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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava vzroke težav pri reševanju besedilnih nalog pri pouku matematike. 

V okviru teoretičnega dela so najprej predstavljene specifične lastnosti matematičnih besedil, 

ki lahko učencem povzročajo težave z razumevanjem, in pomen bralnega razumevanja pri 

matematiki. Nato so obravnavane klasifikacije matematičnih besedilnih nalog in pomembni 

vidiki reševanja besedilnih nalog (pogoji za uspešno reševanje besedilnih nalog, vrste in 

pogostost težav pri reševanju besedilnih nalog, stališča učiteljev o težavah pri reševanju 

besedilnih nalog). Na koncu so predstavljeni modeli in strategije za uspešno reševanje 

besedilnih nalog, posebej tradicionalni Mayerjev model in ena od variant kognitivne strategije. 

V okviru empiričnega dela je bila izvedena študija dveh primerov. Pri tem sem v prvem delu 

opazovala način poučevanja reševanja besedilnih nalog dveh učiteljev. V drugem delu 

empiričnega dela magistrskega dela sem želela ugotoviti vzroke težav učencev opazovanih 

učiteljev pri reševanju besedilnih nalog in jih interpretirala v luči opazovanega načina 

poučevanja reševanja besedilnih nalog. Posebej me je zanimalo, ali so težave z bralnim 

razumevanjem glavni vzrok za težave pri reševanju besedilnih nalog, kot običajno izpostavljajo 

učitelji, ali pa so le en izmed vzrokov. V okviru prvega dela študije primerov sem ugotovila, da 

učitelja premalokrat poudarjata natančno branje in razumevanje besedilne naloge ter le v redkih 

primerih uporabljata strategije za lažje razumevanje in kognitivne strategije, medtem ko s 

pridom uporabljata transformacijske strategije. Drugi del študije nakazuje, da imajo učenci pri 

reševanju besedilnih nalog največ težav s transformiranjem besedila v algebrajski zapis. 

Opazila sem še, da pri transformiranju besedila v matematični zapis nimajo težav le slabi bralci, 

temveč tudi dobri bralci. Prav tako učenci s težavami na področju transformiranja besedila 

nimajo nujno težav z branjem in bralnim razumevanjem. 

KLJUČNE BESEDE 

Matematična besedila, bralno razumevanje, besedilne naloge, težave pri reševanju besedilnih 

nalog, strategije za reševanje besedilnih nalog. 

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Reading Comprehension and Solving Mathematical Word Problems 

The master's thesis is about the causes of difficulties in solving mathematical word problems. 

The theoretical part begins with the presentation of specific properties of mathematical texts, 

which may cause problems in comprehending word problems. The theoretical part continues 

with classifications of mathematical word problems and important aspects of solving them 

(conditions for successful solving, types and frequency of difficulties, and teachers’ view on 

difficulties in solving mathematical word problems). Finally, we present some models and 

strategies for successful solving of mathematical word problems. The focus is on the traditional 

Mayer model and on one of the variants of cognitive strategy. The empirical part of the masters’ 

thesis consists of a multiple case study. In the first part of the study two 9th grade teachers were 

observed in their classroom regarding the methods and processes used in solving mathematical 

word problems. In the second part of the study the students of the two observed teachers solved 

three different tests. The tests results showed whether the main cause of possible difficulties in 

solving mathematical problems is bad reading comprehension, as teachers often emphasize, or 

is this just one of the causes. The obtained data from tests were interpreted with the observed 

teachers’ methods of teaching the solving of mathematical word problems. Regarding the first 

part of the case study it was found that both teachers did not emphasize enough careful reading 

and understanding of mathematical word problems. They rarely used reading strategies for 

better understanding and the related cognitive strategies, however they often made use of 

transformation strategies. Regarding the second part of the case study it was found that the main 

causes of difficulties in solving mathematical word problems are problems with transforming 

text of a word problem into algebraic equation. Some good readers as well as some poor readers 

had difficulties in transforming the text of a word problem into algebraic equation. Also 

students with difficulties with transforming text of a word problem into algebraic equation did 

not necessarily have problems with reading and reading comprehension. 

KEY WORDS: Mathematical texts, reading comprehension, mathematical word problems, 

difficulties in solving mathematical word problems, strategies for solving mathematical word 

problems.  
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1 Uvod 

Matematična besedila in besedilne naloge pri matematiki imajo v današnjem času pomembno 

vlogo. Čedalje bolj se poudarja pomembnost bralnega razumevanja ne le pri slovenščini, 

temveč tudi pri drugih predmetih, tudi pri matematiki. Mnogi izpostavljajo težave z branjem 

matematičnih besedil ter branjem in reševanjem besedilnih nalog. Matematična besedila so 

zahtevna in se od drugih besedil močno razlikujejo. Nekateri trdijo, da morajo učenci za branje 

matematičnih besedil in besedilnih nalog uporabiti drugačne tehnike branja kot za branje 

besedil pri drugih predmetih (Österholm in Bergqvist, 2013). Matematična besedila imajo 

mnogo specifičnih lastnosti, ki lahko povzročajo težave z razumevanjem (Meyer, 2014) in 

terjajo uporabo različnih strategij branja (Österholm, 2005). Besedilne naloge so v smislu 

razumevanja še bolj kompleksne, saj reševanje besedilne naloge vključuje razumevanje 

konteksta in uporabo prebranega; torej informacije, ki smo jih prebrali v besedilni nalogi, 

uporabimo pri reševanju (Duru in Koklu, 2011). 

V teoretičnem delu magistrskega dela sem se osredotočila na matematične besedilne naloge in 

v okviru tega so predstavljene različne oblike besedilnih nalog. Horvatova (2012) loči oblike 

glede na sestavo besedilnih nalog, Van Essen in Hamaker (1990, po Kalan, 2015) pa ločita 

besedilne naloge glede na stopnjo oziroma koliko korakov (stopenj) je potrebnih za reševanje 

besedilne naloge. V nadaljevanju so predstavljene lastnosti učencev, ki imajo ključno vlogo pri 

uspešnem reševanju besedilnih nalog. Pri učencih, ki teh lastnosti ne posedujejo, lahko 

nastanejo težave pri reševanju besedilnih nalog, ki so predstavljene v okviru teoretičnega dela. 

Wijaya, Heuvel-Panhuizen, Doorman in Robitzsch (2014) so težave, ki jih imajo učenci pri 

reševanju matematičnih besedilnih nalog, razdelili v štiri skupine. V okviru težav učencev pri 

reševanju matematičnih besedilnih nalog pa sem se osredotočila tudi na stališča učiteljev. 

Večina učiteljev kot vzrok za težave pri reševanju matematičnih besedilnih nalog izpostavlja 

slabe bralne sposobnosti učencev in slabo bralno razumevanje (Pearce, Bruun, Skinner in 

Lopez-Mohler, 2013). Pearce in sodelavci (2013) so ugotovili, da učitelji ne prakticirajo in ne 

poznajo ustreznih strategij za uspešno reševanje besedilnih nalog. Nekatere strategije so zato 

predstavljene v okviru magistrskega dela. V okviru modelov in strategij je posebej predstavljen 

Mayerjev model, ki spada med tradicionalne modele. Predstavljena je tudi ena od variant 

kognitivne strategije s sedmimi kognitivnimi procesi, ki se osredotoča na učenje kognitivnih in 
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metakognitivnih procesov, strategij in aktivnosti učencev, ki bi olajšale učenje in izboljšale 

učinkovitost učencev pri reševanju besedilnih nalog (Zhu, 2015).  

V okviru empiričnega dela magistrskega dela je predstavljena študija dveh primerov 

poučevanja reševanja besedilnih nalog z enačbami. Študija je razdeljena na dva dela. V prvem 

delu sem želela ugotoviti, kako izbrana učitelja poučujeta reševanje besedilnih nalog, v drugem 

delu pa sem ugotavljala vzroke težav učencev opazovanih učiteljev pri reševanju besedilnih 

nalog in kako se v težavah učencev odraža način poučevanja opazovanih učiteljev. Pri tem sem 

se osredotočila na tri vzroke: slabo bralno razumevanje, ovire pri pretvarjanju besedilnega 

zapisa v algebrajski zapis in slabo znanje algebre. Za namen prvega dela študije (opazovanje 

učiteljev in njunih učencev pri frontalnem reševanju besedilnih nalog z enačbami) je bil 

sestavljen opazovalni list. S pomočjo opazovalnega lista sem opazovala poučevanje reševanja 

besedilnih nalog z enačbami in analizirala, kako pogosto in katere strategije bralnega 

razumevanja in strategije reševanja besedilnih nalog uporabljata učitelja. Za namen drugega 

dela (vzroki težav učencev opazovanih učiteljev pri reševanju besedilnih nalog) je bil sestavljen 

inštrument, ki ga sestavljajo trije preizkusi: preizkus bralnega razumevanja, preizkus reševanja 

algebraičnih enačb in  preizkus nastavljanja enačb. Preizkuse je rešilo 35 učencev. S pomočjo 

analize preizkusov sem poskušala ugotoviti vzroke za težave pri reševanju besedilnih nalog, 

odnose med uspešnostjo reševanja enačb in uspešnostjo transformiranja besedila v matematični 

zapis ter bralnim razumevanjem in uspešnostjo transformiranja besedila v matematični zapis.  
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2 Matematična besedila 

Branje matematičnih besedil v učbenikih predstavlja pomemben del učenja matematike. Mullis 

in sodelavci (2008, po Österholm in Bergqvist, 2013) trdijo, da v večini držav, ki sodelujejo v 

raziskavi TIMSS, učbeniki ostajajo primarna osnova poučevanja in učenja matematike. Pri tem 

se lahko pojavijo težave. 

Mnoge raziskave razpravljajo o posebnih lastnostih matematičnih besedil, zaradi katerih se 

pojavljajo težave z branjem le-teh. Nekateri raziskovalci trdijo, da so matematična besedila še 

posebej zahtevna in se od besedil pri drugih predmetih razlikujejo v takšni meri, da morajo 

učenci za njihovo branje razviti posebno vrsto bralnih sposobnosti. (Österholm in Bergqvist, 

2013) 

Večina težav, s katerimi se soočajo učenci pri matematiki, naj bi izvirala iz jezika. Eden izmed 

glavnih vzrokov za težave, povezane z jezikom, je nezadostno razumevanje razlike med 

matematičnim in običajnim jezikom. Da bi učenci bolje razumeli matematična besedila, morajo 

postati pozorni na razlike med besedami, uporabljenimi pri matematiki, in besedami, ki jih 

uporabljamo v vsakdanjem življenju. (Duru in Koklu, 2009) 

2.1 Lastnosti matematičnih besedil 

V številnih raziskavah je navedeno, da branje matematičnih besedil zahteva posebno vrsto 

bralnih sposobnosti oziroma da morajo učenci pri matematiki razviti sposobnost vsebinsko 

specifične pismenosti (Österholm in Bergqvist, 2013). Pojem vsebinske pismenosti osvetljuje 

potencialnost potrebe po različnih vrstah bralnih sposobnosti na različnih vsebinskih področjih 

(Österholm in Bergqvist, 2013). McKenna in Robinson (1990, po Österholm in Bergqvist, 

2013) opredeljujeta vsebinsko pismenost kot celoto, ki je sestavljena iz treh komponent: splošne 

pismenosti, vsebinsko specifične pismenosti in predhodnega poznavanja vsebine besedila.  

Uporaba matematičnih simbolov v matematičnih besedilih najbolj poudarja razliko med 

matematičnim besedilom in besedilom z drugačno (ne-matematično) vsebino. Uporaba 

matematičnih simbolov je označena kot najpomembnejši razlog za potrebo po vsebinsko 

specifični pismenosti. (Österholm in Bergqvist, 2013) 
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Težave pri branju matematičnih besedil ne nastanejo le pri besedilih, ki vsebujejo matematične 

simbole. Tudi nekatere druge značilnosti matematičnih besedil namreč zahtevajo vsebinsko 

specifično pismenost za njihovo branje in razumevanje (Österholm, 2005). 

Specifične lastnosti, ki učencem lahko povzročajo težave pri razumevanju besedila, so: 

 Struktura matematičnega jezika – Pri matematičnih besedilih so poleg simbolov 

abecede uporabljeni tudi drugi simboli in pogosto se zgodi, da med matematičnimi 

simboli in govorjenim jezikom ne najdemo točne povezave (Meyer, 2014). Prav tako je 

struktura povedi v matematičnem besedilu drugačna od strukture običajne povedi, v 

kateri najdemo osebek, glagol in druge jezikovne elemente (Fuentes, 1998). 

 Matematično besedišče – V matematičnih besedilih so pogosto uporabljene specifične 

besede, ki jih uporabljamo le v matematičnem jeziku, besede, ki jih uporabljamo v 

vsakdanjem življenju, in besede, ki jih poznamo, vendar v matematičnem jeziku dobijo 

popolnoma drugačen pomen (npr. racionalen) (Fuentes, 1998). Vsako matematično 

področje ima specifično besedišče in vsaka vsebina znotraj področja ima besedišče, ki 

je za to vsebino specializirano (Meyer, 2014).  

 Kompaktnost – Za razliko od pripovednega ali celo razlagalnega besedila je predstavitev 

vsebine pri matematiki vedno kompaktna. Matematični koncepti in odnosi so skriti ali 

pa jih moramo predpostaviti. Razlika med branjem pripovednih in matematičnih besedil 

je, da morajo bralci pripovednih besedil bogato vsebino omejiti na ključne elemente, 

medtem ko morajo bralci matematičnih besedil pomen vsebine razširiti. (Fuentes, 1998) 

 Razgibanost – Matematična besedila so velikokrat sestavljena iz kombinacije besedila, 

simbolov, preglednic in grafikonov, kar lahko učencem povzroči težave pri branju in 

razumevanju besedila. Vsako besedo, vsak simbol, preglednico ali grafikon je potrebno 

prebrati in natančno razumeti ter med seboj povezati. Pomembno je, da bralec zna 

prevesti besede v simbole in obratno. (Fuentes, 1998) 

 Nelinearnost – Nelinearnost matematičnih besedil je po eni strani lahko posledica 

njihove razgibanosti, saj besedil, ki vsebujejo simbole, enačbe, preglednice ali 

grafikone, ne moremo brati od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Poleg tega se vrstni 

red, v katerem so zapisani in v katerem beremo postopke, razlikuje od vrstnega reda 

izvajanja teh postopkov, zato mora bralec razumeti problem, da določi ustrezen 

postopek reševanja problema (Meyer, 2014). 
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2.2 Uporaba matematičnega jezika pri branju matematičnih besedil 

Matematični jezik je sestavljen iz specifičnih simbolov (npr.: 0, 1, 2, ...; +, -, ×, ÷; A, a, B, b, 

…; α, β, π …) in terminologije (npr.: štetje, seštevanje, ravnina, simetrija, dolžina …), ki 

predstavljajo pomembne odnose med matematičnimi koncepti in idejami. Eden izmed 

najpomembnejših ciljev pouka matematike je, da učence naučimo razumeti in uporabljati 

matematični jezik, simbole, diagrame, da učenci pridobijo potrebne spretnosti za vzpostavitev 

odnosov in se naučijo komunicirati o matematičnih idejah. Izvajanje matematike, razumevanje 

matematičnih konceptov in postopkov zahteva razumevanje matematičnega jezika. 

Matematični simboli so orodje matematičnega jezika in učencem dajejo smernice o tem, katero 

operacijo morajo izvesti. Učenci morajo poznati in razumeti osnovne simbole za operacije (+, 

-, ×, ÷), saj razumevanje teh simbolov zagotavlja trajnostni matematični uspeh. (Duru in Koklu, 

2009) 

Primer: Če učenec v izrazu »𝑥 + 3 = 11«, ki je sestavljen in dveh števil in dveh matematičnih 

simbolov, ne razume simbola za seštevanje, potem te naloge ne more rešiti pravilno ali pa 

naloge sploh ne more rešiti. 

V matematiki komuniciramo ne le s pomočjo števil, simbolov, besed, temveč tudi z različnimi 

oblikami diagramov. Pomembno je, da pri tem uporabljamo različne oblike reprezentacij in 

uporabimo diagrame za razlago matematičnih konceptov. (Duru in Koklu, 2009) 

Primer: Izraz »𝑥 + 3 = 11« lahko rešujemo s pomočjo diagrama (Slika 1). 

 

Slika 1: Reševanje enačbe s pomočjo diagrama. 
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Pri učenju matematike učenci uporabljajo povezave med vsakdanjim jezikom in simbolnimi 

reprezentacijami, da bi lažje izrazili matematične ideje, kar je lahko zelo zapleteno. Če simbole 

in besede, ki jih uporabljamo v matematičnem jeziku, primerjamo s pomeni v vsakdanjem 

jeziku, imajo ti lahko drugačen pomen ali pa imajo več pomenov. Zato imajo učenci velikokrat 

težave z razumevanjem matematičnega jezika. Obstaja razlika med branjem in razumevanjem 

matematičnega besedila. (Duru in Koklu, 2009) 

Primer: »2𝜋𝑟« je matematični zapis, ki ga sestavljajo simboli. Zapis sledi določeni sintaksi in 

ga preberemo kot »dva-pi-r«. Zapis v matematičnem jeziku pomeni množenje števila dve, 

konstante 𝜋 in spremenljivke 𝑟, poleg tega pa ima tudi druge pomene. Eden izmed teh pomenov 

je, da predstavlja obseg kroga s polmerom 𝑟, iz katerega lahko povzamemo sekundarne pomene 

kot na primer, da je obseg kroga v sorazmerju s polmerom ali da je razmerje med obsegom in 

premerom kroga konstantno, ta konstanta pa je enaka 𝜋. (Duru in Koklu, 2009) 

Učenci imajo velikokrat težave pri operacijah tudi zato, ker določeno operacijo povezujejo z 

določenimi besedami. Operacijo seštevanja pogosto povezujejo z besedami »in«, »dodajanje«, 

»vsota«. Pri tem lahko nastane težava, saj v določenih primerih dodajanje ne pomeni seštevanja 

temveč odštevanje. (Duru in Koklu, 2009) 

Primer: Pri besedilni nalogi »Kaja ima 8 barvic. Babica ji kupi še 6 barvic, ki jih Kaja doda k 

svojim. Koliko barvic ima Kaja?« se od učencev pričakuje, da bodo števili sešteli. Pri besedilni 

nalogi »Kaja ima 6 barvic in jaz imam 14 barvic. Koliko barvic bi morala babica dodati Kaji, 

da bi imela isto število barvic kot jaz?« se od učencev pričakuje, da od 14 odštejejo 6 in dobijo 

pravilen rezultat. Beseda »dodajanje« torej v prvem primeru predstavlja seštevanje, v drugem 

pa odštevanje. (Duru in Koklu, 2009) 
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2.2.1 Težave pri uporabi matematičnega jezika 

Ena izmed težav pri učenju matematičnega jezika je, da se matematični jezik v govorjeni obliki 

prepleta z običajnim jezikom, zato med njima pogosto ne opazimo razlik (Duru in Koklu, 2009). 

Kane (1967, po Duru in Koklu, 2009) navaja, da se matematični in običajni jezik tako močno 

razlikujeta, da morajo bralci za doseganje zadostne stopnje bralnega razumevanja uporabiti 

različna znanja in veščine. Shuard in Rothery (1984, po Duru in Koklu, 2009) in Noonan (1990, 

po Duru in Koklu, 2009) trdijo, da lahko besede, ki jih uporabljamo v matematičnem jeziku, 

razporedimo v tri kategorije: 

(1) besede, ki imajo enak pomen v matematičnem in običajnem jeziku; 

(2) besede, ki imajo pomen le v matematičnem jeziku in 

(3) besede, ki se pojavijo v matematičnem in običajnem jeziku, vendar se pomen v 

matematičnem jeziku razlikuje od pomena v običajnem jeziku. 

