 4 

Primer 8.b: 6 − (2𝑥 + 10) = 3((𝑥 − 2) + 12) 

Tip naloge: v enačbi ne nastopa neznanka na obeh straneh  

Primer 6.a: 5 ((
4𝑥

3
+ 5) −

3

15
) = −12 

Primer 7.b: 4 −
2𝑥−6

5
= 11 − 2 ∙ (−6) 

Primer 8.c: 
7((2𝑥+5)−6)

3
+

1

12
= −

3

4
 

 

V spodnji tabeli so zbrane vse naloge po primerih in podprimerih. V preizkusu, ki so ga 

vrednotili učenci, so naloge zapisane drugače kot v spodnji tabeli. Preizkus je dodan v prilogi 

2. 

Tabela 7: Drugi del preizkusa (2) - naloge 

 a) b) c) 

5
. 
P

R
IM

E
R

 

- prisotnost negativni št. 

- prisotnost ulomkov 

- neznanka na obeh str. 

- prisotnost oklepajev 

- prisotnost ulomkov 

- neznanka na obeh str.  

- prisotnost oklepajev 

- prisotnost negativnih št. 

- neznanka na obeh str.  

 

−
𝑥 + 5

4
= 2 ∙

2 − 𝑥

3
 

 

 

2

3
(

9

10
(𝑥 + 5)) =

𝑥

6
 

(1 + (3𝑥 − 2))(−3)
= −(3 + 𝑥) 
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6
. 
P

R
IM

E
R

 
- prisotnost oklepajev 

- prisotnost negativnih št.  

- prisotnost ulomkov 

- prisotnost negativnih št. 

- prisotnost ulomkov 

- neznanka na obeh str.  

- prisotnost oklepajev 

- prisotnost ulomkov 

- neznanka na obeh str.  
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- prisotnost oklepajev 

- prisotnost negativnih št. 

- neznanka na obeh str.  

- prisotnost oklepajev 

- prisotnost negativnih št. 

- prisotnost ulomkov 

- prisotnost negativnih št.  

- prisotnost ulomkov 

- neznanka na obeh str.  
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- prisotnost oklepajev 

- prisotnost ulomkov 

- neznanka na obeh str. 

- prisotnost oklepajev 

- prisotnost negativnih št.  

- neznanka na obeh str.  

- prisotnost oklepajev 

- prisotnost negativnih št.  

- prisotnost ulomkov 
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3
+

1

12
= −

3
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5.5 OBDELAVA PODATKOV 

Podatke sem obdelala s pomočjo programa Microsoft Excel. V Excelovo tabelo sem vstavila 

podatke za vsakega učenca posebej in nato določila vrstni red odgovorov glede na zahtevnost, 

ki so jo za vsako nalogo določili učenci. Grafi so bili narisani prav tako s programom Microsoft 

Excel.  

5.6 REZULTATI RAZISKAVE IN ANALIZA REZULTATOV 

5.6.1 ZAHTEVNOST REPREZENTACIJ IN ELEMENTOV ENAČB PRI 

POSAMEZNIH UČENCIH 

Najprej sem za vsakega učenca posebej določila razvrstitev reprezentacij po zahtevnosti. Kot 

merilo zahtevnosti reprezentacije sem vzela povprečen rang nalog dane reprezentacije v sklopih 

treh nalog. Podobno smo ravnali v drugem delu preizkusa, pri primerih od 1 – 4 in primerih 5 

– 8.  

Ocene, ki so jih učenci zapisali na ocenjevalni list, sem za vsakega posameznika vnesla v 

Excelovo tabelo. Za primer vzemimo učenca (številka 19), čigar ocenjevalni list je viden na 

slikah 20, 21 in 22.  
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Slika 28: Vneseni podatki izbranega učenca 

Črke a, b in c, ki so na preizkusu označevale primere nalog, sem nato preimenovala glede na 

tabelo 1, tabelo 2 in tabelo 3.  

 

Slika 29: Obdelani podatki izbranega učenca 

Za vsak del preizkusa sem nato posebej preštela, kolikokrat se je pri posameznem učencu kateri 

odgovor pojavil kot najlažji, srednji ali najtežji.  

S pomočjo Excela sem nato izračunala vrednost za vsako reprezentacijo (od A do E) posebej, 

pri čemer sem vse najlažje naloge ovrednotila z 1, srednje naloge z 2 in najtežje s 3, upoštevati 

sem morala tudi, da so se nekateri primeri na preizkusu pojavili dvakrat, nekateri pa trikrat.  