Noonan (1990, po Duru in Koklu, 2009) pravi, da besede, ki se pojavijo le v matematičnem 

jeziku, lahko povzročijo težave pri branju, ker učenci teh besed ne srečajo v nobenem drugem 

kontekstu. Poleg tega Shuard in Rothery (1984, po Duru in Koklu, 2009) poudarjata, da za 

besede matematičnega jezika ni značilno, da bi jih uporabljali doma, in ker ima otrok z njimi 

zelo malo izkušenj, lahko povzročijo težave z branjem. 
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3 Bralno razumevanje pri pouku matematike 

Branje dandanes predstavlja bistven del matematike in matematičnega znanja (Österholm, 

2005). Pri tem je pomembno, da je branje učenca kakovostno, pokazatelj kakovostnega branja 

pa je bralno razumevanje. Bralno razumevanje je zelo pomembna komponenta za uspešno 

reševanje besedilnih nalog, saj mora učenec prebrano besedilno nalogo razumeti, da bi lahko 

uporabil ustrezne operacije in primeren postopek reševanja. 

3.1 Proces bralnega razumevanja 

Po W. Kintsch in E. Kintsch (2005, po Košak Babuder, 2011) je bralno razumevanje proces, ki 

vključuje integracijo sposobnosti dekodiranja, besednjaka, predznanja o obravnavani temi in 

strategij, ki osmislijo besedilo in omogočajo njegovo razumevanje. Vključuje več kot trideset 

kognitivnih in metakognitivnih procesov, kot na primer pojasnjevanje pomena, povzemanje, 

sklepanje … (Košak Babuder, 2011). 

Dobro bralno razumevanje zahteva povezanost vseh procesov (Košak Babuder, 2011): 

 Dekodiranje. Če učenci ne znajo prebrati besed, se ne zavedajo črk, glasov, ki jih črke 

predstavljajo, matematičnih simbolov, ne morejo razumeti besedila. Pri tem je ključnega 

pomena, da učenci razvijejo tekočnost pri prepoznavanju vsakdanjih besed in besed, ki 

jih srečujemo v matematičnih besedilih. Tekoče prepoznavanje besed namreč ne 

zahteva veliko kognitivnih kapacitet. Tako je učenec usmerjen v razumevanje besedila, 

ki ga prebira. Tan in Nicholson (1997, po Košak Babuder, 2011) sta v raziskavi 

poudarila, kako pomembno je poučevanje tekočega prepoznavanja besed, saj so učenci, 

ki so bili deležni poučevanja tekočega prepoznavanja besed, dosegli boljše rezultate kot 

učenci, ki so bili deležni le razlage pomena besed. Zato morajo ne le učitelji slovenščine, 

temveč tudi učitelji matematike, učence naučiti dobrega dekodiranja in jim pomagati pri 

tekočnosti prepoznavanja besed, ki jih uporabljamo v matematičnih besedilih. 

 Besednjak. Da učenec razvije veščine bralnega razumevanja, je potreben dober 

besednjak. Rezultati raziskav, povezanih s poučevanjem besednjaka, so pokazali, da se 

pri učencih, ki se jih uči besednjaka, izboljša razumevanje prebranega besedila. Pri 

pouku matematike je torej potrebno učence naučiti besednjaka, ki ga uporabljamo pri 

matematiki, in jim tako pomagati bolje razumeti prebrano besedilo. 
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 Predhodno znanje o obravnavani temi. Učenec z boljšim predznanjem o temi, o kateri 

bere, pogosto besedilo razume bolje od učencev s slabšim predznanjem. Pogosto se 

zgodi, da učenci svojega predznanja o temi ne povežejo z besedilom, kljub temu da 

imajo znanje, ki je povezano s predstavljeno vsebino. Številni poskusi dokazujejo, da 

vprašanje »Zakaj?« in »obdelovalna vprašanja« spodbujajo bralca k usmeritvi v 

predhodno znanje, medtem ko bere. V raziskavah so bralce spodbudili, da so se vprašali, 

zakaj so dejstva, predstavljena v besedilu, smiselna, kar je imelo velik učinek na 

pomnjenje prebranega. Zato naj učitelji učence pri branju matematičnih besedil 

usmerjajo, da povezujejo svoje predznanje z besedilom s pomočjo vključevanja 

»obdelovalnih vprašanj«. 

 Strategije razumevanja. Dobri bralci so izjemno aktivni, medtem ko berejo. Dobri bralci 

se zavedajo, zakaj berejo besedilo, si pred branjem pridobijo pregled besedila, si 

ustvarijo pričakovanja glede besedila, povezujejo ideje v besedilu s predhodnim 

znanjem, ugotovijo pomen neznanih besed s pomočjo konteksta, si zapomnijo 

pomembne stvari, besedilo interpretirajo, evalvirajo in razmišljajo, kako bi lahko 

uporabili prebrane ideje. Pri večini učencev je teh aktivnosti manj, zato moramo 

učencem predstaviti bralne strategije, ki izboljšajo spomin in razumevanje besedila: 

predvidevanje, tvorjenje vprašanj med branjem besedila, tvorjenje slikovne predstave 

besedila in povzemanje. 

Pri tem moramo učence spodbujati, da svoje razumevanje opazujejo – ali so besede, ki jih 

prepoznajo, smiselne in ali je celotno besedilo smiselno. Dober bralec se zaveda, da je prebral 

besedo, ki ni smiselna v prebranem kontekstu, zato poskuša besedo ponovno prebrati. Učence 

moramo pripraviti, da med branjem opazujejo in se sprašujejo, ali je prebrano besedilo 

smiselno. Prav tako jih moramo naučiti, da morajo pri zanje nesmiselnem besedilu besedo 

prebrati vsaj še enkrat oziroma ponovno prebrati del besedila, ki ga ne razumejo. (Košak 

Babuder, 2011) 

3.2 Pomen bralnega razumevanja pri matematiki 

Pedagogi trdijo, da je branje ena izmed najpomembnejših sposobnosti v učnem procesu. Eden 

izmed pokazateljev kakovostnega branja je razumevanje. Razumevanje matematičnega 

besedila vključuje razumevanje konteksta in udejanjenje prebranega. Harste in drugi (1984, po 

Duru in Koklu, 2009) navajajo, da razumevanje vidimo kot proces prepoznavanja smisla s 
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pomočjo prilagajanja kognitivnih struktur. Branje matematičnih besedil vključuje znanje 

razumevanja običajnega jezika in znanje matematičnega jezika. Udejanjanje prebranega 

besedila je pri matematiki pomembna komponenta. Prenos prebranega besedila v neko dejanje 

oziroma ukrep vključuje različne matematične aktivnosti, na primer reševanje besedilnih nalog, 

računanje, risanje in interpretacijo grafov, odgovarjanje na vprašanja, razlaganje matematičnih 

odnosov med matematičnimi koncepti in idejami. Van Garden (2004, po Duru in Koklu, 2009) 

bralno razumevanje predstavlja kot pomemben dejavnik za doseganje uspešnosti pri 

matematiki. Pri tem uspešnost ne zajema le operiranja s števili in simboli, temveč zajema tudi 

razvijanje in izmenjevanje matematičnih idej na različne načine, ki podpirajo globlje učenje in 

poglobljeno znanje. Mnoge raziskave razpravljajo o težavah učencev pri učenju matematike. 

Razloge za težave najdejo v nepoznavanju in nerazumevanju osnovnih aritmetičnih konceptov 

in v matematičnem jeziku, ki  je uporabljen za formulacijo, opise in primerjave matematičnih 

konceptov in idej. Pomembno je, da se učenci naučijo prevesti matematično besedilo v 

matematični jezik z uporabo ustreznih simbolov in terminologije, da se naučijo prevesti 

matematične povedi v običajen jezik, da bi razumeli, da matematika ni samo operiranje s števili 

in simboli. (Duru in Koklu, 2009) 

Adams (2003, po Duru in Koklu, 2009) pravi, da mora biti učenec za uspešnost pri matematiki 

sposoben branja matematičnih povedi, simbolov in diagramov. Glavni viri za učenje 

matematike naj bodo tiskani materiali, ki vključujejo stavke, v katerih so integrirani 

matematični simboli, diagrami in matematična terminologija (Duru in Koklu, 2009). Pri branju 

matematičnih besedil je zelo pomembna sposobnost povezovanja novih pojmov in besed, zato 

morajo učitelji svoje učence dobro naučiti pomena vseh besed, ki se uporabljajo pri pouku 

matematike (Duru in Koklu, 2009). R.T. Vacca in J.A. Vacca (2002, po Duru in Koklu, 2009) 

pravita, da dobro naučiti pomen besed pomeni dati učencem priložnost za izgradnjo 

matematičnega besednjaka, jih naučiti, da so besede konceptualno povezane ena z drugo in jih 

naučiti, kako so definirane besede v kontekstu besedila, ki ga učenci preučujejo. 

Čeprav imajo nekateri učenci zadostno znanje o besedah in simbolih v matematičnih besedilih, 

morda nimajo drugih sposobnosti, ki so potrebne za razumevanje besedila. Ena izmed teh 

sposobnosti je uporaba predznanja. Aktiviranje predhodnega znanja je potrebno za razumevanje 

in konstruiranje pomena za dano besedilo. Uporaba predznanja je pri matematiki zelo 

pomembna, saj se matematika močno opira na razumevanje konceptov. Tako mora bralec za 

učinkovito branje matematičnega besedila jasno razumeti matematične koncepte in vedeti, kako 

so med seboj povezani. (Duru in Koklu, 2009) 
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McKenzie (1990, po Duru in Koklu, 2009) pravi, da morajo učenci v matematičnem besedilu 

najti pomen s pomočjo dekodiranja in razumevanja in glede na pomen besedila rešiti nalogo z 

uporabo znanja algebraičnih postopkov. Carter in Dean (2006, po Duru in Koklu, 2009) trdita, 

da so učenci z dobrimi strategijami razumevanja boljši pri reševanju besedilnih nalog. 

Lewis in sodelavci (1994, po Duru in Koklu, 2009) pravijo, da obstoj skupnih primanjkljajev 

na področju branja in matematike še poveča težave pri učenju matematike. Učenci z nižjimi 

bralnimi in matematičnimi sposobnostmi hkrati v primerjavi z učenci, ki imajo primanjkljaje le 

na področju matematike, dosegajo slabše rezultate pri prevajanju simbolnih reprezentacij v 

besede in obratno ter pri reševanju besedilnih nalog. Poleg tega učenci s primanjkljaji na obeh 

področjih nimajo težav le pri reševanju besedilnih nalog, temveč tudi pri običajnem računanju 

ali reševanju enačb. (Duru in Koklu, 2009) 

Bralno razumevanje je potrebno za uspešno reševanje besedilnih nalog, zato imajo učitelji 

pomembno vlogo pri razvijanju učenčevih sposobnosti razumevanja pri branju matematičnih 

besedil. Učitelji se morajo tega zavedati in v pouk matematike vključiti strategije za izboljšanje 

bralnega razumevanja in reševanja besedilnih nalog. (Duru in Koklu, 2009) 
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4 Matematične besedilne naloge 

Skozi čas so raziskovalci zapisali različne definicije matematičnih besedilnih nalog. 

Verschaffel, Greer in De Corte (2000, po Sepeng in Webb, 2012) so matematične besedilne 

naloge definirali kot besedne opise situacij, znotraj katerih se pojavijo matematična vprašanja. 

Pravijo, da besedilne naloge zagotavljajo povezavo med abstraktnostjo čiste matematike in 

aplikacijo abstrakcij na realne, življenjske situacije (Sepeng in Webb, 2012). Matematične 

besedilne naloge lahko po Fuchsu in sodelavcih (2006, po Zhu, 2015) opredelimo kot jezikovno 

predstavljene probleme, ki zahtevajo aritmetično rešitev. Mayer (1985, po Zhu, 2015) pravi, da 

je za doseganje rešitve besedilne naloge potrebno povedi, stavke oziroma trditve prevesti v 

notranje reprezentacije in nato uporabiti ustrezne matematične operacije. 

Poznamo različne oblike in vrste besedilnih nalog. Horvatova (2012) loči tri oblike besedilnih 

nalog: naloge, pri katerih ubesedimo matematične simbole; ubesedene naloge z matematičnim 

kontekstom; in kontekstualizirane besedilne naloge. Van Essen in Hamaker (1990, po Kalan 

2015) pa ločita besedilne naloge glede na stopnjo: enostopenjske, dvostopenjske in 

večstopenjske ali kompleksne besedilne naloge. 

4.1 Oblike matematičnih besedilnih nalog 

Glavna razlika med računom ali enačbo in besedilno nalogo je način predstavitve – račun in 

enačba sta predstavljena z matematičnimi simboli, v besedilni nalogi pa so informacije 

predstavljene jezikovno. Pri tem nekateri avtorji ločijo različne oblike besedilnih nalog, drugi 

pa ločijo različne stopnje besedilnih nalog. 

Horvatova (2012) opisuje tri oblike besedilnih nalog: 

(1) Naloge, pri katerih matematične simbole ubesedimo. Pri teh gre za to, da preprostega 

računa ne zapišemo simbolno, temveč simbole ubesedimo. Primer: Kolikšen je 

zmnožek števil 15 in 28?; Kolikšen je količnik števil 391 in 17? 

(2) Ubesedene naloge z matematičnim kontekstom. Pri takšnih nalogah gre za to, da določen 

račun opišemo z besedami, ki jih mora učenec pretvoriti v ustrezen račun in pravilno 

izračunati. Primer: Katero število dobiš, če deliš število 391 z razliko števil 29 in 12? 
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(3) Kontekstualizirane besedilne naloge. Te vrste nalog opisujejo realen svet oziroma neko 

življenjsko situacijo, ki naj bi bila učencem bližja. Primer: Jure ima na varčevalnem 

računu 391 € privarčevanega denarja, Sara pa ima na varčevalnem računu 17-krat manj 

denarja. Koliko privarčevanega denarja ima Sara? 

Po Van Essenu in Hamakerju (1990, po Kalan, 2015) bi lahko ločili tri stopnje besedilnih nalog: 

(1) Enostopenjske besedilne naloge. To so besedilne naloge, ki jih učenci spoznajo že v 

nižjih razredih in od učenca zahtevajo izvajanje ene računske operacije (seštevanje ali 

odštevanje). Primer: Samo ima tri frnikole, Timotej mu da še dve frnikoli. Koliko frnikol 

ima Samo sedaj? 

(2) Dvostopenjske besedilne naloge. Pri dvostopenjskih besedilnih nalogah gre za to, da je 

iz danih podatkov najprej potrebno izračunati manjkajoči podatek, ki ga uporabimo pri 

izračunu končnega rezultata. Primer: Marko ima 17 €, Kristijan pa 9 € manj. Koliko 

denarja potrebuje Kristijan za nakup čevljev, ki stanejo 21 €? 

(3) Večstopenjske in kompleksne besedilne naloge. Večstopenjske besedilne naloge 

zahtevajo prepoznavo in povezovanje več aritmetičnih operacij, kompleksne besedilne 

naloge pa od učencev zahtevajo ne le znanje aritmetike, temveč tudi znanje drugih 

vsebin. Primer: Robert želi zamenjati 70 € v ameriške dolarje. Banka da za 100 € 124 

ameriških dolarjev. Koliko dolarjev bo dobil Robert? 

4.2 Kompleksne besedilne naloge v povezavi z enačbami 

Pri kompleksnih besedilnih nalogah v povezavi z enačbami gre za to, da besedilna naloga poleg 

potrebnih podatkov vsebuje še neznanko. Reševanje takih besedilnih nalog od učencev poleg 

znanja aritmetike zahteva znanje o enačbah in v nekaterih primerih tudi o drugih vsebinah 

(npr.: geometrija, pretvarjanje količin). Učenci morajo pri reševanju takšnih besedilnih nalog 

zapisati ustrezno enačbo glede na besedilo in to enačbo tudi rešiti. 

V nekaterih učbenikih so besedilne naloge v povezavi z enačbami razdeljene v skupine. V 

učbeniku Skrivnosti števil in oblik 9 (Berk, Draksler in Robič, 2014) so besedilne naloge 

razdeljene v pet skupin:  

(1) Besedilne naloge s števili. To so besedilne naloge, pri katerih gre za to, da so enačbe 

namesto v simbolni obliki zapisane v obliki besedila. Da bi dobili rešitev, moramo 

enačbo zapisati sami, tako da sledimo besedilu in poskušamo besedilo, ki vsebuje števila 
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in neznanko pretvoriti enačbo. Primer: Trikratnik neznanega števila je za število 6 večji 

od števila 9. Katero število je to? 

(2) Besedilne naloge o geometriji. To so besedilne naloge, pri katerih učenci potrebujejo 

znanje o ravninski geometriji, da lahko zapišejo enačbe na podlagi zapisanih besedilnih 

nalog. Pri tej vrsti besedilnih nalog je potrebno povezane količine izraziti z eno 

neznanko, neznanko pa izračunati iz odnosa, ki te količine povezuje. Primer: V 

pravokotniku z obsegom 40 cm je stranica a za 6 cm daljša od stranice b. Kolikšni sta 

dolžini stranic pravokotnika? 

(3) Besedilne naloge o starosti. To so besedilne naloge, v katerih je neznanka starost neke 

osebe. Besedilne naloge o starosti se v učbenikih pojavljajo v treh oblikah: 

 Besedilne naloge, v katerih nastopa ena oseba in je običajno potrebno izračunati 

starost le-te. Primer: Tjaša bo čez tri leta štirikrat starejša kot pred 18 leti. Koliko 

je stara Tjaša danes? 

 Besedilne naloge, v katerih nastopa več oseb in je običajno potrebno starost 

vseh oseb zapisati z eno neznanko. Primer: Marko je 5 let mlajši od Jake, Miha 

pa je dvakrat starejši kot Marko. Vsota vseh treh starosti je 33 let. Koliko so 

stari Marko, Jaka in Miha? 

 Besedilne naloge, v katerih nastopa več oseb, starosti oseb pa so povezane v 

različnih življenjskih obdobjih. Primer: Vanja je 27 let starejša od Lana. Čez 6 

let bo Vanja štirikrat starejša od Lana. Koliko sta Lan in Vanja stara danes? 

(4) Besedilne naloge iz vsakdanjika. To so besedilne naloge, v katerih je opisana življenjska 

situacija, neznanka pa je neka količina iz vsakdanjika (npr.: denar, količina tekočine, 

število otrok/odraslih …). Primer: V enem oddelku 9. razreda je 24 učencev. Število 

dečkov je za 2 večje od števila deklet. Koliko dečkov in deklic je v tem oddelku? 

(5) Naloge o gibanju. To so besedilne naloge, ki se povezujejo s tremi fizikalnimi 

količinami gibanja: potjo, časom in hitrostjo. Primer: Avto prevozi neko razdaljo v 4 

urah. Če hitrost poveča za 20 km/h, isto razdaljo pri enakomerni vožnji prevozi v 3 urah. 

Izračunaj obe hitrosti in dolžino prevožene poti. 

Pri spletnih učbenikih (i-Učbeniki) so besedilne naloge v povezavi z enačbami razdeljene v le 

v štiri skupine: (1) besedilne naloge s števili, (2) besedilne naloge o geometriji, (3) besedilne 

naloge o starosti in (4) uporaba besedilnih nalog, ki vključuje tako naloge iz vsakdanjika kot 

tudi naloge o gibanju. Podobno so besedilne naloge v povezavi z enačbami razdeljene tudi v 

učbeniku Matematika za radovedneže 9.  
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5 Reševanje matematičnih besedilnih nalog 

Eden izmed ključnih dejavnikov, ki pripomore k temu, da lahko pri reševanju besedilnih nalog 

uporabimo ustrezne matematične operacije, je dobro konceptualno znanje o številih in 

aritmetičnih operacijah. Poleg dobrega konceptualnega znanja je za uspešno reševanje 

besedilnih nalog pomembna metakognicija. (Kavkler, Magajna in Košak Babuder, 2014) 

Izkaže se, da ima veliko učencev težave pri reševanju besedilnih nalog. Kar nekaj raziskav je 

pokazalo, da težave učencev izhajajo iz branja in slabega bralnega razumevanja, 

pomanjkljivega znanja matematičnega jezika in slabega predznanja. Newman (1977, po 

Wijaya, Heuvel-Panhuizen, Doorman in Robitzsch, 2014) težave, ki se pojavijo pri reševanju 

matematičnih besedilnih nalog, deli v pet skupin, ki so predstavljene v tem poglavju, 

predstavljena pa je tudi analiza napak, ki se pojavljajo pri reševanju besedilnih nalog v raziskavi 

PISA. 

Dolžnost učitelja je, da se zaveda, kakšne napake pri reševanju besedilnih nalog delajo učenci 

in kakšne so njihove težave, saj bo le tako lahko uporabil ustrezne strategije za pomoč učencem. 

Pearce, Bruun, Skinner in Lopez-Mohler (2013) so v raziskavi ugotavljali, kateri so vzroki za 

težave pri reševanju besedilnih nalog po mnenju učiteljev in večina učiteljev navaja vzroke, 

povezane z dejavniki, ki so zunaj njihovega nadzora. 

5.1 Ključni dejavniki za uspešno reševanje besedilnih nalog 

Desoete in Roeyers (2005, po Kavkler idr., 2014) izpostavita razliko med reševanjem 

aritmetične in besedilne naloge. Pri besedilnih nalogah dodajamo besedne informacije, ki od 

učenca zahtevajo, da ustvari svoj model besedilne naloge. Učenec mora v besedilu najti 

ustrezne informacije, informacije pretvoriti v algebraično obliko, narediti izračun in rezultat 

interpretirati, da bi ustrezno rešil besedilno nalogo. (Kavkler idr., 2014) 

Učenci, ki so uspešni pri reševanju besedilnih nalog (Kavkler idr., 2014): 

 kažejo visoke sposobnosti v povezavi z operiranjem števil; 

 imajo visoko razvite aritmetične sposobnosti; 

 zmorejo izpuščati korake pri matematičnih postopkih in  

 so fleksibilni pri izbiri strategij za reševanje matematičnih nalog. 
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Raziskave so pokazale, da je metakognicija zelo pomembna za uspešno reševanje besedilnih 

nalog. Metakognicija je v reševanje besedilnih nalog vključena skozi celoten proces reševanja, 

od začetne faze – reprezentacije problema – do zaključne faze – interpretacije in verifikacije 

rezultata. (Kavkler idr., 2014) 

5.2 Težave učencev pri reševanju matematičnih besedilnih nalog 

Duru in Koklu (2009) sta v svoji raziskavi ugotovila, da imajo učenci težave pri prevajanju 

matematičnih besedil v algebraične enačbe. Prav tako sta opazila, da imajo učenci z omenjenimi 

težavami tudi več težav pri prevajanju simbolnih reprezentacij v matematično besedilo zaradi 

šibkega bralnega razumevanja. Ugotovila sta, da težave učencev pri prevajanju matematičnega 

besedila v algebraično enačbo in obratno izhajajo iz treh različnih dejavnikov (Duru in Koklu, 

2009): 

(1) Učenci imajo slabo bralno razumevanje, zato ne razumejo prebranega matematičnega 

besedila. Nekateri avtorji trdijo, da je za uspešno reševanje besedilne naloge najprej 

potrebno besedilno nalogo razumeti. 

(2) Učenci imajo pomanjkljivo znanje o pomenu simbolov, znakov in besed, ki so 

uporabljeni v matematičnih besedilih in algebraičnih reprezentacijah. Poznavanje 

matematičnih simbolov, ki se uporabljajo za reprezentacijo matematičnih konceptov 

(števila, enačbe, množice, funkcije) in matematičnih postopkov (seštevanje, množenje, 

reševanje enačb), je ključno za doseganje uspešnosti pri matematiki. 

(3) Učenci imajo pomanjkljive sposobnosti uporabe in organizacije predznanja. Opaženo 

je bilo, da nekateri učenci niso znali sestaviti delov besedila, čeprav so poznali pomen 

besed in simbolov, uporabljenih v besedilu. Uporaba predznanja je potrebna za 

konstruiranje pomena besedila. 

Pri učenju matematike je razumevanje konteksta zelo pomembno in številne raziskave kažejo, 

da razumevanje konteksta učencem povzroča težave tudi pri reševanju matematičnih besedilnih 

nalog. Učenci zaradi slabega razumevanja konteksta ne razumejo besedilnih nalog in podajo 

rešitve, ki za opisano situacijo niso relevantne. (Wijaya idr., 2014) 
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Newman (1977, po Wijaya idr., 2014) težave, ki se pojavijo pri reševanju matematičnih 

besedilnih nalog, deli v pet skupin: 

(1) Branje. Težave pri reševanju matematičnih besedilnih nalog se lahko pojavijo že v 

začetni fazi – pri branju besedilne naloge. Lahko se namreč zgodi, da učenec ne 

prepozna besed ali matematičnih simbolov, uporabljenih v besedilni nalogi. 

(2) Razumevanje. Vzrok za težave z razumevanjem besedilnih nalog lahko povežemo s 

težavami iz prve skupine. Če učenec ne prepozna besed ali simbolov v besedilni nalogi, 

se lahko pojavijo težave z razumevanjem. Lahko se zgodi, da učenci prepoznajo besede 

in simbole v besedilu, a vseeno ne razumejo pomena besedilne naloge. 

(3) Transformacija/preoblikovanje. Učenci imajo lahko težave pri transformaciji oziroma 

preoblikovanju besedilne naloge v ustrezno matematično obliko. Vzrok za to težavo bi 

se lahko skrival v nerazumevanju vsebine naloge ali v pomanjkanju matematičnega 

znanja. 

(4) Proceduralno znanje. Učenci imajo pogosto težave z izvajanjem matematičnih 

postopkov – računanjem, reševanjem enačb … Kljub dobrim bralnim sposobnostim in 

dobrem razumevanju vsebine ne morejo ustrezno rešiti besedilne naloge, saj imajo 

težave pri zapisovanju matematičnega postopka reševanja besedilne naloge. 

(5) Kodiranje. Težave se lahko pojavijo tudi v končni fazi reševanja matematičnih 

besedilnih nalog. Učenci imajo lahko težave z reprezentiranjem matematične rešitve v 

ustrezni zapisani obliki oziroma z interpretacijo rezultata v povezavi s situacijo iz 

besedilne naloge. 
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Wijaya in sodelavci (2014) so napake, ki so se pojavljale pri reševanju besedilnih nalog v 

raziskavi PISA, razdelili zgolj v štiri skupine, znotraj katerih so še podrobneje definirali težave 

učencev (Tabela 1). 

Napaka Podrobnejša težava Razlaga 

 

Razumevanje 

besedilne 

naloge 

Nerazumevanje navodila 

Nerazumevanje določene 

besede 

Napaka pri izbiri 

informacije 

Učenec narobe interpretira, kaj mora narediti. 

Učenec narobe razume določene besede, ki so 

po navadi matematični termini. 

Učenec ne razlikuje pomembnih in 

nepomembnih informacij (uporabi vse podane 

informacije ali zanemari pomembne 

informacije) ali je nezmožen priti do 

zahtevanih podatkov, ki v nalogi niso podani. 

 

 

 

Pretvorba 

besedila v 

algebraično 

enačbo 

Težnja k uporabi 

matematičnega postopka 

 

Prevelika raba konteksta 

 

Napačno izbrana 

matematična operacija ali 

koncept 

Slikovno obravnavanje 

grafa  

Učenec teži k uporabi direktnega 

matematičnega postopka (formula, 

algoritem), ne da bi analiziral, ali je postopek 

potreben. 

Učenčev odgovor se nanaša le na kontekst 

besedila in pri tem zanemari matematični 

pogled. 

Učenec uporabi matematični postopek ali 

koncept, ki je za reševanje besedilne naloge 

neustrezen. 

Učenec graf obravnava kot sliko in se pri 

interpretiranju namesto na lastnosti, ki jih graf 

prikazuje, osredotoči na obliko grafa. 
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Reševanje 

algebraične 

enačbe oz. 

zapis 

matematičnega 

postopka 

reševanja 

Algebraična napaka 

 

Aritmetična napaka 

Napaka pri matematični 

interpretaciji grafa: 

- Točka/interval 

 

- Naklon/višina 

Merska napaka 

Napaka pri uporabi 

merila 

Nedokončan postopek 

izračuna 

Učenec naredi napako pri reševanju 

algebraičnega izraza ali funkcije. 

Učenec naredi napako pri izračunu. 

 

Učenec se osredotoča na posamezno točko 

namesto na interval. 

Učenec ne uporabi naklona grafa, ampak se 

osredotoča le na »navpično razdaljo«. 

Učenec ne pozna pretvornikov med enotami. 

Učenec ne izbere ali ne zna uporabiti 

ustreznega merila na zemljevidu. 

Učenec uporabi ustrezno formulo ali 

postopek, vendar postopka ne dokonča. 

Interpretacija 

rezultata oz. 

rešitve 

 Učenec ne zmore ustrezno interpretirati in 

ugotoviti veljavnosti matematičnega rezultata. 

Tabela 1: Napake pri reševanju besedilnih nalog. 

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da so učenci imeli največ težav pri pretvorbi besedila v 

algebraično enačbo, le nekoliko manj težav so imeli z razumevanjem besedilne naloge, občutno 

manj napak so naredili pri reševanju algebraične enačbe oziroma pri zapisu matematičnega 

postopka reševanja, težava pri interpretaciji rezultatov pa se je pojavila pri najmanjšem številu 

učencev. Raziskava je pokazala, da je pri polovici učencev težava v povezavi z razumevanjem 

besedilnih nalog v nezmožnosti razlikovanja med pomembnimi in nepomembnimi 

informacijami, ki so podane v besedilu, ali v nezmožnosti pridobivanja zahtevanih podatkov, 

ki v nalogi niso podani. Najpogostejša težava pri pretvorbi besedila v algebraično enačbo je 

uporaba napačne matematične operacije ali koncepta. Najpogostejši težavi pri zapisu 

matematičnega postopka sta interpretiranje grafov in uporaba merila, najmanj pogoste pa so 

nedokončan postopek izračuna, algebraične ter aritmetične napake. (Wijaya idr., 2014) 
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5.3 Kaj o težavah učencev pri reševanju besedilnih nalog pravijo učitelji 

V več državah je uspešnost učencev pri matematiki zaskrbljujoča, saj rezultati razkrivajo nižje 

ocene na področju matematike kot na drugih vsebinskih področjih (Pearce, Bruun, Skinner in 

Lopez-Mohler, 2013). Pearce in sodelavci (2013) so v raziskavi ugotavljali, kakšen je pogled 

učiteljev na težave, ki jih imajo učenci pri reševanju besedilnih nalog, kaj so po njihovem 

mnenju vzroki za težave ter katere prakse in strategije uporabljajo za poučevanje pri reševanju 

besedilnih nalog. 

Ugotovili so, da največ učiteljev meni, da je reševanje besedilnih nalog za učence zahtevno 

zaradi težav z branjem in bralnim razumevanjem. Ena izmed učiteljic je zapisala: »Težava je 

branje. Sama sposobnost branja in razumevanja besed, besedišče, izrazi v matematičnih 

besedilih.« Pri tem so učitelji izpostavili še dve težavi – nezmožnost priprave načrta za 

reševanje besedilne naloge in pomanjkanja znanja besedišča. (Pierce idr., 2013) 

Vzroki za težave pri reševanju besedilnih nalog so po mnenju učiteljev največkrat (Pierce idr., 

2013): 

 Naloge v standardiziranih testih. Nekateri učitelji menijo, da ocenjevanje matematike 

namesto preizkušanja računskih sposobnosti vse bolj postaja preizkušanje učenčevih 

sposobnosti branja in razumevanja. Ob analizi državnega preizkusa iz leta 2009 v ZDA 

so Pearce in sodelavci (2013) ugotovili, da preizkus vsebuje kar 70 % besedilnih nalog, 

ki za uspešno reševanje zahtevajo branje in dobro bralno razumevanje. Glede 

standardiziranega testiranja je ena izmed učiteljic zapisala: »Včasih je bil obseg kroga 

na preizkusu merski problem, sedaj pa postaja besedni problem.«. 

 Besedilo besedilne naloge. Pri besedilu besedilnih nalog so mišljene predvsem besede 

in kontekst v besedilnih nalogah. Številni učitelji menijo, da besedilne naloge ne 

izhajajo iz realnega sveta, zato se zaradi pomanjkanja izkušenj učenci s takšnimi 

problemi ne morejo povezati. Drugi vidik težavnosti besedila po mnenju učiteljev je, da 

so besedilne naloge kompleksne in večinoma vključujejo več kot en korak do rešitve.  

 Učitelji predhodnih razredov. Mnogi učitelji menijo, da imajo učenci šibko podlago pri 

matematiki in reševanju besedilnih nalog, saj jih predhodni učitelji niso temeljito naučili 

osnov. Menijo, da učitelji nižjih razredov učence naučijo, da besedilo preberejo in 

poiščejo ključne besede, kar pa ne zagotavlja uspešnosti reševanja kompleksnejših 

besedilnih nalog. 
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 Faktorji v učencu. Učitelji vzrok za slabe rezultate besedilnih nalog pripisujejo tudi 

faktorjem v učencu (predznanje, zanimanje, besedišče, računske sposobnosti). 

Iz odzivov učiteljev izhaja nepričakovana ugotovitev raziskave – vzroki za težave pri reševanju 

besedilnih nalog, ki jih navajajo učitelji, so povezani z dejavniki, ki so skoraj v celoti zunaj 

učiteljevega nadzora (državni testi, učni načrt, učbeniki, usposabljanje učiteljev, predhodni 

učitelji …) (Pearce idr., 2013). 

5.3.1 Prakse za poučevanje in strategije za učenje reševanja besedilnih nalog, ki jih 

uporabljajo učitelji  

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da največ učiteljev za poučevanje reševanja besedilnih nalog 

prakticira samostojno obliko dela. Pri tem so učitelji samostojno reševanje besedilnih nalog 

opredelili kot ponovitev postopka, ki ga je pred učenci izvedel učitelj, niso pa navedli števila 

demonstracij postopkov. Manj pogosti praksi, ki so ju navedli učitelji, sta skupinsko delo in 

uporaba didaktičnih učnih pripomočkov. Čeprav nobena izmed teh praks ni nova, jih očitno 

veliko učiteljev ne uporablja za poučevanje reševanja besedilnih nalog. Poleg tega je 

presenetljivo, da še manjše število učiteljev za poučevanje besedilnih nalog od učencev zahteva, 

da bi pisali svoje besedilne naloge ali reševali besedilne naloge z življenjskimi situacijami. 

Ugotovitve torej kažejo, da večina osnovnošolskih učiteljev za poučevanje reševanja besedilnih 

nalog ne uporablja razrednih praks, za katere je bilo ugotovljeno, da imajo pozitivne učinke 

(uporaba življenjskih situacij v besedilnih nalogah, pisanje lastnih besedilnih nalog, uporaba 

didaktičnih pripomočkov). (Pearce idr., 2013) 

Poleg pogostih razrednih praks za reševanje besedilnih nalog je raziskovalce zanimalo še, 

katere strategije za učenje reševanja besedilnih nalog uporabljajo učitelji pri pouku. Ugotovili 

so, da je najpogosteje uporabljena strategija identificiranja ključnih besed. Pri tej morajo učenci 

v besedilni nalogi najti ključne besede in jih obkrožiti, podčrtati ali drugače poudariti. Ena 

izmed učiteljic je zapisala: »Učence učim, da morajo v besedilu poiskati ključne besede in jih 

podčrtati ter prečrtati tiste informacije, ki jih pri reševanju besedilne naloge ne bodo uporabili. 

Obkroževanje števil in podčrtovanje ključnih besed nekako začrta problem, predstavljen v 

besedilni nalogi.«. Glede na Jonassenovo (2003, po Pierce idr., 2013) raziskavo o strategijah za 

reševanje besedilnih nalog je to še posebej zaskrbljujoče. Ugotovil je namreč, da je strategija 

iskanja in podčrtovanja ključnih besed pogosta v razredih, v katerih učenci pri reševanju 

besedilnih nalog niso uspešni, in da učitelji iz leta v leto predstavljajo to strategijo učencem, 
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kljub skromnemu uspehu pri reševanju besedilnih nalog. Poleg iskanja ključnih besed je nekaj 

učiteljev navedlo še strategijo izrisovanja besedilne naloge, izpisovanja reševanja besedilne 

naloge po korakih, ponovnega branja besedilne naloge in preoblikovanja besedilne naloge 

(učenec izrazi pomen besedilne naloge s svojimi besedami). (Pearce idr., 2013) 

Avtorji raziskave so bili presenečeni nad podatki o strategijah za reševanje besedilnih nalog, 

saj nobeden izmed učiteljev ni navedel vseh strategij, ki bi jih morali predstaviti učencem 

določenega razreda glede na standarde učnega načrta. Učitelji so izrazili, da je iskanje in 

razvijanje strategij in praks za poučevanje reševanja besedilnih nalog v veliki meri prepuščeno 

njim samim. Več kot tretjina učiteljev pravi, da so se strategij za reševanje besedilnih nalog, ki 

jih uporabljajo pri pouku, naučili od drugih učiteljev ali iz lastnih izkušenj in ne iz kakšnega 

drugega vira (npr.: v okviru študija). Ena izmed učiteljic je zapisala, da se je strategij ponovnega 

branja, izrisovanja besedilne naloge in igranja vlog pri reševanju naučila sama s poskusi in 

napakami. Drugi učitelji so se zanašali, da njihovi kolegi vedo, kaj je potrebno storiti. Ena 

izmed učiteljic je zapisala, da uporablja strategijo, ki se osredotoča na identificiranje operacije, 

potrebne za reševanje besedilne naloge. Pravi, da se je te strategije naučila od drugih učiteljev, 

ki poučujejo že dlje časa. Prav tako je tretjina učiteljev povedala, da pri pouku za reševanje 

besedilnih nalog uporabljajo strategije, ki so se jih naučili na strokovnih usposabljanjih ali 

delavnicah. Te strategije so večinoma povezane z reševanjem besedilnih nalog po korakih. 