Na primer, za učenca številka 19, sem v prvem delu preizkusa za črko A, dobila vrednost po 

naslednjem postopku: 
0∙1+2∙2+1∙3

3
=

7

3
= 2,33 (delila sem s številom 3, saj se je črka A v prvem 

delu preizkusa pojavila trikrat), za B črko pa po naslednjem postopku: 
0∙1+1∙2+1∙3

2
=

5

2
= 2,5 

(delila sem s številom 2, saj se je črka B v prvem delu preizkusa pojavila dvakrat. Enako sem 

storila za vse črke v prvem in drugem delu preizkusa. Za učenca števila 19 sem dobila vrednosti 

zbrane v spodnji tabeli.  
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Slika 30: Povprečni rang posameznih tipov nalog pri izbranem učencu 

V primeru, da sta imeli dve črki enako vrednost, sem v začetni tabeli (slika 29) preverila, katero 

črko je učenec v medsebojni primerjavi ocenil za težjo in katero za lažjo. Pri učencu števila 19 

sta imeli v drugem delu preizkusa (2) črki B in E enako vrednost, zato sem v začetni tabeli 

(slika 29) preverila in ugotovila, da je pri primerjanju teh dveh črk, črko E pri 4. primeru, ocenil 

za lažjo kot črko B. Glede na te primerjave sem dobila stopnje zahtevnosti tipov nalog za 

posameznega učenca.  

 

Slika 31: Vrstni red zahtevnosti nalog pri izbranem učencu 
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5.6.2 ANALIZA ZAHTEVNOSTI REPREZENTACIJ NA SKUPINI UČENCEV 

V spodnji tabeli so zbrani odgovori vseh 46 učencev sodelujočih v raziskavi. Števila od 1 do 5 

v prvem stolpcu predstavljajo stopnjo zahtevnosti določenega tipa naloge (številka 1 pomeni, 

da je tip naloge najlažji, številka 5 pa najtežji). Tabela je pojasnjena v nadaljevanju.  

Tabela 8: Rezultati zahtevnosti reprezentacij 

 

Odgovor A B C D E 

Tip 

reprezenta

cije 
Slika  Diagram  

Besedilna 

naloga v 

mat. 

kontekstu 

Besedilna 

naloga v 

kontekstu 

(zgodba) 

Simbolni 

zapis 

Stopnja 

zahtevnosti 

pri 

posameznih 

učencih 

1 8 1 6 1 30 

2 2 2 23 7 12 

3 11 17 10 5 3 

4 3 18 6 19 0 

5 22 8 1 14 1 

Povprečna zahtevnost 3,63 3,65 2,41 3,83 1,48 

 

Podatki iz zgornje tabele so zbrani še v spodnjem grafu.  

 

Graf 1: Prvi del preizkusa 
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Vsak odgovor (od A do E) ima 5 stolpcev. Vsaka barva predstavlja svojo stopnjo zahtevnosti. 

Rdeča barva predstavlja stopnjo zahtevnosti 1 (najlažjo), rumena 2 stopnjo zahtevnosti, zelena 

3 stopnjo zahtevnosti (srednja), modra 4 stopnjo zahtevnosti in vijolična 5 stopnjo zahtevnosti 

(najtežjo).  

Tabela 7 kaže razporeditev dodeljenih stopenj zahtevnosti reprezentacij za vse učence. Npr. Tip 

reprezentacije: slika, je 8 učencev izbralo za najlažjo (stopnja zahtevnosti 1), dvema učencema 

se zdi ta tip naloge lahek, vendar ne najlažji (stopnja zahtevnosti 2), 11 učencem se zdi naloga 

srednje zahtevna (stopnja zahtevnosti 3), trem učencem se zdi zahtevna, vendar ne najbolj 

(stopnja zahtevnosti 4) in 22 učencem se zdi naloga, kjer je algebrska enačba predstavljena s 

sliko, najzahtevnejša (stopnja zahtevnosti 5). Povprečna stopnja zahtevnosti za reprezentacijo 

enačbe s sliko je 3,63 , modus podatkov pa se pojavi pri stopnji zahtevnosti 5.  

Pri vseh petih odgovorih imamo stolpec, ki izstopa od ostalih. Pri odgovoru A – slika, je to 

stopnja 5 – najtežja naloga. Odgovor B – diagram, so učenci razvrstili kot težkega, vendar ne 

najtežjega. Porazdelitev pri odgovoru B je bimodalna, kar pomeni, da ima dva stolpca, ki 

izstopata od ostalih, to sta stolpca stopnje 3 in 4. To pomeni, da se jim zdijo enačbe, 

predstavljene z diagramom srednje težke. Pri odgovoru C – besedilna naloga v matematičnem 

kontekstu, izstopa stolpec stopnje 2, torej so učencem v raziskavi te vrste naloge skoraj najlažje. 