Nekaj učiteljev pravi, da so se strategij za reševanje besedilnih nalog naučili iz vodnika za 

učitelje, ki spremlja matematični učbenik. V povezavi s tem je raziskava Superfineove (2009, 

po Pearce idr., 2013) pokazala, da vodnik za učitelje ni pogosto uporabljen za načrtovanje učnih 

ur. Ugotovila je, da ko gre za sprejemanje odločitev o poučevanju, se učitelji namesto tega 

zanašajo na njihove izkušnje in osebne koncepte poučevanja in učenja matematike. Dva izmed 

učiteljev sta zapisala, da pri pouku uporabljata strategije, ki sta se jih naučila v času njunega 

šolanja (osnovna in srednja šola). To je skladno z ugotovitvijo Stuartove in Thurlowe (2000, po 

Pierce idr., 2013), da veliko učiteljev poučuje tako, kot so jih poučevali njihovi učitelji. (Pearce 

idr., 2013) 
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6 Modeli in strategije za uspešnejše reševanje besedilnih nalog 

Uspeh pri reševanju matematičnih besedilnih nalog je v veliki meri povezan s splošnim 

uspehom pri matematiki. Izkaže se, da je reševanje matematičnih besedilnih nalog izziv za 

mnoge učence, zlasti za tiste, ki so šibki na matematičnem področju, saj reševanje pogosto 

vključuje več procesov, ki presegajo osnovne aritmetične sposobnosti. Reševanje matematičnih 

besedilnih nalog vključuje več kognitivnih procesov, ki zahtevajo, da učenci razumejo in 

integrirajo informacije v besedilu, ustvarijo miselno reprezentacijo besedilne naloge, razvijejo 

pot do rešitve problema besedilne naloge in s pomočjo izračuna pridejo do pravilne rešitve. 

(Zhu, 2015) 

Proces reševanja matematičnih besedilnih nalog naj bi se lahko razdelil v določeno število 

stopenj ali faz. Znotraj vsake faze razlikujemo različne kognitivne procese, vsak kognitivni 

proces pa predstavlja določen tip spoznanj, ki so potrebna za doseganje pravilne rešitve. 

(Passolunghi, 2010) 

6.1 Tradicionalni modeli reševanja besedilnih nalog 

Tradicionalni modeli reševanja matematičnih besedilnih nalog so sestavljeni iz štirih 

zaporednih faz (Zhu, 2015): 

(1) Prevajanje besedilne naloge. V tej fazi mora učenec uporabiti svoje jezikovne 

sposobnosti, da bi lahko razumel problem, opisan v besedilni nalogi, in spoznal, kaj 

besedilna naloga od njega zahteva. 

(2) Povezovanje delov besedilne naloge. Pri tem mora učenec znati matematično 

interpretirati odnose med deli problema, opisanega v besedilni nalogi, da bi lahko 

oblikoval strukturirano reprezentacijo. 

(3) Načrtovanje reševanja besedilne naloge. V tej fazi mora učenec na podlagi prejšnjih faz 

– ko razume problem, ve, kaj besedilna naloga od njega zahteva, in pozna odnose med 

deli problema – določiti, katere operacije bo uporabil in v kakšnem vrstnem redu jih bo 

izvajal, da bo prišel do pravilne rešitve. 

(4) Postopek izračuna rešitve besedilne naloge. Učenec ima v tej fazi zastavljen načrt 

reševanja besedilne naloge in vse, kar mora storiti, je, da izvede operacije po 

načrtovanem postopku in tako pride do rešitve problema. 
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Omenjene faze so bile skozi leta v okviru raziskav močno podprte in mnogi avtorji drugih 

modelov so izhajali iz tradicionalnega modela (Zhu, 2015). Takšen je tudi Mayerjev model, ki 

ga uvrščamo med tradicionalne modele reševanja matematičnih besedilnih nalog. 

6.1.1 Mayerjev model reševanja besedilnih nalog 

Mayerjev model sestavljata dva osnovna procesa, vsak izmed njiju pa je razdeljen na dve fazi 

(Passolunghi, 2010): 

(1) Proces kodiranja problema, ki je sestavljen iz dveh faz: 

a) prevajanje in 

b) povezovanje. 

(2) Proces iskanja rešitve, ki je sestavljen iz dveh faz elaboracije informacij: 

a) načrtovanje in 

b) izračun. 

V fazi prevajanja mora učenec vsako trditev v besedilni nalogi spremeniti (prevesti) v 

semantično reprezentacijo. To pomeni, da si mora učenec v svojem spominu predstavljati 

pomen besedila. Mayer (1983, po Passolunghi, 2010) pravi, da proces prevajanja besedila 

zahteva dve različni operaciji: operacijo jezikovnega tipa in operacijo semantičnega tipa. 

Operacija jezikovnega tipa vključuje razumevanje vsakega izraza v besedilni nalogi, operacija 

semantičnega tipa pa vključuje sklepanje o tem, kaj ta izraz implicira. (Passolunghi, 2010) 

V fazi povezovanja mora učenec združiti različne trditve v besedilni nalogi v neko skladno 

predstavo. Učenec mora različne dele besedilne naloge integrirati v celoto, da bi dopolnil svojo 

dosedanjo notranjo predstavo. Pri tem so strokovnjaki ugotovili, da je povezovanje informacij 

v skladno celoto odvisno od poznavanja tipa besedilne naloge. Mayer in sodelavci (1984, po 

Passolunghi, 2010) so opazili, da je učencem tiste besedilne naloge, ki se pojavljajo v učbenikih, 

lažje združiti v razumljivo celoto v primerjavi z besedilnimi nalogami, s katerimi se učenci 

srečujejo redkeje. Znan problem torej omogoča boljše povezovanje informacij. V povezavi s 

tem so različne raziskave izpostavile vlogo procesa razvrščanja oziroma identifikacije 

kategorije besedilne naloge. Proces omogoča prepoznavanje globinske in matematične 

strukture besedila. Odkrivanje in uporaba matematične strukture besedilne naloge je eden 

izmed osnovnih procesov za prepoznavanje in integracijo tistih informacij, ki učenca privedejo 

do rešitve. (Passolunghi, 2010) 
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Za primer vzemimo dva problema, ki opisujeta na prvi pogled različni situaciji: 

1. Primer: Patricijina babica ima 4 vnuke. Martinina babica ima 2 vnuka manj kot 

Patricijina babica, Sarina babica pa 3 vnuke več kot Martinina babica. Koliko vnukov 

imajo vse tri babice skupaj? 

2. Primer: Mitja je star 20 let. Dejan je 5 let mlajši od Mitje, Andrej pa je 8 let starejši od 

Dejana. Koliko let imajo skupaj vsi trije fantje? 

Pomensko se ti dve nalogi res razlikujeta, obe pa imata enako globinsko in matematično 

strukturo, torej obe besedilni nalogi zahtevata enake operacije (Passolunghi, 2010). 

Ko učenec dojame problemsko situacijo, opisano v besedilni nalogi, mora v fazi načrtovanja 

poiskati pot do rešitve (Passolunghi, 2010). Faza načrtovanja po Mayerju (1987, po 

Passolunghi, 2010) vključuje strateška znanja, ki se nanašajo sposobnost ustvarjanja in 

nadziranja načrta reševanja ter uporabo ustreznih operatorjev v ustreznem trenutku. Uspešno 

načrtovanje zahteva dva pogoja (Passolunghi, 2010): (1) učenec mora biti sposoben ustvariti 

podcilje, ne da bi direktno deloval nanje, in (2) učenec mora strukturo (pod)ciljev ohranjati 

aktivno in v pripravljenosti. 

Po izdelavi načrta nastopi faza izračuna, v kateri mora učenec identificirati operacije, ki jih bo 

uporabil za doseganje podciljev (Passolunghi, 2010). Za izvajanje operacij mora učenec dobro 

poznati algoritme računanja. Mayer (1987, po Passolunghi, 2010) meni, da je pri pouku 

matematike velik poudarek na proceduralnem znanju, premalo pozornosti pa se posveča 

oblikam matematičnega znanja, ki so povezane s strukturo besedilnih nalog, strateškimi znanji 

in znanji jezikovnega tipa. 

Mayerjev model dobro ponazarja, zakaj matematične besedilne naloge za učence predstavljajo 

oviro. Vsaka izmed faz je namreč kompleksna in doseganje pravilne rešitve je odvisno od 

natančnosti in doslednosti učenca v posamezni fazi. (Zhu, 2015) 

Pomembno je, da učenci dobro poznajo obe fazi znotraj procesov Mayerjevega modela in 

natanko vedo, kaj morajo narediti znotraj posamezne faze. Preden se učenci lotijo samostojnega 

reševanja besedilne naloge na ta način, je pomembno, da učitelj delo demonstrira in pri tem 

uporabi glasno razmišljanje. Na ta način se bodo učenci naučili razmišljati ob celotnem procesu 

reševanja besedilnih nalog. 
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Primer demonstracije reševanja besedilne naloge po Mayerjevem modelu: 

Učitelj najprej na glas prebere besedilno nalogo (še bolje je, če je naloga prikazana skozi celotno 

reševanje – učitelj lahko besedilno nalogo zapiše ali projicira na tablo). »Patricijina, Martinina 

in Sarina babica imajo skupaj 11 vnukov. Martinina babica ima 2 vnuka manj kot Patricijina 

babica, Sarina babica pa 3 vnuke več kot Martinina babica. Koliko vnukov imajo Patricijina, 

Martinina in Sarina babica?« 

»Prva faza je prevajanje. V tej fazi si moramo predstavljati, kaj besedilna naloga pomeni. 

V besedilni nalogi nastopajo babice, ki imajo določeno število vnukov. Število vnukov nam še 

ni znano. Vemo, koliko vnukov imajo vse skupaj, izračunati pa moramo, koliko vnukov ima 

posamezna babica. V redu, mislim, da si dobro predstavljam, kaj besedilna naloga pomeni. 

Druga faza je povezovanje. V tej fazi povežemo različne dele besedilne naloge. 

Prvi del besedilne naloge nam pove, koliko vnukov imajo vse babice skupaj. Drugi del nam 

pove, kako lahko izračunamo, koliko vnukov ima Martinina babica – s pomočjo števila vnukov 

Patricijine babice, tretji del pa, kako izračunamo, koliko vnukov ima Sarina babica – s pomočjo 

števila vnukov Martinine babice. Vendar ne poznamo števila vnukov Patricijine babice, torej je 

to naša neznanka. Če seštejemo števila vnukov, ki so izražena z neznanko, dobimo skupno 

število vnukov. 

Ko si situacijo, opisano v besedilni nalogi, predstavljamo in smo našli povezavo med različnimi 

deli besedilne naloge, je potrebno načrtovati postopek reševanja besedilne naloge. 

(Učitelj ob razlagi na tabli načrtuje postopek reševanja.) Vemo, da je število vnukov Patricijine 

babice naša neznanka, torej jo označimo z 𝑥. Rekli smo, da moramo s pomočjo te neznanke 

izraziti, koliko vnukov ima Martinina babica. Ker ima Martinina babica 2 vnuka manj kot 

Patricijina, moramo to odšteti od števila vnukov Patricijine babice, torej od naše neznanke 𝑥, 

da dobimo število vnukov Martinine babice. Potem smo ugotovili, da moramo s pomočjo te 

nove informacije izraziti, koliko vnukov ima Sarina babica. Ker ima Sarina babica 3 vnuke več 

kot Martinina, moramo to prišteti številu vnukov Martinine babice, da dobimo število vnukov 

Sarine babice. Ker vemo, koliko vnukov imajo vse tri babice skupaj, moramo sešteti števila 

vnukov, ki so izražena z neznanko 𝑥, in vsoto enačiti s skupnim številom vnukov. S tem 

postopkom bomo izračunali vrednost neznanke 𝑥. Ker nas zanima številno vnukov posamezne 

babice, moramo na koncu namesto 𝑥 v vse tri začetne izraze vstaviti izračunano vrednost. 
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Ko smo dobro izdelali načrt, se lotimo izračuna, pri katerem se držimo načrta. 

Vemo, da je število vnukov Patricijine babice neznanka 𝑥. Da dobimo število vnukov Martinine 

babice, moramo po načrtu od neznanke 𝑥 odšteti 2. Število vnukov Martinine babice je enako 

𝑥 − 2. Da dobimo še število vnukov Sarine babice, moramo po načrtu k številu vnukov 

Martinine babice prišteti 3. Torej 𝑥 − 2 + 3 = 𝑥 + 1. Število vnukov Sarine babice je 𝑥 + 1. 

Sedaj moramo sešteti števila vnukov vseh treh babic in izraz enačiti s skupnim številom vnukov. 

𝑥 + 𝑥 − 2 + 𝑥 + 1 = 11. Sedaj je potrebno rešiti enačbo, da dobimo vrednost 𝑥. Seštejemo 

neznanke, števila pa prestavimo na levo stran enačbe: 3𝑥 = 11 + 2 − 1. Dobimo 3𝑥 = 12 

oziroma 𝑥 = 4. Zadnji korak našega načrta je vstaviti izračunano vrednost v tri začetne izraze. 

Patricijina babica ima 𝑥 vnukov. Ker je 𝑥 = 4, ima Patricijina babica 4 vnuke. Martinina babica 

ima 𝑥 − 2 vnukov. Vstavimo izračunano vrednost neznanke 𝑥 in dobimo 4 − 2 = 2. Martinina 

babica ima torej 2 vnuka. Sarina babica ima 𝑥 + 1 vnukov. Spet vstavimo vrednost 𝑥 in dobimo 

4 + 1 = 5. Sarina babica ima 5 vnukov. Odgovor na vprašanje je torej: Patricijina babica ima 

4 vnuke, Martinina babica ima 2 vnuka in Sarina babica ima 5 vnukov.« 

6.2 Poučevanje kognitivnih strategij (Cognitive Strategy Instruction) za 

reševanje besedilnih nalog 

Poučevanje kognitivnih strategij se po Montaguejevi in Dietzovi (2009, po Zhu, 2015) 

osredotoča na poučevanje vrste kognitivnih in metakognitivnih procesov, strategij ali 

kognitivnih dejavnosti, da bi učencem olajšali učenje in izboljšali njihovo učinkovitost. Za 

reševanje matematičnih besedilnih nalog morajo učenci razumeti, analizirati in si predstavljati 

problemsko situacijo, predstavljeno v besedilni nalogi, izvesti ustrezen postopek z ustreznimi 

operacijami in ovrednotiti rešitev (Zhu, 2015). 

Poučevanje kognitivnih strategij ponuja natančna navodila, ki vključujejo strukturiran in 

organiziran pouk, vodene vaje, kognitivno modeliranje, interakcijo med učitelji in učenci, 

takojšnje in uporabne povratne informacije o uspešnosti, pozitivno podkrepitev in obvladovanje 

kognitivnih in metakognitivnih strategij. Dokazano je, da poučevanje kognitivnih strategij 

izboljša tudi uspešnost učencev z učnimi težavami, posebej pri učencih, ki ne poznajo ali ne 

znajo uporabiti strategij za reševanje matematičnih besedilnih nalog. Zato je poučevanje 

kognitivnih strategij uporabno za reševanje matematičnih besedilnih nalog tako za učence z 

učnimi težavami, kot za učence, ki nimajo težav pri reševanju besedilnih nalog. Raziskave 
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kažejo, da uporaba poučevanja kognitivnih strategij pozitivno vpliva na reševanje matematičnih 

besedilnih nalog. Montague in Bos (1986, po Zhu, 2015) sta prvi testirali učinkovitost 

poučevanja kognitivnih strategij pri učencih z učnimi težavami, ki imajo dobro razvite bralne 

sposobnosti. Rezultati so pokazali, da so vsi učenci pri reševanju besedilnih nalog dosegli boljše 

rezultate in pokazali potencial za reševanje zahtevnejših besedilnih nalog. V nekoliko novejši 

raziskavi so Montague in sodelavci (2009, po Zhu, 2015) dodatno potrdili učinkovitost 

poučevanja kognitivnih strategij. Opazovali so učence sedmega in osmega razreda s 

povprečnim in nizkim uspehom ter učence z učnimi težavami. Rezultati so pokazali, da so se 

učenci, ki so jih poučevali kognitivnih strategij, pri reševanju besedilnih nalog odrezali bolje 

kot učenci kontrolne skupine, ne glede na njihov učni uspeh (tudi pri učencih z učnimi 

težavami). Montague in sodelavci (2011, po Zhu, 2015) so raziskavo kasneje razširili in dobili 

podobne rezultate. Izkazalo se je celo, da so učenci z učnimi težavami, ki so jih poučevali 

kognitivnih strategij, pri matematiki dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine s 

povprečnim učnim uspehom. To je pokazalo, da poučevanje kognitivnih strategij opazno 

izboljša reševanje matematičnih besedilnih nalog, še posebej pri učencih z učnimi težavami. 

(Zhu, 2015) 

6.2.1 Kognitivna strategija »Reši to!« (Solve It! Strategy Instruction)  

S poučevanjem kognitivne strategije »Reši to!« učence naučimo kognitivnih procesov in 

strategij samoregulacije. Kognitivna strategija »Reši to!« vključuje sedem kognitivnih 

procesov, znotraj katerih učenci uporabljajo še tri metakognitivne strategije oziroma strategije 

samoregulacije, ki vodijo učence skozi reševanje. (Krawec in Montague, 2012) 

Učenci se pri tej kognitivni strategiji naučijo, kako besedilo prebrati z razumevanjem, povzeti 

besedilo s svojimi besedami, vizualizirati situacijo z risanjem slike, načrtovati postopek 

reševanja besedilne naloge, oceniti in izračunati rezultat ter preveriti, ali je rešitev ustrezna. 

Prav tako se učenci naučijo strategij samoregulacije, ki so potrebne za uspešno in učinkovito 

reševanje matematičnih besedilnih nalog. Strategije samoregulacije vključujejo samo-

upravljanje, samo-spraševanje in samo-preverjanje. Pri samoupravljanju učenec sam sebi daje 

navodila pred in med izvajanjem reševanja besedilnih nalog. V okviru samo-spraševanja učenec 

sam sebi postavlja vprašanja med reševanjem besedilne naloge, da bi ostal osredotočen na 

nalogo, reguliral izvedbo reševanja in potrdil pravilnost in ustreznost rešitve. Samo-preverjanje 

od učenca zahteva, da se na vsakem koraku prepriča, da je vse ustrezno in pravilno izvedeno. 

Te strategije učencem pomagajo pridobiti dostop do strateškega znanja, jih vodijo, medtem ko 
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uporabljajo strategije, in regulirajo uporabo strategij ter izvedbo reševanja besedilnih nalog 

(Tabela 2). (Montague, Warger in Morgan, 2000) 

Kognitivni procesi 
Metakognitivne strategije 

Povej (navodilo) Vprašaj Preveri 

Brati (da bi 

razumeli) 

Preberi besedilno 

nalogo. Če besedilne 

naloge ne razumeš, 

jo preberi še enkrat. 

Sem prebral in 

razumel besedilno 

nalogo? 

Preverjaj 

razumevanje med 

reševanjem 

besedilne naloge. 

Parafrazirati (s 

svojimi besedami) 

Podčrtaj pomembne 

informacije. 

Besedilno nalogo 

povzemi s svojimi 

besedami. 

Sem podčrtal 

pomembne 

informacije? Kakšno 

je vprašanje? Kaj 

iščem? 

Preveri, ali se 

informacije ujemajo 

z vprašanjem. 

Vizualizirati (slika 

ali diagram) 

Nariši sliko ali 

naredi diagram 

situacije. Pokaži 

odnose med 

različnimi deli 

besedilne naloge. 

Ali slika/diagram 

ustreza opisani 

situaciji? Sem na 

sliki/v diagramu 

prikazal odnose med 

različnimi deli? 

Preveri, ali se 

slika/diagram ujema 

z opisano situacijo. 

Načrtovati (načrt za 

reševanje besedilne 

naloge) 

Odloči se, koliko 

korakov in operacij 

bo potrebnih za 

reševanje. Zapiši 

znake potrebnih 

operacij (+,−,∙,÷). 

Kaj dobim, če …? 

Če najprej naredim 

…, kaj moram 

narediti potem? 

Koliko korakov je 

potrebnih, da pridem 

do rešitve? 

Preveri, ali je načrt 

za reševanje smiseln. 

Oceniti (napovedati 

odgovor) 

Zaokroži števila, reši 

nalogo v mislih in 

zapiši oceno 

rezultata. 

Sem ustrezno 

zaokrožal števila 

navzgor in navzdol? 

Sem zapisal oceno 

rezultata? 

Preveri, ali si 

uporabil vse 

pomembne 

informacije. 
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Izračunati 

(aritmetični postopek 

izračuna) 

Operacije uporabi v 

ustreznem vrstnem 

redu. 

Kakšen je izračunan 

rezultat v primerjavi 

z oceno rezultata? 

Ali je rezultat 

smiseln? Ali so 

decimalne vejice, 

znaki za valuto, 

odstotke … na 

ustreznih mestih? 

Preveri, da so vse 

operacije 

uporabljene v 

ustreznem vrstnem 

redu. 

Preveriti (prepričati 

se, da je rezultat 

pravilen) 

Preveri načrt in se 

prepričaj, da je 

pravilen. Preveri 

postopek izračuna. 

Ali sem preveril vse 

korake? Ali sem 

preveril postopek 

izračuna? Ali je 

dobljeni rezultat 

pravilen? 

Preveri, da je vsak 

korak ustrezen. Če 

ni, se vrni na začetek 

oziroma na 

neustrezen korak. 

Tabela 2: Kognitivna strategija "Reši to!" (Montague idr., 2000). 

V okviru poučevanja kognitivnih strategij se mora učitelj z učenci najprej pogovoriti o 

pomembnosti reševanja matematičnih besedilnih nalog in kako pomembno je, da učenci 

postanejo boljši pri reševanju le-teh. S tem se vzpostavi namen učenja kognitivne strategije 

»Reši to!«. Nato so učenci seznanjeni z rutino reševanja besedilnih nalog – učitelj predstavi, 

kako si sledijo kognitivni procesi in strategije samoregulacije ter kaj je potrebno narediti znotraj 

posameznega kognitivnega procesa. Od učencev je potrebno zahtevati, da si vse to do 

potankosti zapomnijo. Ko učenci poznajo kognitivne procese in strategije samoregulacije, 

učitelj pred učenci demonstrira rutino reševanja besedilnih nalog na izbranem primeru. 

Pomembno je, da učitelj pri demonstraciji razmišlja na glas in s tem pokaže, kako pri reševanju 

besedilnih nalog razmišljajo učenci, ki so uspešni na področju reševanja besedilnih nalog. 

Pomembno je, da učenci nato vzdržujejo pridobljeno znanje, zato je smiselno, da enkrat 

tedensko rešujejo besedilne naloge s pomočjo naučene kognitivne strategije. (Krawec in 

Montague, 2012) 
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Primer demonstracije učiteljice (Montague idr., 2000):  

Učiteljica najprej predstavi besedilno nalogo, ki jo projicira na tablo, in učencem da navodilo, 

naj jo pozorno spremljajo pri vsakem koraku reševanja besedilne naloge: »V ponedeljek je 

Matej kupil 14 litrov barve za pleskanje stanovanja. Ker s 14 litri ni uspel prepleskati celega 

stanovanja, je v torek kupil še 12 litrov. Po tem, ko je prepleskal celo stanovanje, so mu ostali 

3 litri barve. Koliko barve je porabil za pleskanje?« 

»Najprej moram besedilno nalogo prebrati, da bom razumela situacijo, opisano v besedilni 

nalogi. 

POVEJ: Preberi besedilno nalogo. V redu, to naredim (učiteljica prebere besedilno 

nalogo). Če ne razumem, jo preberem še enkrat. Mislim, da jo bom še enkrat prebrala (učiteljica 

še enkrat prebere nalogo). 

VPRAŠAJ: Ali sem prebrala in razumela situacijo, opisano v besedilni nalogi? Mislim, 

da sem razumela. 

PREVERI: Preverjam razumevanje med reševanjem besedilne naloge. 

Sedaj moram parafrazirati in besedilno nalogo povzeti s svojimi besedami. 

 POVEJ: Besedilno nalogo povzemi s svojimi besedami. Matej je najprej kupil 14 litrov, 

potem je kupil še 12 litrov, ostali pa so mu 3 litri. Podčrtaj pomembne informacije. Podčrtala 

bom »kupil 14 litrov«, »kupil še 12 litrov« in »ostali 3 litri«. 

 VPRAŠAJ: Sem podčrtala pomembne informacije? Da, podčrtala sem vse pomembne 

informacije. Kakšno je vprašanje? Naloga me sprašuje, koliko barve je porabil Matej. Kaj 

iščem? Iščem število litrov, ki jih je porabil Matej, da je prepleskal hišo. 

 PREVERI: Preverim, ali se informacije ujemajo z vprašanjem. Dano je število litrov, ki 

jih je kupil in število litrov, ki so mu ostali. Poiskati moram število litrov, ki jih je uporabil. 

V naslednjem koraku moram vizualizirati situacijo besedilne naloge tako, da narišem sliko ali 

naredim diagram. 

 POVEJ: Nariši sliko ali naredi diagram situacije in pokaži odnose med različnimi deli 

besedilne naloge. (Učiteljica ob razlagi riše na tablo.) Narisala bom eno vedro z oznako »14«, 

drugo z oznako »12«. Ti dve vedri bom obkrožila in tako označila, kaj je celota. Izven kroga 

bom narisala vedro z oznako »3« in pred vedro zapisala minus, saj tega vedra Matej ni porabil. 
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 VPRAŠAJ: Ali slika ustreza opisani situaciji? Mislim, da slika dobro predstavlja 

opisano situacijo. Sem na sliki prikazal odnose med različnimi deli? Na sliki sem prikazala 

odnose, saj sem označila celoto in neporabljen del barve. 

 PREVERI: Preverim, ali se slika ujema z opisano situacijo. Naj preverim: števila so 14, 

12, 3 in slika je smiselna. 

Sedaj moram načrtovati, kako bom reševala besedilno nalogo. 

 POVEJ: Odloči se, koliko korakov in operacij bo potrebnih za reševanje. Poglejmo. 

Najprej moram izračunati, koliko litrov barve je kupil skupaj. Nato moram odšteti količino 

barve, ki je ostala, da bi ugotovila, koliko barve je porabil. Torej najprej moram sešteti, nato 

odšteti. To sta dva koraka. Zapiši znake potrebnih operacij (+,−,∙,÷). Zapisala bom simbola za 

seštevanje in odštevanje (+,−). 

 VPRAŠAJ: Kaj bom dobila, če najprej seštejem količini kupljene barve in odštejem 

količino, ki je ostala? Dobila bom količino porabljene barve. Koliko korakov je potrebnih, da 

pridem do rešitve? Potrebna sta dva koraka. 

 PREVERI: Preverim, ali je načrt za reševanje smiseln. Načrt za reševanje je smiseln. 

V naslednjem koraku moram oceniti rezultat oziroma napovedati odgovor. 

 POVEJ: Zaokroži števila, reši nalogo v mislih in zapiši oceno rezultata. Najprej 14 

zaokrožim na 15 in 12 zaokrožim na 10. Sedaj to seštejem in dobim 25. Sedaj 3 zaokrožim na 

5 in to odštejem od 25. Moja ocena je torej, da je Matej porabil 20 litrov barve. 

 VPRAŠAJ: Sem ustrezno zaokrožala števila navzgor in navzdol? Ustrezno sem 

zaokrožila. Sem zapisala oceno rezultata? Da. 

 PREVERI: Preverim, ali sem uporabila vse pomembne informacije. Uporabila sem vse 

informacije in dva koraka. V redu. 

Sedaj moram rezultat še izračunati s pomočjo aritmetičnega postopka izračuna. 

 POVEJ: Operacije uporabi v ustreznem vrstnem redu. Najprej seštejem 14 in 12. Dobila 

sem 26. Sedaj od 26 odštejem 3 in dobim 23. 

 VPRAŠAJ: Kakšen je izračunan rezultat v primerjavi z oceno rezultata? Moja ocena je 

20 litrov, izračunan rezultat pa je 23 litrov. To je kar blizu. Ali je rezultat smiseln? Da, Matej 

je uporabil 23 litrov barve, da je prepleskal stanovanje. Ali so decimalne vejice, znaki za valuto, 

odstotke … na ustreznih mestih? Pri tej nalogi ni bilo potrebno uporabiti teh znakov. 
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 PREVERI: Preverim, da so vse operacije uporabljene v ustreznem vrstnem redu. Najprej 

sem seštela in dobila celoto, nato sem odštela neporabljeno količino in dobila porabljeno 

količino. Da, vse operacije so uporabljene v ustreznem vrstnem redu. 

Na koncu moram preveriti rezultat in se prepričati, da je odgovor pravilen. 

 POVEJ: Preveri načrt in se prepričaj, da je pravilen. Preveri postopek izračuna. Preverila 

bom od konca proti začetku. 23 plus 3 je enako 26. Od tega odštejem 12 in dobim 14, kar je 

enako količini barve, ki jo je Matej kupil prvi dan. 

 VPRAŠAJ: Ali sem preverila vse korake? Da, operacije so bile ustrezno izbrane. Ali 

sem preverila postopek izračuna? Da, postopek izračuna sem pravilno izvedla. Ali je dobljeni 

rezultat pravilen? Da. 

 PREVERI: Preverim, da je vsak korak ustrezen. Vse sem preverila. Če kateri izmed 

korakov ni ustrezen, se vrni na začetek oziroma na neustrezen korak. Vsi koraki so ustrezni in 

rezultat je pravilen.« 

Pri kognitivni strategiji »Solve it!« so snovalci poleg miselnih procesov vključili 

metakognitivne strategije. Mnogo drugih raziskovalcev je prav tako upoštevalo možnost, da na 

izvajanje reševanja besedilnih nalog vplivajo sposobnosti metakognitivnega tipa (Passolunghi, 

2010).  
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7 Empirični del 

V empiričnem delu je predstavljena študija dveh primerov poučevanja reševanja besedilnih 

nalog z enačbami. V prvem delu raziskave me je zanimalo, kako izbrana učitelja poučujeta 

reševanje besedilnih nalog, v drugem delu raziskave pa sem ugotavljala vzroke težav učencev 

opazovanih učiteljev pri reševanju besedilnih nalog. 

7.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Za marsikaterega učitelja je lahko poučevanje reševanja besedilnih nalog velik izziv, saj obstaja 

mnogo strategij, ki jih je pri tem mogoče uporabiti. 

Pierce idr. (2013) so v raziskavi o strategijah za reševanje besedilnih nalog ugotovili, da 

nobeden izmed obravnavanih učiteljev ni navedel vseh strategij, ki bi jih morali predstaviti 

učencem določenega razreda glede na učni načrt. 

Reševanje besedilnih nalog pri matematiki lahko predstavlja oviro tudi za mnoge učence. 

Velikokrat se zgodi, da učenci pri preizkusih znanja, pri domačih nalogah ali samostojnem delu 

pri pouku reševanje besedilnih nalog preprosto izpustijo in rešijo le naloge, ki so predstavljene 

simbolno (že zapisane račune, enačbe …). Mnogokrat se zgodi tudi to, da se učenci lotijo 

reševanja besedilnih nalog, vendar jih rešijo neuspešno. Učenci imajo še večje težave pri 

reševanju besedilnih nalog, ki so povezane z enačbami, zato je raziskava osredotočena na tak 

tip besedilnih nalog. 

Po Piercu idr. (2013) večina učiteljev kot glavni vzrok za težave pri reševanju besedilnih nalog 

izpostavlja slabe bralne sposobnosti učencev in slabo bralno razumevanje, medtem ko Wijaya idr. 

(2014) poleg težav z razumevanjem izpostavljajo težave s pretvorbo besedila v algebraične enačbe. 

V okviru empiričnega dela sem želela ugotoviti, na kakšen način učitelji poučujejo reševanje 

takšnih besedilnih nalog in kaj je glavni vzrok za težave učencev pri reševanju besedilnih nalog z 

enačbami. 
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7.2 Cilji raziskave 

Raziskava je zamišljena kot študija primerov poučevanja reševanja besedilnih nalog dveh 

učiteljev. V prvem delu raziskave me je zanimalo, na kakšen način učitelja poučujeta reševanje 

besedilnih nalog – katere strategije uporabljata, kako vključujeta bralno razumevanje besedila, 

kako in če sploh naredita preizkus in evalvacijo rešitve naloge. V drugem delu raziskave sem 

želela ugotoviti, ali so poglavitni vzrok za težave učencev opazovanih učiteljev pri reševanju 

besedilnih nalog slabe bralne sposobnosti in posledično slabo bralno razumevanje, neustrezna 

pretvorba besedila v algebraično enačbo ali pa je glavni vzrok neznanje matematičnih 

postopkov. V tem delu raziskave sem ugotovitve o težavah učencev navezala na opazovano 

poučevanje reševanja besedilnih nalog. 

Odgovoriti sem želela na naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kako opazovana učitelja poučujeta/obravnavata reševanje besedilnih nalog z enačbami z 

vidika učenja strategij bralnega razumevanja in strategij reševanja besedilnih nalog? 

RV2: V kolikšni meri je pri devetošolcih opazovanih učiteljev slabo bralno razumevanje vzrok 

za težave pri reševanju matematičnih besedilnih nalog? 

RV3: V kolikšni meri so pri devetošolcih opazovanih učiteljev ovire pri pretvarjanju 

besedilnega zapisa v algebrajski zapis vzrok za težave pri reševanju matematičnih besedilnih 

nalog? 

RV4: V kolikšni meri je pri devetošolcih opazovanih učiteljev slabo znanje algebre vzrok za 

težave pri reševanju matematičnih besedilnih nalog? 

RV5: Kakšen je odnos med bralnim razumevanjem in uspešnostjo transformiranja besedila v 

matematični zapis? 

RV6: Kakšen je odnos med uspešnostjo reševanja enačb in uspešnostjo transformiranja besedila 

v matematični zapis? 
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7.3 Metoda in raziskovalni pristop 

V prvem delu študije primera je uporabljena deskriptivna metoda in tako kvalitativni kot 

kvantitativni pristop, v drugem delu pa kavzalna neeksperimentalna metoda in kvantitativni 

raziskovalni pristop. 

7.3.1 Vzorec 

Način vzorčenja v študijah primera je namenski. V raziskavo sta vključena dva učitelja 

matematike in učenci njunih oddelkov, skupaj 35 učencev 9. razreda devetletne osnovne šole. 

Povprečna starost učencev v času raziskave je 14 let.  

7.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Za opazovanje učiteljev in njunih učencev pri frontalnem reševanju besedilnih nalog z 

enačbami je bil sestavljen opazovalni list (Priloga 1). Opazovalni list zajema opazovanje 

frontalnega reševanja besedilnih nalog tako učiteljev kot učencev in se osredotoča na vidike: 

glasno razmišljanje ob reševanju, branje in bralno razumevanje besedilnih nalog, strategije za 

lažje razumevanje, kognitivne strategije in transformacijske strategije pri reševanju besedilnih 

nalog ter preizkus in evalvacijo rezultata besedilne naloge. Opazovanje je potekalo v dveh 

oddelkih 9. razreda, torej pri dveh učiteljih. Pri vsakem izmed njiju sem opazovala štiri učne 

ure reševanja besedilnih nalog v povezavi z enačbami – prvo uro besedilne naloge s števili, 

drugo besedilne naloge o starosti, tretjo besedilne naloge o geometriji in zadnjo besedilne 

naloge iz vsakdanjika. 

Drugi del študije primerov je izveden s pomočjo inštrumenta, ki so ga reševali učenci. 

Inštrument je sestavljen iz treh preizkusov. Prvi je preizkus bralnega razumevanja (Priloga 2). 

Preizkus, ki je pri tem uporabljen, je sestavljen s pomočjo nalog za merjenje bralne pismenosti 

v raziskavi PISA. Sestavljata ga dve besedili, ki ju je potrebno natančno prebrati, nato pa 

odgovoriti na vprašanja v povezavi s prebranim besedilom. Prvo besedilo govori o DNK-ju in 

kako s pomočjo analize DNK-ja policija dokaže krivdo osumljenca. Besedilo in vprašanja o 

besedilu so pridobljena iz publikacije PISA 2000: Naloge iz bralne pismenosti (Repež in Štraus, 

2005). Drugo besedilo govori o čebelah, o tem, kako zbirajo nektar in izdelajo med. Besedilo 

in vprašanja o besedilu so pridobljena iz publikacije Izhodišča merjenja bralne pismenosti v 

raziskavi PISA 2006 (Repež in Štraus, 2007). Drugi preizkus, ki so ga reševali učenci, je 
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preizkus reševanja algebraičnih enačb, ki ga sestavljajo tri enačbe (Priloga 3). Tretji je preizkus 

nastavljanja enačb na podlagi besedilnih nalog, ki je prav tako sestavljen iz treh nalog (Priloga 

4). Slednja preizkusa sem sestavila samostojno. Reševanje preizkusov je potekalo v dveh 

oddelkih ob isti uri in istem dnevu. V enem oddelku sem preizkuse razdelila sama, v drugem 

pa njihova učiteljica. Preizkuse so učenci reševali anonimno. Učenci so bili pri reševanju 

preizkusov časovno omejeni – za vse tri preizkuse so imeli na voljo 40 min. 

Objektivnost inštrumenta je bila zagotovljena s podajanjem natančnih navodil pri izvedbi 

reševanja preizkusov, nedvoumnimi nalogami in natančno zapisanimi kriteriji ocenjevanja 

rešenih nalog, občutljivost pa z nalogami različnih tipov in različnih zahtevnosti. Zanesljivost 

inštrumenta je preverjena s pomočjo koeficienta Cronbach alfa, ki znaša 0,817, veljavnost pa s 

strani strokovnjaka za področje didaktike matematike. 

7.3.3 Predstavitev opazovalnega lista in kriterijev opazovanja 

Za opazovanje učnih ur reševanja besedilnih nalog v povezavi z enačbami je bil sestavljen 

opazovalni list. Predmet opazovanja so bila frontalna dejanja učitelja in učencev pri reševanju 

posameznih besedilnih nalog. Enota obravnave oziroma opazovanja je bila torej besedilna 

naloga in reševanje le-te. Pri tem je bilo najprej potrebno postaviti kriterije za frontalno rešene 

naloge. 

Naloga je rešena frontalno, če je izpolnjen eden od pogojev: 

 jo na tablo rešuje učitelj; 

 jo na tablo rešuje učenec; 

 jo učenci rešujejo individualno ali v paru in se o nalogi frontalno pogovorijo. Če učenec 

frontalno predstavi vse potrebne korake reševanja, se to zapiše pod vsebinske opombe. 

Če bi moral v katerem izmed korakov posredovati učitelj, se to ustrezno označi na 

opazovalnem listu. 

Dalje opazovalni list zajema opazovanje glasnega razmišljanja ob reševanju, branja in bralnega 

razumevanja besedilnih nalog, strategij za lažje razumevanje, kognitivnih strategij in 

transformacijskih strategij pri reševanju besedilnih nalog ter preizkusa in evalvacije rezultata 

besedilne naloge. Pri vsakem vidiku sem opazovala in na opazovalnem listu ustrezno označila, 

kdo dejanje izvrši in kdo ga komentira. Tudi pri tem je bilo potrebno določiti kriterije. V 
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nadaljevanju opredeljujem kriterije o izvršitvah in komentiranju posameznih (navedenih) 

dejanj. 