Odgovor D – besedilna naloga v kontekstu (zgodba) se največkrat pojavi kot skoraj najtežji. Pri 

odgovoru E – simbolni zapis, pa najbolj izstopa zahtevnost stopnje 1, kar pomeni, da so 

učencem v raziskavi algebrske enačbe zapisane s simboli zdijo najlažje.    

Glede na rezultate raziskave lahko sestavim vrstni red vseh petih tipov nalog. Določen je glede 

na modus podatkov, torej kako zahtevna se zdi posamezna naloga večini učencev. Za odgovore 

A, C in E, lahko jasno vidimo, katera stopnja izstopa. Odgovora B in D pa se pojavljata približno 

enako, vendar je odgovor D izbralo več učencev za najtežjega, zato je odgovor D učencem težji 

kot odgovor B.   

Spodnji diagram prikazuje vrstni red po zahtevnosti glede na modus podatkov. Tip naloge, ki 

je najvišje v diagramu, je za učence najlažji. 
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Slika 32: Vrstni red reprezentacij glede na modus rangov 

V tabeli 7, so izračunane tudi povprečne zahtevnosti posameznih tipov nalog. Vrstni red 

reprezentacij po zahtevnosti glede na aritmetično sredino podatkov se presenetljivo razlikuje 

od vrstnega reda zahtevnosti glede na modus podatkov.  

Spodnji diagram prikazuje vrstni red po zahtevnosti reprezentacij glede na aritmetično sredino.  

Tip naloge, ki je najvišje v diagramu, je za učence najlažji. 
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Slika 33: Vrstni red reprezentacij glede na aritmetično sredino rangov 

Primerjava vrstnega reda glede na modus podatkov in aritmetično sredino pokaže, da so učenci 

večinsko odločili, da se jim zdijo algebrske enačbe zapisane s simboli in besedilne naloge v 

matematičnem kontekstu enostavne. Razlika v obeh primerjavah je pri ocenjenih zahtevnejših 

nalogah. Reprezentacija z diagramom se zdi večini učencev še kar zahtevna (stopnja 3 in 4) in 

le majhnemu deležu učencev zelo zahtevna (stopnja 5). Medtem, ko se zdi večini učencev 

reprezentacija s sliko zelo zahtevna (stopnja 5) in manjšemu številu učencev srednje zahtevna. 

Besedilna naloga v kontekstu – zgodba, pa se zdi skoraj vsem učencem ali še kar zahtevna 

(stopnja 4) ali pa zelo zahtevna (stopnja 5).  

5.6.2.1 PRIMERJAVA Z RAZISKAVO TIMSS IN NPZ TER RAZISKAVO 

ALEXANDROU-LEONIDOU IN PHILIPPOU 

Iz analize raziskav TIMSS in NPZ sem ugotovila, da se na preizkusih v zadnjih letih pojavljajo 

algebrske enačbe, ki so zapisane s simboli. Sklepamo lahko, da je to zato, ker so za učence bolj 

enostavne kot besedilne naloge v matematičnem kontekstu in besedilne naloge v kontekstu – 
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zgodba. Ti dve vrsti nalog sta se na raziskavah TIMSS in NPZ pojavili samo nekajkrat in sta 

bili zelo slabo reševani. Ugotovitev se ujema z ugotovitvijo raziskave diplomskega dela, kjer 

so učenci simbolni zapis enačb ocenili za najlažjega, prav tako je raziskava Alexandrou – 

Leonidou in Philippou pokazala, da so učenci največje uspehe dosegali pri nalogah zapisanimi 

s simboli. Tudi učitelji v tej raziskavi so predvideli, da so za učence te vrste nalog 

najenostavnejše.  

Besedilne naloge v matematičnem kontekstu so učenci iz raziskave diplomskega dela postavili 

takoj za simbolni zapis enačb, kar pomeni, da se jim te vrste nalog ne zdijo zahtevne. Take 

naloge so bile pri učencih iz raziskave Alexandrou – Leonidou in Philippou po zahtevnosti na 

drugem mestu, za razliko od učiteljev, ki so ocenili, da bodo učencem te reprezentacije 

povzročale največ težav.  

Besedilne naloge v kontekstu – zgodbe, so glede na raziskavi TIMSS in NPZ najslabše reševali. 

V tej kategoriji pride do razlik, saj so učenci iz raziskave Alexandrou – Leonidou in Philippou 

pri teh enačbah dosegali povprečne rezultate (srednja zahtevnost), medtem ko so učitelji 

mnenja, da so za učence to bolj zahtevne naloge. Raziskava diplomskega dela je pokazala, da 

je glede na aritmetično sredino odgovorov ta tip nalog za učence najzahtevnejši, čeprav ni bil 

največkrat izbran kot najzahtevnejši.  