Glasno razmišljanje: 

 Izvršitev Komentiranje 

 Učitelj Učenci Učitelj Učenci 

Glasno razmišljanje     

Tabela 3: Izsek opazovalnega lista za beleženje glasnega razmišljanja (Priloga 1). 

Kriteriji izvršitve in komentiranja glasnega razmišljanja: 

 Če učitelj/učenec pri demonstraciji reševanja besedilne naloge skozi celoten potek 

glasno razmišlja, je dejanje izvršeno s strani učitelja/učenca, ni pa komentirano. 

 Če učitelj/učenec pri demonstraciji reševanja besedilne naloge skozi celoten potek 

glasno razmišlja in na začetku pove, da je pri reševanju potrebno opisovati delo (ali kaj 

podobnega), je dejanje izvršeno in komentirano s strani učitelja/učenca. 

 Če učitelj/učenec glasno razmišlja le pri nekem delu reševanja besedilne naloge, se 

dejanje šteje kot neizvršeno in se to zapiše pod vsebinske opombe. 

 Če učitelj spodbuja učence pred tablo, da pri reševanju razmišljajo na glas, zmeraj, ko 

je spodbujanje potrebno, potem je dejanje komentirano s strani učitelja. 

 Če učenca pred tablo učenci iz klopi samoiniciativno opozorijo, da mora ob reševanju 

glasno govoriti, je dejanje komentirano s strani učenca, hkrati se to zapiše pod vsebinske 

opombe. 

Branje in bralno razumevanje: 

Branje in bralno razumevanje 

 Izvršitev Komentiranje 

 Učitelj Učenci Učitelj Učenci 

Natančno branje besedilne naloge     

Sklicevanje na razumevanje besedilne naloge     

Večkratno branje besedilne naloge     

Tabela 4: Izsek opazovalnega lista za beleženje branja in bralnega razumevanja. 
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Kriteriji izvršitve in komentiranja natančnega branja besedilne naloge: 

 Če učitelj/učenec na glas prebere besedilno nalogo in na glas razmišlja: »V redu, nalogo 

sem dovolj natančno prebral.« (ali kaj podobnega), je dejanje izvršeno in komentirano 

s strani učitelja/učenca. 

 Če učitelj/učenec pove, da je besedilo potrebno pred reševanjem natančno prebrati, je 

dejanje komentirano s strani učitelja/učenca. 

 Če učitelj/učenec na glas in počasi prebere besedilno nalogo, brez kakršnih koli opomb, 

potem je dejanje izvršeno s strani učitelja/učenca, ni pa komentirano. 

 Če nalogo na tablo rešuje učenec, ki nalogo tiho prebere in ga učitelj pri tem opozori ali 

poudari, da je potrebno natančno branje, potem dejanje ni izvršeno, je pa komentirano 

s strani učitelja. 

 Če učenca pred tablo učenci iz klopi samoiniciativno opozorijo, da mora nalogo 

natančno prebrati, je dejanje komentirano s strani učenca, hkrati se to zapiše pod 

vsebinske opombe. 

Kriteriji izvršitve in komentiranja razumevanja besedilne naloge: 

 Če učitelj/učenec po prebrani nalogi na glas razmišlja in reče »V redu. Nalogo dobro 

razumem.« ali pa »Naloge ne razumem dobro, zato jo bom prebral še enkrat.« (ali kaj 

podobnega), je dejanje izvršeno in komentirano s strani učitelja/učenca. 

 Če učitelj/učenec pove, da je besedilo potrebno pred reševanjem dobro razumeti, je 

dejanje komentirano s strani učitelja/učenca. 

 Če nalogo na tablo rešuje učenec in na koncu pove, da nalogo razume, je dejanje 

izvršeno in komentirano s strani učenca. 

 Če nalogo na tablo rešuje učenec, ki po prebrani nalogi ne komentira svojega 

razumevanja in ga učitelj pri tem opozori ali poudari, da je potrebno dobro razumevanje 

oziroma ga vpraša, ali dobro razume nalogo, potem je dejanje komentirano s strani 

učitelja. 

 Če učenca pred tablo učenci iz klopi samoiniciativno opozorijo, da mora nalogo dobro 

razumeti, je dejanje komentirano s strani učenca, hkrati se to zapiše pod vsebinske 

opombe. 
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Kriteriji izvršitve in komentiranja večkratnega branja besedilne naloge: 

 Če učitelj/učenec pri demonstraciji na glas razmišlja in reče: »Naloge ne razumem 

dobro, zato jo bom prebral še enkrat.« (ali kaj podobnega) in jo nato na glas prebere, je 

dejanje izvršeno in komentirano s strani učitelja/učenca. 

 Če učitelj/učenec pove, da je besedilo potrebno večkrat prebrati, če ga prvič ne 

razumemo dobro, je dejanje komentirano s strani učitelja/učenca. 

 Če učitelj/učenec pri demonstraciji na glas razmišlja in reče: »V redu, nalogo dobro 

razumem.«, to trditev izpustim, saj ne morem trditi, da dejanje ni izvršeno, niti da je 

izvršeno. To se zapiše pod vsebinske opombe. 

 Če nalogo na tablo rešuje učenec, ki po prebrani nalogi ne komentira svojega 

razumevanja in ga učitelj pri tem vpraša, ali mora nalogo prebrati še enkrat, potem je 

dejanje komentirano s strani učitelja. 

 Če učenca pred tablo učenci iz klopi samoiniciativno opozorijo, da mora nalogo še 

enkrat prebrati, da bi jo bolje razumel, je dejanje komentirano s strani učenca, hkrati to 

zapišem pod vsebinske opombe. 
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Strategije za lažje razumevanje, kognitivne strategije in transformacijske strategije: 

Strategije za lažje razumevanje 

 Izvršitev Komentiranje 

 Učitelj Učenci Učitelj Učenci 

Aktiviranje predznanja     

Spoznavanje neznanega besedišča     

Podčrtovanje informacij     

Povezovanje informacij     

(Samo)spraševanje     

Kognitivne strategije 

 Izvršitev Komentiranje 

 Učitelj Učenci Učitelj Učenci 

Parafraziranje     

Vizualiziranje     

Načrtovanje reševanja     

Ocena rezultata     

Transformacijske strategije 

 Izvršitev Komentiranje 

 Učitelj Učenci Učitelj Učenci 

Načrtovanje zapisa enačbe1     

Metoda analize     

Uporaba tabele     

Uporaba trakov (diagramov)     

Drugo     

Tabela 5: Izsek opazovalnega lista za beleženje uporabe strategij. 

Določitev kriterijev pri opazovanju strategij ni bila potrebna, saj je jasno, ali je katera izmed 

strategij uporabljena ali komentirana. 

 

 

                                                 
1 Pri načrtovanju zapisa enačbe gre za to, da reševalec na podlagi besedila oblikuje navodila o 

tem, kako bo oblikoval enačbo. Pri tem lahko npr. določi neznanko, operacije, vrstni red 

operacij … in na podlagi navodil zapiše enačbo. 
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Preizkus in evalvacija: 

Preizkus in evalvacija 

 Izvršitev Komentiranje 

 Učitelj Učenec Učitelj Učenec 

Preizkus z vstavljanjem rešitve v enačbo     

Preizkus z vstavljanjem v besedilo naloge     

Obravnava ustreznosti rezultata     

Zapisovanje odgovora na vprašanje     

Tabela 6: Izsek opazovalnega lista za beleženje izvedbe preizkusa in evalvacije. 

Kriteriji izvršitve in komentiranja preizkusa z vstavljanjem v enačbo: 

 Če učitelj/učenec pri demonstraciji na glas razmišlja in reče, da bo naredil preizkus tako, 

da bo rešitev vstavil v enačbo, in potem to tudi naredi, je dejanje izvedeno in 

komentirano s strani učitelja/učenca. 

 Če učitelj/učenec pove, da je potrebno narediti preizkus z vstavljanjem rešitve v enačbo, 

je dejanje komentirano s strani učitelja/učenca. 

 Če učitelj/učenec naredi preizkus in pri tem nič ne komentira, potem je dejanje izvršeno 

s strani učitelja/učenca, ni pa komentirano. 

 Če nalogo na tablo rešuje učenec, ki ne namerava narediti preizkusa, in ga ob tem učitelj 

opozori, potem je dejanje komentirano s strani učitelja. 

 Če nalogo na tablo rešuje učenec, ki ne namerava narediti preizkusa, in ga ob tem 

samoiniciativno opozori učenec iz klopi, potem je dejanje komentirano s strani učenca. 

Kriteriji izvršitve in komentiranja preizkusa s pomočjo besedila naloge: 

 Podobno kot pri zgornjem primeru, le da gre za preizkus s pomočjo besedila naloge. 

Kriteriji izvršitve in komentiranja obravnave ustreznosti rezultata: 

 Če učitelj/učenec pri demonstraciji na glas razmišlja in reče: »Sedaj moram razmisliti, 

ali je rezultat ustrezen« in potem to ugotovi, je dejanje izvršeno in komentirano s strani 

učitelja/učenca. 

 Če učitelj/učenec pove, da mora preveriti, ali je rezultat ustrezen, je dejanje komentirano 

s strani učitelja/učenca. 

 Če učitelj/učenec le zapiše ustrezen rezultat in pri tem ne komentira ustreznosti, potem 

je dejanje izvršeno s strani učitelja/učenca, ni pa komentirano. 
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 Če nalogo na tablo rešuje učenec, ki ne namerava razmisliti o ustreznosti rezultata in ga 

ob tem učitelj opozori, potem je dejanje komentirano s strani učitelja. 

 Če nalogo na tablo rešuje učenec, ki ne namerava razmisliti o ustreznosti rezultata, in 

ga ob tem samoiniciativno opozori učenec iz klopi, potem je dejanje komentirano s 

strani učenca. 

Kriteriji izvršitve in komentiranja zapisovanja odgovora na vprašanje: 

 Če učitelj/učenec pri demonstraciji na glas razmišlja in reče: »Sedaj je potrebno zapisati 

odgovor« in ga zapiše ali pa zgolj narekuje učencem, potem je dejanje izvršeno in 

komentirano s strani učitelja/učenca. 

 Če učitelj/učenec pove, da je potrebno zapisati odgovor, je dejanje komentirano s strani 

učitelja/učenca. 

 Če učitelj/učenec zapiše odgovor in pri tem ne komentira, potem je dejanje izvršeno s 

strani učitelja/učenca, ni pa komentirano. 

 Če nalogo na tablo rešuje učenec, ki ne namerava zapisati odgovora, in ga ob tem učitelj 

opozori, potem je dejanje komentirano s strani učitelja. 

 Če nalogo na tablo rešuje učenec, ki ne namerava zapisati odgovora, in ga ob tem 

samoiniciativno opozori učenec iz klopi, potem je dejanje komentirano s strani učenca. 

7.3.4 Predstavitev preizkusov 

Poglavitni vzrok za težave pri reševanju besedilnih nalog v povezavi z enačbami sem skušala 

ugotoviti s tremi preizkusi. Prvi je preizkus bralnega razumevanja (Priloga 2), ki je sestavljen s 

pomočjo nalog za merjenje bralne pismenosti v raziskavi PISA. Preizkus sestavljata dve 

besedili in štiri vprašanja v povezavi s posameznim besedilom, na katera morajo odgovoriti 

učenci. Drugi je preizkus reševanja algebraičnih enačb (Priloga 3) in tretji preizkus nastavljanja 

enačb na podlagi besedilnih nalog (Priloga 4). 

V tabeli 7 so opisane posamezne naloge v okviru preizkusa bralnega razumevanja in točkovanje 

nalog. Točkovanje je prevzeto iz publikacij PISA 2000: Naloge iz bralne pismenosti (Repež in 

Štraus, 2005) in Izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2006 (Repež in Štraus, 

2007). 
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Preizkus Besedilo Tip naloge Točkovanje 

P
re

iz
k
u
s 

b
ra

ln
eg

a 
ra

zu
m

ev
an

ja
 (

P
ri

lo
g
a 

2
) 

Policija 

Zaprti tip: obkroževanje 

pravilnega odgovora. 

1 točka: 

 1 točka za pravilno obkrožen 

odgovor B. 

Zaprti tip: obkroževanje 

pravilnega odgovora. 

1 točka: 

 1 točka za pravilno obkrožen 

odgovor C. 

Zaprti tip: obkroževanje 

pravilnega odgovora. 

1 točka: 

 1 točka za pravilno obkrožen 

odgovor C. 

Zaprti tip: obkroževanje 

pravilnega odgovora. 

1 točka: 

 1 točka za pravilno obkrožen 

odgovor B. 

Čebele 

Zaprti tip: obkroževanje 

pravilnega odgovora. 

1 točka: 

 1 točka za pravilno obkrožen 

odgovor D. 

Odprti tip: Učenec zapiše tri 

glavne vire nektarja. 

3 točke: 

Možni odgovori: 

a: sadna drevesa 

b: detelja 

c: cvetoča drevesa 

d: drevesa 

e: rože 

 

 3 točke za a-b-c, a-b-e ali b-d-e v 

katerem koli vrstnem redu (1 

točka za vsak odgovor). 

Zaprti tip: obkroževanje 

pravilnega odgovora. 

1 točka: 

 1 točka za pravilno obkrožen 

odgovor A. 

Odprti tip: Učenec opiše, kaj 

stori čebela, da pokaže, kako 

daleč od panja se nahaja 

hrana. 

2 točki: 

 1 točka za  omembo zibanja 

zadka. 

 1 točka za omembo dolžine 

zibanja zadka. 

 

Neustrezen, nepravilen odgovor (0 

točk): 

 Premikanje čebele, ples, velikost 

osmice. 

Tabela 7: Opis in točkovanje nalog preizkusa bralne pismenosti. 
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V tabeli 8 so opisane posamezne naloge preizkusa reševanja algebraičnih enačb in točkovanje 

nalog. 

Preizkus Naloga Tip naloge Točkovanje 
P

re
iz

k
u
s 

re
še

v
an

ja
 a

lg
eb

ra
ič

n
ih

 e
n
ač

b
 (

P
ri

lo
g
a 

3
) 

1.  
Reševanje linearne enačbe: 

4𝑥 − 34 = −𝑥 + 26. 

3 točke: 

 1 točka za pravilen prenos 

neznank na eno stran in števil na 

drugo stran enačaja:  

4𝑥 + 𝑥 = 26 + 34. 

 1 točka za pravilen izračun:  

5𝑥 = 60. 

 1 točka za rešitev: 𝑥 = 12 

 

Če učenec izpusti prvi ali drugi korak 

in je preostali del postopka ustrezen, 

dobi vse točke.  

2.  

Reševanje enačbe z oklepaji: 

7(𝑥 − 12) + 2 = 37. 

4 točke: 

 1 točka za odstranitev oklepajev: 

7𝑥 − 84 + 2 = 37. 

 1 točka za pravilen prenos 

neznank na eno stran in števil na 

drugo stran enačaja: 

7𝑥 = 37 + 84 − 2. 

 1 točka za pravilen izračun: 

7𝑥 = 119. 

 1 točka za rešitev: 𝑥 = 17. 

 

Če učenec izpusti drugi ali tretji korak 

in je preostali del postopka ustrezen, 

dobi vse točke. 

3.  

Reševanje enačbe z ulomki:  

3𝑥

8
+ 4 =

𝑥

2
+ 1. 

 

4 točke: 

 1 točka za odstranitev ulomkov: 

3𝑥 + 32 = 4𝑥 + 8. 

 1 točka za pravilen prenos 

neznank na eno stran in števil na 

drugo stran enačaja: 

3𝑥 − 4𝑥 = 8 − 32. 

 1 točka za pravilen izračun: 

−𝑥 = −24. 

 1 točka za rešitev: 𝑥 = 24. 

 

Če učenec izpusti drugi ali tretji korak 

in je preostali del postopka ustrezen, 

dobi vse točke. 

Tabela 8: Opis in točkovanje nalog preizkusa reševanja algebraičnih enačb. 
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V tabeli 9 so opisane značilnosti nalog nastavljanja enačb na podlagi besedilnih nalog in 

točkovanje nalog. 

Preizkus Naloga Tip naloge Točkovanje 

P
re

iz
k
u
s 

n
as

ta
v
lj

an
ja

 e
n

ač
b
 n

a 
p
o
d
la

g
i 

b
es

ed
il

n
ih

 n
al

o
g

 (
P

ri
lo

g
a 

4
) 

1.  
Zaprti tip: obkroževanje 

pravilnega odgovora. 

1 točka: 

 1 točka za pravilno obkrožen 

odgovor D. 

2. a) 

Polodprti tip: vstavljanje 

ustrezne operacije glede na 

besedilo. 

3 točke: 

 1 točka za vsako pravilno 

vstavljeno operacijo. 

2. b) 

Polodprti tip: vstavljanje 

ustrezne operacije glede na 

besedilo. 

2 točki: 

 1 točka za vsako pravilno 

vstavljeno operacijo. 

3. a) 

Odprti tip: zapis ustrezne 

enačbe glede na besedilo 

naloge. 

2 točki: 

 1 točka za: 𝑥 + 𝑦 = 39. 

 1 točka za rešitev: 𝑥 + 2𝑥 = 39 

ali 3𝑥 = 39. 

 

Če učenec zapiše pravilno rešitev 

brez omembe 𝑦, dobi obe točki. 

3. b) 

Odprti tip: zapis ustrezne 

enačbe glede na besedilo 

naloge. 

2 točki: 

 1 točka za tabelo: 

Danes Pred 

petimi 

leti 

Čez tri 

leta 

𝑥 𝑥 − 5 𝑥 + 3 

 1 točka za rešitev:  

𝑥 + 3 = 2(𝑥 − 5). 

 

Če učenec zapiše pravilno rešitev 

brez tabele, dobi obe točki. 

3. c) 

Odprti tip: zapis ustrezne 

enačbe glede na besedilo 

naloge. 

2 točki: 

 1 točka za tabelo: 

Oddelek 

a 

Oddelek 

b 

Oddelek 

c 

𝑥 𝑥 − 2 𝑥 + 2 

 1 točka za rešitev:  

𝑥 + (𝑥 − 2) + (𝑥 + 2) = 66. 

 

Če učenec zapiše pravilno rešitev 

brez tabele, dobi obe točki. 

Tabela 9: Opis in točkovanje nalog preizkusa nastavljanja enačb. 
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7.3.5 Postopki obdelave podatkov 

Podatki so obdelani s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel in s statističnim 

računalniškim programom IBM SPSS Statistics 22. V okviru prvega dela študije primerov je 

izračunano, v koliko primerih sta učitelja izvedla in komentirala opazovana dejanja, rezultati 

pa so prikazani na grafih. V okviru drugega dela študije primerov so izračunane frekvence 

vzrokov za  težave učencev pri reševanju besedilnih nalog in pri katerem preizkusu so učenci 

dosegali najnižje rezultate. S Kolmogorov-Smirnovim testom je bila preverjena normalnost 

porazdelitve spremenljivk. Na podlagi Kolmogorov-Smirnovega testa je bilo potrebno 

izračunati Spearmanov koeficient korelacije med bralnim razumevanjem in transformiranjem 

besedilne naloge ter med reševanjem enačb in transformiranjem besedilne naloge. S 𝜒2-

preizkusom sem ugotavljala neodvisnost uspešnosti reševanja enačb in transformiranja besedila 

v matematični zapis ter uspešnosti bralnega razumevanja in transformiranja besedila v 

matematični zapis. 