O reprezentacijah algebrskih enačb z diagrami in sliko iz raziskav TIMSS in NPZ ne moremo 

sklepati ničesar, saj jih v preizkusih ne zasledimo. Zanimiva je ugotovitev Alexandra – 

Leonidou in Philippou, da so učenci imeli največ težav ravno pri enačbah, ki so bile 

predstavljene z diagrami, malo manj težav pa so imeli pri enačbah predstavljenimi s sliko. 

Dosežki učencev te raziskave se nikakor niso ujemali z napovedmi učiteljev, kateri so bili 

mnenja, da so te vrste nalog bolj enostavne, takoj za simbolnim zapisom enačb. Raziskava 

diplomskega dela je pokazala, da je največ učencev ocenilo, da so zanje najzahtevnejše naloge 

s sliko, diagram se je uvrstil nas sredino vrstnega reda. Zahtevnost glede na aritmetično sredino 

odgovorov pa je pokazala, da se reprezentacija s sliko uvršča na tretje mesto po zahtevnosti, 

diagram pa na četrto – torej pod skoraj najbolj zahtevno.  

Vse tri raziskave so si bile enotne glede reprezentacij enačb s simboli – le te so za učence 

najenostavnejše. Prav tako se ujemajo glede besedilnih nalog v matematičnem kontekstu. Ta 

dva tipa enačb sta v osnovnih šolah najpogosteje reševana in so verjetno za učence tudi za to 

najenostavnejša. Razlike nastanejo pri slikah, diagramih in besedilnih nalogah v kontekstu - 

zgodba, saj zasedejo zadnja tri mesta po zahtevnosti. Rezultat glede besedilnih nalog v 
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kontekstu – zgodba, je pričakovan saj nasploh veljajo te naloge za zahtevnejše, prav tako so v 

učbenikih zapisane na koncu poglavij, označene so z rdečo in zvezdico ali pa so na preizkusih 

znanja vredne največ točk. Rezultati glede reprezentacij s sliko in diagramom pa so zelo 

presenetljivi, saj se učenci z njimi srečajo že v drugi triadi, sama slika in diagram pa zelo 

nazorno prikažeta pomen enačbe. Mogoče učenci takšnih tipov nalog niso bili navajeni reševati 

in so jih zato ocenili kot zahtevnejše.   

5.6.3 ANALIZA ZAHTEVNOSTI GLEDE NA PRISOTNOSTI KOMPONENT V 

ENAČBI 

Algebrske enačbe vsebovane v preizkusu, so vsebovale eno od spodaj zapisanih komponent.  

Tabela 9: Rezultati zahtevnosti pri prisotnosti komponent v enačbi 

 

Odgovor A B C D E 

Komponente 
prisotnost 

oklepajev 

prisotnost 

negativnih 

števil 

prisotnost 

ulomkov 

neznanka na 

obeh 

straneh 

enačbe 

nobena od 

A, B, C, D 

Stopnja 

zahtevnosti 

pri 

posameznih 

učencih 

1 0 4 1 2 39 

2 1 27 2 11 5 

3 1 10 7 26 2 

4 20 5 18 3 0 

5 24 0 18 4 0 

Povprečna zahtevnost 4,46 2,35 4,09 2,91 1,20 

 

Tabela 8 kaže razporeditev dodeljenih stopenj zahtevnosti posameznih komponent v enačbi za 

vse učence. Npr. naloge, v katerih so prisotni oklepaji, ni noben učenec izbral za najlažjo 

(stopnja zahtevnosti 1), enemu učencu se zdi ta tip naloge lahek vendar ne najlažji (stopnja 

zahtevnosti 2), enemu učencu se zdi naloga srednje zahtevna (stopnja zahtevnosti 3), dvajsetim 

učencem se zdi zahtevna, vendar ne najbolj (stopnja zahtevnosti 4) in 24 učencem se zdi naloga, 

v kateri nastopajo oklepaji, najzahtevnejša (stopnja zahtevnosti 5). Povprečna stopnja 

zahtevnosti za reprezentacijo enačbe s sliko je 4,46 , modus podatkov pa se pojavi pri stopnji 

zahtevnosti 5.  

Podatki iz zgornje tabele so zbrani še v spodnjem grafu.  
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Graf 2: Rezultati zahtevnosti pri prisotnosti komponent v enačbi 

Prisotnost oklepajev v enačbi so učenci ocenili s stopnjama zahtevnosti 4 in 5, kar pomeni, da 

je za učence takšne vrste algebrska enačba najtežja (Primer naloge:  

(8 + (𝑥 + 36)) ∙ 3 = 24 ). Pri prisotnosti negativnih števil izstopa 2. stopnja zahtevnosti, torej 

učencem enačbe, ki vključujejo negativna števila, ne predstavljajo večjih problemov (Primer 

naloge: −14𝑥 − (−35) = 63 ).  Komponento Prisotnost ulomkov so učenci ocenili s stopnjama 

zahtevnosti 4 in 5, torej so ti tipi nalog zanje zahtevnejši (Primer naloge:  

3𝑥+2

2
=

28

7
 ).  Komponenta Neznanka na obeh straneh enačbe, prepričljivo spada pod srednje 

zahtevne naloge (Primer naloge: 4𝑥 + 13 = 2𝑥 + 27 ). Komponento enačbe, v katerih ne 

nastopa nobena od prvih štirih spremenljivk, pa so za učence najenostavnejše (Primer naloge: 

6𝑥 = 30 ). 

Vrstni red zahtevnosti nalog glede na modus podatkov in glede na aritmetično sredino je v tem 

primeru enak.  

Spodnji diagram prikazuje vrstni red vseh 5 tipov nalog glede na oceno zahtevnosti učencev, 

vključenih v raziskavo. Tip naloge, ki je najvišje v diagramu, je za učence najlažji. 
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Slika 34: Zahtevnost enačb pri prisotnih komponentah v enačbi 

5.6.4 ANALIZA ZAHTEVNOSTI GLEDE NA ODSOTNOST KOMPONENT V 

ENAČBI 

Algebrske enačbe vsebovane v preizkusu so vsebovale tri od zgoraj že zapisanih komponent. 

V vsaki enačbi je torej ena komponenta manjkala. Zaradi lažjega razumevanja so tipi enačb 

poimenovani glede na komponento, ki je v algebrski enačbi ni.  

Tabela 10: Rezultati zahtevnosti pri odsotnosti komponent v enačbi 

 

Odgovor A B C D 

komponenta, 

ki v enačbi 

manjka 

Oklepaji 
Negativna 

števila 
Ulomki 

Neznanka na 

obeh straneh 

enačbe 

Stopnja 

zahtevnosti pri 

posameznih 

učencih 

1 13 5 23 5 

2 18 13 14 1 

3 11 24 5 6 
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4 4 4 4 34 

Povprečna zahtevnost: 2,13 2,39 1,70 3,50 

 

Podatki iz zgornje tabele so zbrani še v spodnjem grafu.  

 

Graf 3: Rezultati zahtevnosti pri odsotnosti komponent v enačbi 

Analiza rezultatov je pokazala, da so bile učencem najlažje tiste algebrske enačbe, ki niso 

vsebovale ulomkov (Primer naloge: (1 + (3𝑥 − 2))(−3) = −(3 + 𝑥) ). Drugo najlažje naloge 

(stopnja zahtevnosti 2) so bile za učence algebrske enačbe brez oklepajev (Primer naloge: 

−
𝑥+5

4
= 2 ∙

2−𝑥

3
 ). Na tretjem mestu po zahtevnosti so bile enačbe, ki niso vsebovale negativnih 

števil (Primer naloge: 
2

3
(

9

10
(𝑥 + 5)) =

𝑥

6
 ). Najzahtevnejše pa so bile enačbe v katerih je 

neznanka nastopala samo na eni strani enačbe (Primer naloge: 5 ((
4𝑥

3
+ 5) −

3

15
) = −12 ).  

Spodnji diagram prikazuje vrstni red zahtevnosti nalog glede na percepcije učencev. Vrstni red 

zahtevnosti glede na modus podatkov se ujema z vrstnim redom zahtevnosti glede na 

aritmetično sredino. Tip naloge, ki je najvišje v diagramu, je za učence najlažji.  
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Slika 35: Zahtevnost enačb pri odsotnosti komponent v enačbi 

5.6.4.1 PRIMERJAVA PRISOTNOSTI IN ODSOTNOSTI KOMPONENT V ENAČBI 

Ugotovila sem, da so učencem najlažje algebrske enačbe, v katerih ne nastopa nobena od zgoraj 

omenjenih komponent. Tem enostavnim enačbam sledijo enačbe, ki vsebujejo negativna 

števila, nato so enačbe, v katerih neznanka nastopa na obeh straneh enačbe, zahtevnejše za 

učence pa so algebrske enačbe, ki vsebujejo ulomke in najzahtevnejše so tiste, ki vsebujejo 

oklepaje.  