7.4 Rezultati z analizo 

Rezultati z analizo so v nadaljevanju predstavljenih v dveh delih. V prvem delu predstavim 

rezultate prvega dela raziskave – opazovanja učiteljev in njunih učencev pri reševanju 

besedilnih nalog, v drugem delu pa rezultate, ki so jih dosegli učenci pri pisanju preizkusov. 

7.4.1 Rezultati opazovanja 

Graf 1, graf 2, graf 3 in graf 4 prikazujejo, v koliko primerih sta opazovana učitelja izvršila ali 

komentirala opazovana dejanja pri posamezni vsebini besedilnih nalog. Opazovana dejanja so 

pri grafih predstavljena s kraticami: 

 R – reševalec naloge, pri tem »U« 

pomeni, da je besedilno nalogo 

reševal učitelj, »Uč« pa, da jo je 

reševal učenec. 

 I – izvršitev opazovanega dejanja 

 K – komentiranje opazovanega 

dejanja 

 GR – glasno razmišljanje 

 BBR – branje in bralno razumevanje 

 NB – natančno branje (besedilne 

naloge) 

 SR – sklicevanje na razumevanje 

 VB – večkratno branje 

 SLR – strategije za lažje razumevanje 

 AP – aktiviranje predznanja 
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 NBe – neznano besedišče 

(spoznavanje) 

 PI – podčrtovanje informacij 

 PovI – povezovanje informacij 

 Ss – (samo)spraševanje 

 KS – kognitivne strategije 

 P – parafraziranje 

 V – vizualiziranje 

 NR – načrtovanje reševanja 

(besedilne naloge) 

 OR – ocena rezultata 

 TS – transformacijske strategije 

 NE – načrtovanje zapisa enačbe 

 MA – metoda analize 

 UT – uporaba tabele 

 UD – uporaba diagramov (trakov) 

 PE – preizkus in evalvacija 

 PVE – preizkus z vstavljanjem v 

enačbo 

 PVB – preizkus z vstavljanjem v 

besedilo 

 OU – obravnavanje ustreznosti 

(rezultata) 

 ZO – zapis odgovora (na vprašanje) 

Graf 1 prikazuje, v koliko primerih sta opazovana učitelja izvršila ali komentirala opazovana 

dejanja pri besedilnih nalogah s števili. 

 

Graf 1: Uporabljene strategije pri reševanju besedilnih nalog s števili. 

Pri obeh učiteljih sem v sklopu besedilnih nalog s števili opazovala reševanje štirih besedilnih 

nalog. Iz grafa lahko vidimo, da sta se oba učitelja posluževala enakih kognitivnih strategij in 

da sta se oba v večini primerov posluževala enake strategije – metode analize. Pri preizkusu in 

evalvaciji rezultata sta oba učitelja poudarjala preizkus z vstavljanjem v besedilo.  
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Graf 2 prikazuje, v koliko primerih sta opazovana učitelja izvršila ali komentirala opazovana 

dejanja pri besedilnih nalogah o starosti. 

 

Graf 2: Uporabljene strategije pri reševanju besedilnih nalog o starosti. 

Pri obeh učiteljih sem v sklopu besedilnih nalog o starosti opazovala reševanje štirih besedilnih 

nalog. Iz grafa lahko vidimo, da se pri besedilnih nalogah o starosti nobeden izmed opazovanih 

učiteljev ni posluževal strategij za lažje razumevanje niti kognitivnih strategij. Pri 

transformacijskih strategijah lahko opazimo, da sta se oba učitelja posluževala enake strategije 

– uporabe tabel. 

Graf 3 prikazuje, v koliko primerih sta opazovana učitelja izvršila ali komentirala opazovana 

dejanja pri besedilnih nalogah o geometriji. 

 

Graf 3: Uporabljene strategije pri reševanju besedilnih nalog o geometriji. 
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Pri učitelju 1 sem v sklopu besedilnih nalog o geometriji opazovala reševanje dveh besedilnih 

nalog, pri učitelju 2 pa reševanje treh besedilnih nalog. Opazimo lahko, da sta pri vseh 

besedilnih nalogah o geometriji oba učitelja za lažje razumevanje aktivirala predznanje 

učencev, tako da sta ponovila lastnosti geometrijskih likov, ki so nastopali v besedilni nalogi. 

Graf 4 prikazuje, v koliko primerih sta opazovana učitelja izvršila ali komentirala opazovana 

dejanja pri besedilnih nalogah iz vsakdanjika. 

 

Graf 4: Uporabljene strategije pri reševanju besedilnih nalog iz vsakdanjika. 

Pri učitelju 1 sem v sklopu besedilnih nalog iz vsakdanjika opazovala reševanje petih besedilnih 

nalog, pri učitelju 2 pa reševanje štirih besedilnih nalog. Pri besedilnih nalogah iz vsakdanjika 

sta oba učitelja v večini primerov za transformiranje besedila uporabila načrtovanje zapisa 

enačbe. 
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V nadaljevanju so pridobljeni podatki o izvedbi in komentiranju dejanj predstavljeni po 

opazovanih vidikih. V tabeli 10 je predstavljena aktivnost opazovanih udeležencev pri 

reševanju besedilnih nalog. 

 

Učitelj 1 Učitelj 2 

Izvedba Komentar Izvedba Komentar 

Učitelj Učenec Učitelj Učenec Učitelj Učenec Učitelj Učenec 

Reševalec 12 3 / / 14 1 / / 

Glasno 

razmišljanje 
12 3 3 0 14 1 1 0 

Število 

nalog 
15 15 

Tabela 10: Aktivnost udeležencev pri reševanju besedilnih nalog. 

Pri obeh učiteljih sem v celotnem procesu opazovala reševanje petnajstih besedilnih nalog. 

Opazimo lahko, da sta oba učitelja večino besedilnih nalog reševala sama. Pri učitelju 1 so bile 

s strani učenca frontalno rešene tri naloge, pri učitelju 2 pa ena naloga. Pri reševanju sta oba 

učitelja vseskozi glasno razmišljala in v primerih, ko so besedilne naloge frontalno reševali 

učenci, opozorila učence, naj ob reševanju opisujejo, kaj delajo in kako razmišljajo. 

Tabela 11 prikazuje, v koliko primerih so opazovani udeleženci izvedli in komentirali dejanja 

v povezavi z branjem in bralnim razumevanjem. 

 

Učitelj 1 Učitelj 2 

Izvedba Komentar Izvedba Komentar 

Učitelj Učenec Učitelj Učenec Učitelj Učenec Učitelj Učenec 

Natančno 

branje 
2 3 8 0 8 1 6 0 

Sklicevanje 

na 

razumevanje 

1 0 1 0 3 0 3 0 

Večkratno 

branje 
3 1 4 0 3 1 5 0 

Število 

nalog 
15 15 

Tabela 11: Aktivnosti udeležencev, povezane z branjem in bralnim razumevanjem. 
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Pri učitelju 1 so bile besedilne naloge glasno in natančno prebrane v petih primerih, pri 

učitelju 2 pa v devetih primerih, pri tem je učitelj 1 dejanje natančnega branja komentiral v 

osmih, učitelj 2 pa v šestih primerih. Razliko v številu natančno prebranih besedilnih nalog 

lahko razložimo na naslednji način: učitelj 1 je v vseh primerih naloge projiciral na tablo, da so 

jih lahko prebrali tudi učenci, zato nalog ni bral na glas, medtem ko učitelj 2 besedilnih nalog 

ni projiciral, temveč jih je prebiral iz učbenika. Pri tem so imeli učenci odprte lastne učbenike 

in pred začetkom branja besedilne naloge je učitelj povedal, katero nalogo bodo reševali, tako 

da so lahko učenci besedilo naloge (tiho) brali skupaj z učiteljem. Učenci si besedilnih nalog 

pri tem niso zapisovali v zvezke. Menim, da bi morala oba učitelja večkrat poudariti, da je 

nalogo potrebno natančno prebrati, učitelj 1 pa bi moral, kljub temu da naloge projicira, 

besedilo v več primerih prebrati na glas. Učenci se učijo iz dejanj učitelja. Če učitelj naloge ne 

prebere glasno, učenci ne vedo, ali je učitelj nalogo sploh prebral. Tako se učencem zdi, da se 

je učitelj lotil reševanja, ne da bi prebral nalogo, zato tako naredijo tudi oni. Oba učitelja sta se 

na razumevanje sklicevala in dejanje komentirala v majhnem številu primerov – učitelj 1 v 

enem primeru, učitelj 2 pa v treh primerih. Pri obeh učiteljih so bile besedilne naloge ponovno 

prebrane v štirih primerih. Učitelj 1 je dejanje večkratnega branja komentiral v štirih, učitelj 2 

pa v petih primerih. Pri obeh učiteljih sta dejanje večkratnega branja naloge v enem primeru 

izvedla učenca po tem, ko sta ju na to možnost spomnila učitelja. Dejanje večkratnega branja 

je odvisno predvsem od težavnosti in zapletenosti naloge. Učitelja sta večkrat prebrala tiste 

naloge, ki so imele nekoliko daljše besedilo. Zdi pa se mi, da bi se morala učitelja večkrat 

sklicevati na razumevanje, tudi če bi rekla samo: »V redu, nalogo dobro razumem.« S tem 

učencem dejanje preide v navado in tudi sami bi se morda potem večkrat vprašali, ali razumejo, 

kaj naloga od njih zahteva. Opazimo lahko, da so dejanja v zvezi z branjem in bralnim 

razumevanjem večkrat komentirana kot izvedena. To je lahko ena izmed največjih napak 

učitelja, saj si po mojem mnenju učenci bolje zapomnijo, če je dejanje izvedeno, kot če je samo 

komentirano. Seveda je pomembno tudi, da dejanje ob izvajanju komentiramo, saj ga tako 

osmislimo učencem. 
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Tabela 12 prikazuje, v koliko primerih so opazovani udeleženci izvedli in komentirali dejanja 

v povezavi s strategijami za lažje razumevanje. 

 

Učitelj 1 Učitelj 2 

Izvedba Komentar Izvedba Komentar 

Učitelj Učenec Učitelj Učenec Učitelj Učenec Učitelj Učenec 

Aktiviranje 

predznanja 
2 0 1 0 3 0 1 0 

Neznano 

besedišče 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Podčrtovanje 

informacij 
2 3 4 0 0 0 0 0 

Povezovanje 

informacij 
0 0 0 0 0 0 0 0 

(Samo)-

spraševanje 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Število nalog 15 15 

Tabela 12: Prisotnost strategij za lažje razumevanje. 

V tabeli lahko opazimo, da oba učitelja v majhnem številu primerov uporabljata strategije za 

lažje razumevanje. Oba učitelja sta strategijo aktiviranja predznanja uporabila le pri besedilnih 

nalogah o geometriji. Učitelj 1 jo je uporabil v obeh rešenih primerih v sklopu besedilne naloge 

o geometriji, učitelj 2 pa v vseh treh primerih, oba pa sta dejanje komentirala v enem primeru. 

Učitelj 2 drugih strategij za lažje razumevanje ni uporabil niti komentiral, medtem ko je učitelj 1 

v petih primerih uporabil strategijo podčrtovanja informacij in dejanje komentiral v štirih 

primerih. Pri tem je učitelj 1 strategijo podčrtovanja uporabljal predvsem na prvi uri obravnave 

besedilnih nalog z enačbami in jo kasneje opustil. Opazimo lahko, da pri poučevanju reševanja 

besedilnih nalog s števili med učiteljema ni bistvenih razlik, razen pri podčrtovanju informacij, 

ki se ga poslužuje samo učitelj 1. Oba izmed učiteljev bi lahko uporabila več strategij za lažje 

razumevanje. Strategija aktivacije predznanja je pri besedilnih nalogah o geometriji res 

pomembna, saj se tako učenci spomnijo, kaj o likih ali kotih že znajo. Prav tako lahko 

podčrtovanje informacij pripomore k boljšemu razumevanju naloge. 
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Tabela 13 prikazuje, v koliko primerih so opazovani udeleženci izvedli in komentirali dejanja 

v povezavi s kognitivnimi strategijami. 

 

Učitelj 1 Učitelj 2 

Izvedba Komentar Izvedba Komentar 

Učitelj Učenec Učitelj Učenec Učitelj Učenec Učitelj Učenec 

Parafraziranje 1 0 0 0 0 0 0 0 

Vizualiziranje 1 0 1 0 0 0 0 0 

Načrtovanje 

reševanja 
1 0 1 0 3 0 2 0 

Ocena 

rezultata 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Število nalog 15 15 

Tabela 13: Prisotnost kognitivnih strategij. 

V okviru kognitivnih strategij je učitelj 1 v enem primeru uporabil parafraziranje (parafraziral 

je le en del besedilne naloge), v enem primeru uporabil vizualizacijo in dejanje komentiral ter 

v enem primeru uporabil strategijo načrtovanja reševanja naloge in dejanje komentiral. Učitelj 2 

je v okviru kognitivnih strategij pri reševanju uporabljal le strategijo načrtovanja reševanja. 

Strategijo je uporabil v treh, komentiral pa v dveh primerih. Nobeden izmed učiteljev ni 

uporabil ali komentiral ocenjevanja rezultata. Presenetilo me je, da učitelja nista v več primerih 

uporabila strategije parafraziranja. Največkrat je bila uporabljena strategija načrtovanja 

reševanja, ki pa je lahko za učence zamudna in za nekatere morda celo prezahtevna, medtem 

ko je parafraziranje razmeroma enostavnejše in bi zato lahko bilo večkrat uporabljeno. 
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Tabela 14 prikazuje, v koliko primerih so opazovani udeleženci izvedli in komentirali dejanja 

v povezavi s transformacijskimi strategijami. 

 

Učitelj 1 Učitelj 2 

Izvedba Komentar Izvedba Komentar 

Učitelj Učenec Učitelj Učenec Učitelj Učenec Učitelj Učenec 

Načrtovanje 

zapisa 

enačbe 

4 0 1 0 5 0 3 0 

Metoda 

analize 
2 3 4 0 4 1 2 0 

Uporaba 

tabele 
5 0 3 0 4 0 4 0 

Uporaba 

diagramov 

(trakov) 

0 0 0 0 1 0 0 0 

Drugo 1 0 1 0 1 0 1 0 

Število 

nalog 
15 15 

Tabela 14: Prisotnost transformacijskih strategij. 

Oba učitelja dosti bolj kot strategije za lažje razumevanje in kognitivne strategije uporabljata 

transformacijske strategije. Strategijo načrtovanja zapisa enačb sta oba izmed učiteljev 

uporabljala predvsem pri reševanju besedilnih nalog iz vsakdanjika. Učitelj 1 je strategijo 

uporabil v štirih primerih, od tega v vseh primerih pri besedilnih nalogah iz vsakdanjika, dejanje 

pa je enkrat komentiral. Učitelj 2 je enako strategijo uporabil v petih primerih, od tega v treh 

primerih pri besedilnih nalogah iz vsakdanjika, enkrat pri besedilnih nalogah o številih in enkrat 

pri besedilnih nalogah o geometriji, dejanje pa je komentiral v treh primerih. Metodo analize 

sta oba učitelja uporabljala predvsem pri reševanju besedilnih nalog o številih. Pri obeh je bila 

metoda analize uporabljena v petih primerih. Pri učitelju 1 so jo učenci uporabili v treh 

primerih, pri učitelju 2 pa v enem primeru. Pri učitelju 1 je bila metoda analize uporabljena v 

vseh štirih primerih pri reševanju besedilnih nalog o številih in v enem primeru pri reševanju 

besedilne naloge iz vsakdanjika ter bila štirikrat komentirana. Pri učitelju 2 je bila metoda 

analize uporabljena v treh od štirih primerov pri reševanju besedilnih nalog o številih, v enem 

primeru pri besedilnih nalogah o geometriji in v enem primeru pri besedilnih nalogah iz 

vsakdanjika ter bila komentirana le dvakrat. Strategijo reševanja naloge s pomočjo tabele sta 
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oba učitelja uporabljala večinoma pri besedilnih nalogah o starosti. Učitelj 1 je tabelo uporabil 

v petih primerih, od tega v vseh štirih primerih pri besedilnih nalogah o starosti in v enem 

primeru pri besedilni nalogi iz vsakdanjika ter dejanje trikrat komentiral. Učitelj 2 je tabelo 

uporabil v vseh štirih primerih pri reševanju besedilnih nalog o starosti in dejanje v vseh 

primerih komentiral. Učitelj 2 je v enem primeru za reševanje uporabil diagram, pri tem pa 

dejanja ni komentiral. Učitelja sta v nekaj primerih uporabila tudi drugo transformacijsko 

strategijo, in sicer uporabo skice. Oba sta skico uporabila v enem primeru in dejanje enkrat 

komentirala. Če seštejemo vse transformacijske strategije pri posameznem učitelju, opazimo, 

da jih je pri učitelju 1 vseh skupaj uporabljenih petnajst, pri učitelju 2 pa šestnajst. Učitelj 1 je 

torej pri vsakem primeru uporabil eno transformacijsko strategijo, prav tako učitelj 2, ki je poleg 

tega v enem primeru uporabil dve transformacijski strategiji. 

Tabela 15 prikazuje, v koliko primerih so opazovani udeleženci izvedli in komentirali dejanja 

v povezavi s preizkusom in evalvacijo. 

 

Učitelj 1 Učitelj 2 

Izvedba Komentar Izvedba Komentar 

Učitelj Učenec Učitelj Učenec Učitelj Učenec Učitelj Učenec 

Preizkus z 

vstavljanjem 

v enačbo 

1 0 1 0 2 0 2 0 

Preizkus z 

vstavljanjem 

v besedilo 

6 3 10 0 6 1 7 0 

Obravnavanje 

ustreznosti 

rezultata 

0 0 0 0 2 0 2 0 

Zapis 

odgovora 
5 3 11 0 8 0 8 0 

Število nalog 15 15 

Tabela 15: Prisotnost preizkusov in evalvacije. 

V okviru preizkusa in evalvacije oba učitelja dajeta poudarek na preizkusu z vstavljanjem v 

besedilo. Pri učitelju 1 je bil preizkus z vstavljanjem v besedilo uporabljen v devetih primerih 

in v desetih primerih komentiran, pri učitelju 2 pa v sedmih primerih in v vseh primerih tudi 

komentiran. Oba učitelja sta v nekaj primerih uporabila tudi preizkus z vstavljanjem v enačbo. 
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Učitelj 1 je to storil v enem primeru in v enem primeru dejanje komentiral, učitelj 2 pa je 

uporabil preizkus z vstavljanjem v enačbo v dveh primerih in dejanje tudi dvakrat komentiral. 

Pri tem sta oba učitelja opozorila, da ustrezen rezultat pri tem tipu preizkusa ni nujno pravilen, 

saj obstaja možnost, da je napačna že nastavljena enačba. Ustreznost rezultata je v dveh 

primerih obravnaval le učitelj 2 in dejanje v obeh primerih tudi komentiral, medtem ko učitelj 1 

tega dejanja ni izvedel ali komentiral v nobenem primeru. Pri obeh učiteljih je bil odgovor na 

vprašanje besedilne naloge zapisan v osmih primerih, pri tem je pri učitelju 1 dejanje v treh 

primerih izvedel učenec. Učitelj 1 je dejanje komentiral v enajstih, učitelj 2 pa v osmih primerih. 