Naloge z odsotnimi komponentami pa so pokazale, da so za učence najlažje enačbe, ki ne 

vsebujejo ulomkov. To pomeni, da če so v enačbi ulomki, učencem to predstavlja velik 

problem, kar se sklada s prvim delom preizkusa, kjer so učenci enačbe z ulomki uvrstili med 

zahtevnejše. Enako velja za algebrske enačbe, v katerih so manjkali oklepaji. Učenci so te vrste 

enačb prav tako uvrstili med zahtevnejše. Enačbe, ki vsebujejo negativna števila in imajo 

neznanko na obeh straneh enačbe, učencem torej ne predstavljajo težav. Na tretjem mestu po 

zahtevnosti so bile enačbe, v katerih ni bilo negativnih števil, so pa vsebovale ostale tri 

komponente, za katere so učenci ocenili, da spadajo pod zahtevnejše. Najzahtevnejše so bile 

enačbe, kjer je neznanka nastopala samo na eni strani enačbe in je torej vsebovala ulomke, 

oklepaje in negativna števila.  
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Iz analize obeh delov 2. dela preizkusa in njune primerjave, lahko ugotovimo, da učenci 

algebrske enačbe, v katerih nastopajo oklepaji in ulomki, ocenjujejo za zahtevnejše kot tiste 

algebrske enačbe, ki vsebujejo negativna števila in imajo neznanko na obeh straneh enačbe.  

Spodnja diagrama prikazujeta ponovno vrstni red glede na zahtevnost algebrskih enačb po oceni 

učencev. Še enkrat lahko vidimo, da sta vrsta reda ravno obratna, kar pomeni, da so rezultati 

primerljivi.  

 

Slika 36: Primerjava zahtevnosti pri prisotnosti in odsotnosti komponent v enačbi 

5.6.4.2 PRIMERJAVA Z RAZISKAVO TIMSS IN NPZ 

Z analizo raziskave TIMSS in NPZ, sem ugotovila, da so učenci najslabše reševali algebrske 

enačbe, v katerih so nastopali ulomki. Gledano objektivno so enačbe z ulomki za učence 

najzahtevnejše. Enako se je pokazalo pri raziskavi diplomskega dela, ko so učenci sami ocenili, 

da so jim enačbe z ulomki zahtevne. Med zahtevnejše naloge z algebrskimi enačbami spadajo 

tudi enačbe, v katerih nastopajo oklepaji. Ti tipi nalog so bili na raziskavah TIMSS in NPZ 

slabše reševani, v raziskavi diplomskega dela pa so jih učenci prav tako ocenili kot zahtevne. 

Enačbe, v katerih nastopajo negativna števila in neznanka na obeh straneh enačbe, pa učencem 

ne predstavljajo prav posebnih težav, saj so bile reševane s polovičnim uspehom, učenci pa so 

jih ocenili, da so enostavnejše od enačb z ulomki in oklepaji. Enačbe, v katerih ne nastopa 

nobena od omenjenih komponent (oklepaji, negativna števila, ulomki in neznanka na obeh 
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straneh enačbe) pa so v raziskavah TIMSS in NPZ najboljše reševali, prav tako so jih učenci 

ocenili za najenostavnejše.  

5.7 PREGLED RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ IN UGOTOVITVE 

S pomočjo preizkusov, ki sem jih izvedla na OŠ Neznanih talcev Dravograd in OŠ Prežihovega 

Voranca Ravne na Koroškem, sem dobila rezultate empirične raziskave.  

RV1: Kako reprezentacija algebrskih enačb vpliva na učenčevo percepcijo o 

zahtevnosti algebrskih enačb? 

Raziskava je pokazala, da učenci percipirajo kot najlažje algebrske enačbe zapisane s simboli. 

Med lažje reprezentacije algebrske enačbe spadajo tudi besedilne naloge v matematičnem 

kontekstu. Učenci te tipe nalog v 9. razredu pogosteje rešujejo kot preostale in so jih zato bolj 

navajeni. Sklepam, da se jim zato zdijo enostavnejše. Kot srednje zahtevne učenci percipirajo 

reprezentacije algebrske enačbe z diagrami. Kot zahtevnejše percipirajo algebrske enačbe, 

zapisane kot besedilne naloge v kontekstu – zgodba, najzahtevnejše pa algebrske enačbe, 

predstavljene s sliko. Zanimiv je rezultat, da so za učence najzahtevnejše reprezentacije 

algebrske enačbe s sliko. Učenci se s tem tipom nalog srečajo že v drugem triletju osnovne šole, 

ko rešujejo osnovne algebrske enačbe. Raziskava je bila izvedena v 9. razredu osnovne šole, 

zato sklepam, da so moji učenci pozabili, kako se takšni tipi nalog rešujejo in so se jim zato 

zdele najzahtevnejše.   

RV2: Kako na učenčevo percepcijo zahtevnosti algebrskih enačb vpliva prisotnost 

negativnih števil, ulomkov, oklepajev oz. neznanke na obeh straneh enačbe? 

Raziskava je pokazala, da učenci percipirajo kot najzahtevnejše algebrske enačbe, v katerih 

nastopajo ulomki ali oklepaji. Manj zahtevne so algebrske enačbe, v katerih so prisotna 

negativna števila ali pa neznanka nastopa na obeh straneh enačbe. Negativnih števil so učenci 

navajeni, saj se z njimi pogostokrat srečujejo.   

RV3: Kakšna je učenčeva percepcija zahtevnosti algebrskih enačb v primeru, da v 

enačbi ne nastopajo negativna števila, ulomki, oklepaji oz. neznanka ni prisotna na 

obeh straneh enačbe? 

Učenci so najenostavnejše algebrske enačbe, v katerih ne nastopa nobena od zgoraj omenjenih 

komponent, ocenili v vseh primerih za najlažje. Rezultat raziskave je pričakovan, saj so takšni 

tipi nalog osnova za kasnejše reševanje kompleksnejših enačb.  
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7 PRILOGE 

V prilogah dodajam preizkus, ki so ga učenci imeli pred seboj in na katerem so si naloge dobro 

ogledali in jih med seboj primerjali ter ocenjevalni list, na katerega so zapisovali svoje ocene.  

7.1 PREIZKUS ZA UČENCE – 1. del 

 

 

1. PRIMER 

a) Začnem z nekim številom in ga pomnožim s 4, nato dodam 66 in dobim 82. S katerim številom sem 

začel? 

 

b) Kolikšna je masa neznanega predmeta na tehtnici, ki je v ravnovesju? 

 

c) Prijatelji želijo skupaj kupiti nogometno žogo, ki stane 19€. Če bi vsak prispeval 2€, jim za nakup 

žoge zmanjka 1€. Manjkajoči denar si sposodijo pri Tinetovem očetu. Koliko prijateljev je skupaj kupilo 

nogometno žogo? 

 

2. PRIMER 

a) Zapiši enačbo in izračunaj vrednost neznanke.  

 

b) Produkt števila 7 z neznanim številom je enak vsoti števila 11 in 24. Katero je neznano število? 

c) Kolikšna je masa neznanega predmeta na tehtnici, ki je v ravnovesju? 

 

PREIZKUS 

1. del 

 



62 
 

3. PRIMER 

a) Poišči vrednost neznanke x.  

2𝑥 + 6 = 18 

 

b) Če neznano število povečamo za število 9, dobimo število -18. Katero število imamo v mislih? 

 

c) Miha je na nogometnem prvenstvu zabil dvakrat toliko golov kot njegov soigralec Martin. Marko je 

zabil 5 golov manj kot Miha. Vsi skupaj so dali 25 golov. Koliko golov je dal vsak izmed njih? 

 

 

4. PRIMER 

a) Kolikšna je vrednost neznanega predmeta na tehtnici, ki je v ravnovesju? 

 

 

b) Poišči vrednost neznanke x.  

32 + 7𝑥 = 74 

 

c) Zapiši enačbo in izračunaj vrednost neznanke.  
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7.2 PREIZKUS ZA UČENCE – 2. del 

 

 

 

 

1. PRIMER 

 

2. PRIMER 

 

 

3. PRIMER 

 

 

4. PRIMER 

 

PREIZKUS 

2. del 

 

a) 

1 +
𝑥

3
=

2

3
 

 

 

 

b) 

(8 + (𝑥 + 36)) ∙ 3 = 24 

 

 

 

c) 

2𝑥 + 1 = 6 + 7𝑥 

 

 

 

a) 

−14𝑥 + (−35) = 63 

 

 

 

b) 

1
1

6
+ 𝑥 +

3

18
= 3 

 

 

 

c) 

3((𝑥 + 2) + 12) = 6 

 

 

 

a) 

7𝑥 + 33 = 89 

 

 

 

b) 

3𝑥 + 2

2
=

28

7
 

 

 

 

c) 

4𝑥 + 13 = 2𝑥 + 27 

 

 

 

a) 

((7 + 5𝑥) ∙ 4) + 7 = 15 

 

 

 

b) 

6𝑥 = 30 

 

 

 

c) 

9 − (−2𝑥) = −21 
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5. PRIMER 

 

 

 

6. PRIMER 

 

 

 

7. PRIMER 

 

 

 

8. PRIMER 

 

 

 

a) 

−
𝑥 + 5

4
= 2 ∙

2 − 𝑥

3
 

 

 

 

b) 

2

3
(

9

10
(𝑥 + 5)) =

𝑥

6
 

 

 

 

c) 

(1 + (3𝑥 − 2))(−3) = −(3 + 𝑥) 

 

 

 

a) 

5 ((
4𝑥

3
+ 5) −

3

15
) = −12 

 

 

 

b) 

−2
5

9
+

𝑥

2
= −1

1

18
𝑥 

 

 

 

c) 

5(5 + 2𝑥)

6
=

(7 + 3𝑥)2

12
 

 

 

 

a) 

15 − (3𝑥 − 4) = 2(𝑥 − 19) − 4 

 

 

 

b) 

4 −
2𝑥 − 6

5
= 11 − 2 ∙ (−6) 

 

 

 

c) 

−
13

3
+

4𝑥

3
=

𝑥

2
−

5

6
 

 

 

 

a) 

5(2𝑥 + 4)

6
= 9(𝑥 + 1) +

1

3
 

 

 

 

b) 

6 − (2𝑥 + 10) = 3((𝑥 − 2) + 12) 

 

 

 

c) 

7((2𝑥 + 5) − 6)

3
+

1

12
= −

3

4
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7.3 OCENJEVALNI LIST ZA UČENCE 

Pozdravljen/a. 

Moje ime je Ana Mrdavšič in sem študentka 4. letnika na Pedagoški fakulteti v Ljubljani smer 

matematika in fizika. Ob zaključku 1. stopnje študija pišem diplomsko delo o tem, katere naloge o 

algebrskih enačbah se vam zdijo bolj ali manj zahtevne. Zato potrebujem tvojo pomoč in te prosim za 

sodelovanje. 

Pred seboj imaš preizkus s primeri po tri naloge in ocenjevalni list. Tvoja naloga je, da naloge v 

preizkusu natančno prebereš in si v glavi narediš načrt, kako bi jih rešil. Nalog ti ni potrebno reševati. 

Za vsako trojico nalog zapiši, katera naloga se ti zdi najlažja, srednje težka in katera najtežja.  

Hvala za sodelovanje. 😊 

 OCENJEVALNI LIST  

  

*Moja ocena pri matematiki v 9. razredu: _________ 

 

MOJE OCENJEVANJE NALOG: 

1. DEL PREIZKUSA: za vsako trojico nalog, pri posameznem primeru napiši, katera se ti zdi najlažja, 

katera srednje težka in katera najtežja.  

 

1. PRIMER:  

 

 

2. PRIMER:  

 

 

3. PRIMER:  

 

NAJLAŽJA SREDNJA NAJTEŽJA 

 

 

 

  

NAJLAŽJA SREDNJA NAJTEŽJA 

 

 

 

  

NAJLAŽJA SREDNJA NAJTEŽJA 

 

 

 

  

Zgled ocenjevanja nalog: 

Pri 1. PRIMERU, sem ocenil/a, da je b) primer najlažji, zato v okvirček pod napis »najlažja« 

zapišem črko b, najtežji se mi zdi primer c), zato v okvirček pod napis »najtežja« zapišem črko 

c in naloga a) se mi zdi srednje težka, zato pod napis »srednja« zapišem črko a.   

 

NAJLAŽJA SREDNJA NAJTEŽJA 

 

b 

 

a c 

 

 

 

1. PRIMER: 
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4. PRIMER:  

 

 

2. DEL PREIZKUSA: za vsako trojico nalog, pri posameznem primeru napiši, katera se ti zdi najlažja, 

katera srednje težka in katera najtežja.  

 

 

1. PRIMER 

 

 

2. PRIMER 

 

 

3. PRIMER 

 

 

4. PRIMER 

 

 

5. PRIMER 

 

 

6. PRIMER 

 

 

7. PRIMER 

 

 

8. PRIMER 

 

NAJLAŽJA SREDNJA NAJTEŽJA 

 

 

 

  

NAJLAŽJA SREDNJA NAJTEŽJA 

 

 

 

  

NAJLAŽJA SREDNJA NAJTEŽJA 

 

 

 

  

NAJLAŽJA SREDNJA NAJTEŽJA 

 

 

 

  

NAJLAŽJA SREDNJA NAJTEŽJA 

 

 

 

  

NAJLAŽJA SREDNJA NAJTEŽJA 

 

 

 

  

NAJLAŽJA SREDNJA NAJTEŽJA 

 

 

 

  

NAJLAŽJA SREDNJA NAJTEŽJA 

 

 

 

  

NAJLAŽJA SREDNJA NAJTEŽJA 

 

 

 

  