Pri opazovanju uporabe preizkusov in pisanja odgovorov sem dobila vtis, da sta preizkušanje 

rezultata in zapisovanje odgovora odvisna od razpoložljivega časa reševanja. Pri uri 

obravnavanja besedilnih nalog o geometriji je bilo rešenih manj primerov, saj sta učitelja za 

reševanje porabila več časa (zaradi ponavljanja snovi) in zato nista zapisovala preizkusov in 

odgovorov (da bi lahko rešila več primerov). Pri obravnavi besedilnih nalog iz vsakdanjika 

ponavljanje snovi ni bilo potrebno, naloge so bile rešene v krajšem času in je bilo zato zapisanih 

več preizkusov in odgovorov. Čeprav sta učitelja odgovor na vprašanje zapisala v večini 

primerov, se mi to ne zdi dovolj. Menim, da bi morala učitelja odgovor na vprašanje zapisati v 

vseh primerih, saj učence s tem naučimo interpretacije rezultata, čeprav je ta interpretacija v 

večini primerov zelo enostavna. Prav tako bi morala oba učitelja večkrat obravnavati ustreznost 

rezultata, saj močno dvomim, da bi kateri izmed njunih učencev zapisal pravilen rezultat, če bi 

izračunal, da je v enem razredu 22,2 učenca. 
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7.4.2 Rezultati preizkusov 

V tabeli 16 so predstavljeni rezultati učencev pri preizkusih bralnega razumevanja, reševanja 

enačb in nastavljanja enačb. 

Učenec 

Rezultati 

Preizkus bralnega 

razumevanja [%] 

Preizkus reševanja 

enačb [%] 

Preizkus nastavljanja 

enačb [%] 

1 45,45 36,36 33,33 

2 81,82 100 91,67 

3 18,18 9,09 0 

4 27,27 0 8,33 

5 63,64 100 41,67 

6 72,73 81,82 41,67 

7 27,27 81,82 41,67 

8 63,64 72,73 81,82 

9 90,91 100 75 

10 63,64 81,82 33,33 

11 100 100 91,67 

12 100 81,82 66,67 

13 45,45 90,91 33,33 

14 81,82 63,64 50 

15 90,91 100 75 

16 54,55 27,27 58,33 

17 81,82 63,64 58,33 

18 45,45 27,27 25 

19 45,45 63,64 58,33 

20 36,36 81,82 75 

21 90,91 100 66,67 

22 90,91 45,45 50 

23 100 100 75 

24 45,45 36,36 33,33 

25 36,36 36,36 33,33 

26 45,45 81,82 75 

27 90,91 90,91 83,33 

28 72,73 100 91,67 

29 54,55 63,64 75 

30 45,45 63,64 58,33 

31 81,82 27,27 75 

32 27,27 81,82 50 

33 54,55 100 100 

34 90,91 90,91 75 

35 81,82 100 91,67 

Tabela 16: Rezultati preizkusov. 
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Tabela 17 prikazuje shemo pripisovanja vzroka težav pri reševanju besedilnih nalog. Pri tem je 

bil rezultat ocenjen kot nizek, če je znašal manj kot 60 %, in visok, če je znašal enako ali več 

kot 60 %. Graf 5 prikazuje, pri koliko učencih je za težave pri reševanju besedilnih nalog  

pripisan vzrok bralno razumevanje, bralno znanje algebre in transformiranje.  

Rezultat Pripisan vzrok za težave 

pri reševanju besedilnih 

nalog 

Preizkus bralnega 

razumevanja 

Preizkus reševanja 

enačb 

Preizkus nastavljanja 

enačb 

Nizek Visok Visok Bralno razumevanje 

Visok Nizek Visok Znanje algebre 

Visok Visok Nizek 
Transformiranje 

Nizek Visok Nizek 

Nizek Nizek Nizek Težave na vseh področjih 

Nizek Nizek Visok Neopredeljena težava 1 

Visok Nizek Nizek Neopredeljena težava 2 

Visok Visok Visok Brez težav 

Tabela 17: Opredelitev vzroka težav pri reševanju besedilnih nalog. 

Komentar k tabeli 17:  

Bralno razumevanje. Učencem, ki so pri preizkusu reševanja enačb in preizkusu nastavljanja 

enačb dosegli visok rezultat, pri preizkusu bralnega razumevanja pa nizek rezultat, je bilo kljub 

visokemu rezultatu pri preizkusu nastavljanja enačb kot vzrok za težave pri reševanju besedilnih 

nalog pripisano bralno razumevanje. Na prvi pogled bi lahko rekli, da ta rezultat nima smisla, 

saj če ima učenec težave pri razumevanju prebranega, kako potem nima težav pri 

transformiranju besedila v enačbo. Za pravilno transformacijo je namreč potrebno razumevanje 

besedila. Vendar, če dobro pomislimo, obstajajo razlike med besedilom, ki ga učenec rešuje pri 

preizkusu bralnega razumevanja, in besedilom besedilne naloge. Besedilna naloga je dosti 

krajša in učenec je pozoren na vsako informacijo, podano v nalogi, medtem ko učenec pri 

daljšem besedilu morda ni pozoren na vse. Morda bi marsikateri izmed učencev pri testu 

bralnega razumevanja dosegel boljši rezultat, če bi najprej prebral vprašanja, na katera mora 

odgovoriti, in nato prebral dano besedilo. Tako bi bil pri prebiranju bolj pozoren na informacije, 

ki ga zanimajo. Ne le da obstaja razlika v dolžini besedila, obstaja tudi razlika v dolžini in 

zapletenosti povedi. Besedilo, ki so ga učenci prebrali v okviru preizkusa bralnega 

razumevanja, vsebuje veliko daljših, večstavčnih povedi, medtem ko so besedilne naloge po 
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večini sestavljene iz enostavnejših povedi. Ravno zaradi tega je lahko besedilo v okviru 

preizkusa bralnega razumevanja za učence težje razumljivo kot besedilo besedilne naloge. 

Takšnega učenca bi načeloma morda lahko uvrstili med učence, ki pri reševanju besedilnih 

nalog nimajo težav, vendar dvomim, da bi nastavil ustrezno enačbo pri zahtevnejših besedilnih 

nalogah. Zato sklepam, da je v tem primeru vzrok za težave bralno razumevanje. 

Transformiranje. Učencem, ki so pri preizkusu bralnega razumevanja in preizkusu nastavljanja 

enačb dosegli nizek rezultat, pri preizkusu reševanja enačb pa visok rezultat, je bilo kljub 

nizkemu rezultatu pri preizkusu bralnega razumevanja kot vzrok za težave pri reševanju 

besedilnih nalog pripisano transformiranje. Pri takšnem učencu bi morda lahko sklepali, da bi 

vzrok za težave pri reševanju besedilnih nalog lahko bilo bralno razumevanje in ne 

transformiranje. Vendar, ker so besedilne naloge v preizkusu nastavljanja enačb dokaj 

nezahtevne in so jih učenci kljub temu neuspešno rešili, sklepam, da je vzrok za težave pri 

reševanju besedilnih nalog transformiranje. 

 

Graf 5: Vzroki za težave učencev pri reševanju besedilnih nalog. 

Iz grafa 5 opazimo, da lahko kot vzrok za težave pri reševanju besedilnih nalog enemu učencu 

(2,86 %) pripišemo znanje algebre, štirim učencem (11,43 %) bralno razumevanje, kar desetim 

učencem (28,57 %) pa transformiranje. Sedem učencev (20,00 %) je bilo takih, ki so dosegli 

nizke rezultate na vseh področjih, zato lahko zaključimo, da imajo težave na vseh treh 

področjih. Dvanajst učencev (34,28 %) je na vseh področjih doseglo visok rezultat, kar pomeni, 

da nimajo težav na nobenem področju. Opazimo torej, da imajo učenci pri reševanju besedilnih 

nalog nekoliko več težav z bralnim razumevanjem kot z znanjem algebre, največ težav pa imajo 
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s transformiranjem besedila v matematični zapis. Glede na to, da smo pri obeh učiteljih opazili 

premalo poudarjanja natančnega branja in majhno število uporabljenih strategij za lažje 

razumevanje ter kognitivnih strategij, ki so zelo pomembne, da učenec lahko dobro razume 

nalogo in ustrezno transformira besedilo, bi to lahko bil vzrok za težave učencev na teh 

področjih. Učitelja sicer v več primerih uporabljata transformacijske strategije, ki nekaterim 

učencem lahko pomagajo pri transformiranju besedila v matematični zapis. Drugim učencem 

morda to ni dovolj in bi za uspešno reševanje besedilnih nalog morali uporabiti še druge 

strategije, ki pa jih učitelja uporabita premalokrat, da bi si jih učenec zapomnil. 

V okviru neopredeljenih vzrokov za težave pri reševanju besedilnih nalog ne moremo nobenega 

učenca uvrstiti v skupino neopredeljenih težav 1. Enega učenca (2,86 %) lahko uvrstimo v 

skupino neopredeljenih težav 2. Ta je dosegel visok rezultat pri branju in nizek rezultat na 

ostalih dveh področjih. Pri takšnem učencu ne moremo opredeliti vzroka za težave pri reševanju 

besedilnih nalog, saj ima težave tako na področju transformiranja kot na področju reševanja 

enačb. Učenec po vsej verjetnosti razume, kaj je prebral v nalogi in kaj naloga od njega zahteva, 

ne zna pa besedila pretvoriti v enačbo. Če mu to uspe pri kakšni lažji besedilni nalogi, obstaja 

velika verjetnost, da bo naredil napako pri reševanju enačbe. Učitelja bi morala zaradi takšnih 

učencev uporabljati več kognitivnih in transformacijskih strategij. Morda bi s pomočjo tega 

učenci lažje transformirali besedila v enačbe. Prav tako bi morala učitelja takšnim učencem 

predstaviti strategijo načrtovanja reševanja, da bi se učenci naučili pravilnega reševanja enačb. 

Iz istega grafa lahko razberemo, da je največ učencev nizek rezultat doseglo pri preizkusu 

nastavljanja enačb. Nizek rezultat pri preizkusu nastavljanja enačb je namreč doseglo osemnajst 

učencev (51,43 %), pri preizkusu bralnega razumevanja šestnajst učencev (45,71 %) in pri 

preizkusu reševanja enačb devet učencev (25,71 %).  
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Graf 6 prikazuje, koliko odstotkov učencev je doseglo svoj najnižji rezultat pri posameznem 

preizkusu. 

 

Graf 6: Delež učencev z najnižjim rezultatom pri posameznem preizkusu. 

Najmanj učencev je najnižji rezultat doseglo pri preizkusu reševanja enačb, največ pa jih je 

najnižji rezultat doseglo pri preizkusu nastavljanja enačb. Najnižji rezultat pri preizkusu 

reševanja enačb so dosegli štirje učenci (11,43 %), pri preizkusu bralnega razumevanja enajst 

učencev (31,43 %) in pri preizkusu nastavljanja enačb dvajset učencev (57,14 %). 
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Ker sta me je zanimala odnosa med bralnim razumevanjem in uspešnostjo transformiranja 

besedila v matematični zapis ter med uspešnostjo reševanja enačb in uspešnostjo 

transformiranja besedila v matematični zapis, je bilo potrebno izračunati koeficient korelacije. 

Pred tem je bila preverjena normalnost porazdelitve rezultatov pri posameznem preizkusu s 

pomočjo Kolmogorov-Smirnovega testa (Tabela 18). 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Statistika g p 

Preizkus bralnega razumevanja 0,165 35 0,017 

Preizkus reševanja enačb 0,216 35 0,000 

Preizkus nastavljanja enačb 0,166 35 0,016 

Tabela 18: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve rezultatov. 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da rezultati nobenega preizkusa niso normalno 

porazdeljeni. Zato je za preverjanje odnosa med bralnim razumevanjem in uspešnostjo 

transformiranja besedila v matematični zapis ter med uspešnostjo reševanja enačb in 

uspešnostjo transformiranja besedila v matematični zapis izračunan Spearmanov koeficient 

korelacije (Tabela 19, Tabela 20). 

 Preizkus nastavljanja enačb 

Preizkus 

bralnega 

razumevanja 

Spearmanov koeficient korelacije 0,565** 

p 0,000 

n 35 

** Korelacija je statistično pomembna pri stopnji p = 0,01. 

 Tabela 19: Korelacija med bralnim razumevanjem in uspešnostjo transformiranja 

besedila v matematični zapis. 

Med bralnim razumevanjem in uspešnostjo transformiranja besedila v matematični zapis 

obstaja zmerna pozitivna povezanost (𝜌 =  0,565, 𝑛 =  35). Povezanost je statistično 

pomembna s stopnjo tveganja, nižjo od 1 % (𝑝 =  0,000). 
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 Preizkus nastavljanja enačb 

Preizkus 

reševanja 

enačb 

Spearmanov koeficient korelacije 0,642** 

p 0,000 

n 35 

** Korelacija je statistično pomembna pri p = 0,01. 

 Tabela 20: Korelacija med uspešnostjo reševanja enačb in uspešnostjo transformiranja 

besedila v matematični zapis. 

Med uspešnostjo reševanja enačb in uspešnostjo transformiranja besedila v matematični zapis 

obstaja visoka pozitivna povezanost (𝜌 =  0,642, 𝑛 =  35). Povezanost je statistično 

pomembna s stopnjo tveganja, nižjo od 1 % (𝑝 =  0,000). 

Ugotovili smo že, da obstaja povezanost med bralnim razumevanjem in uspešnostjo 

transformiranja besedila v matematični zapis ter uspešnostjo reševanja enačb in uspešnostjo 

transformiranja besedila v matematični zapis. Zanimalo me je, ali se povezanost med bralnim 

razumevanjem in uspešnostjo transformiranja besedila v matematični zapis kaže tudi v deležu 

učencev, ki pri preizkusih bralnega razumevanja in preizkusu nastavljanja enačb dosegajo visok 

oz. nizek rezultat (Tabela 21, Tabela 22). Pri tem je bil uporabljen 𝜒2-preizkus hipoteze 

neodvisnosti. 

 

 

Bralno razumevanje 
Skupaj 

Nizek rezultat Visok rezultat 

Nastavljanje enačb 
Nizek rezultat 12 6 18 

Visok rezultat 4 13 17 

Skupaj 16 19 35 

Tabela 21: Rezultati pri preizkusih bralnega razumevanja in nastavljanja enačb. 

𝜒2 6,556 

g 1 

p 0,01 

Tabela 22: 𝝌𝟐-preizkus hipoteze neodvisnosti. 

Ničelna hipoteza: Spremenljivki "uspešnost pri preizkusu bralnega razumevanja" in "uspešnost 

pri preizkusu nastavljanja enačb" sta neodvisni. 
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Na osnovi 𝜒2-preizkusa neodvisnosti spremenljivk "uspešnost pri preizkusu bralnega 

razumevanja" in "uspešnost pri preizkusu nastavljanja enačb" ničelno hipotezo zavrnemo (𝜒2 =

6,556, 𝑔 = 1, 𝑝 =  0,01). Iz tabele 21 lahko razberemo, da je izmed osemnajstih učencev z 

nizkim rezultatom pri transformiranju dvanajst takšnih, ki so dosegli nizek rezultat, in šest, ki 

so dosegli visok rezultat pri preizkusu bralnega razumevanja. Opazimo lahko, da so učenci z 

nizkim rezultatom pri transformiranju pri preizkusu bralnega razumevanja večinoma dosegli 

nizek rezultat, nekaj pa jih z bralnim razumevanjem nima težav. Iz tega lahko sklepamo, da 

morda nimajo vsi učenci, ki imajo težave s transformiranjem besedila v matematični zapis, 

težav z branjem in bralnim razumevanjem. Prav tako lahko vidimo, da je izmed devetnajstih 

dobrih bralcev trinajst takšnih, ki so dosegli visok rezultat, in šest, ki so dosegli nizek rezultat 

pri preizkusu nastavljanja enačb. Opazimo lahko, da so dobri bralci pri preizkusu nastavljanja 

enačb večinoma dosegli visok rezultat, nekaj pa jih je imelo težave pri transformiranju besedila 

v matematični zapis. Iz tega lahko sklepamo, da imajo lahko tudi dobri bralci težave pri 

transformiranju besedila v matematični zapis. 
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Zanimalo me je še, ali se povezanost med uspešnostjo reševanja enačb in uspešnostjo 

transformiranja besedila v matematični zapis kaže tudi v deležu učencev, ki pri preizkusu 

reševanja enačb in preizkusu nastavljanja enačb dosegajo visok oz. nizek rezultat (Tabela 23, 

Tabela 24). Pri tem je bil uporabljen 𝜒2-preizkus hipoteze neodvisnosti. Ker je teoretična 

vrednost dveh celic (50 %) manjša od 5, je bil izračunan Kullbackov 2Î preizkus. 

 

 

Reševanje enačb 
Skupaj 

Nizek rezultat Visok rezultat 

Nastavljanje enačb 
Nizek rezultat 8 10 18 

Visok rezultat 1 16 17 

Skupaj 9 26 35 

Tabela 23: Rezultati pri preizkusih reševanja in nastavljanja enačb. 

 Vrednost g p 

𝜒2 6,806 1 0,009 

2Î 7,566 1 0,006 

Tabela 24: 𝝌𝟐-preizkus hipoteze neodvisnosti. 

Ničelna hipoteza: Spremenljivki "uspešnost pri preizkusu reševanja enačb" in "uspešnost pri 

preizkusu nastavljanja enačb" sta neodvisni. 

Na osnovi Kullbackovega 2Î preizkusa neodvisnosti spremenljivk "uspešnost pri preizkusu 

reševanja enačb" in "uspešnost pri preizkusu nastavljanja enačb" ničelno hipotezo zavrnemo 

(2Î =  7,566, 𝑔 = 1, 𝑝 =  0,006). Iz tabele 23 lahko razberemo, da je izmed osemnajstih 

učencev z nizkim rezultatom pri preizkusu nastavljanja enačb osem takšnih, ki so dosegli nizek 

rezultat, in deset takšnih, ki so dosegli visok rezultat pri preizkusu reševanja enačb. Lahko torej 

vidimo, da niso vsi dobri reševalci enačb dobri tudi pri reševanju besedilnih nalog z enačbami. 

Prav tako lahko vidimo, da je izmed sedemnajstih  učencev, ki so pri preizkusu nastavljanja 

enačb dosegli visok rezultat, eden učenec, ki je dosegel nizek rezultat, in šestnajst, ki so dosegli 

visok rezultat pri preizkusu reševanja enačb. Iz tega bi morda lahko sklepali, da bi učenci, ki 

znajo nastaviti ustrezno enačbo, znali to enačbo tudi rešiti. 
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8 Sklepne ugotovitve 

Vedno bolj se poudarja, da ima veliko učencev težave z reševanjem besedilnih nalog. Glede na 

že opravljeno raziskavo Pearcea in sodelavcev (2013) so vzroki za težave pri reševanju 

besedilnih nalog, ki jih navajajo učitelji, povezani z dejavniki, ki jih učitelj sam ne more 

nadzorovati. Učitelji pravijo, da so za neuspehe učencev pri reševanju besedilnih nalog krivi 

neustrezni učni načrti, učbeniki, nepotrebni državni testi, neustrezno usposabljanje učiteljev, 

krivijo tudi predhodne učitelje in učence, saj ti nimajo ustreznega predznanja ali zanimanja, 

imajo slabe računske sposobnosti … Največkrat pa slišimo, da imajo učenci težave z 

reševanjem besedilnih nalog zaradi težav z branjem in bralnim razumevanjem. Ko so učitelje v 

raziskavi vprašali, katere strategije uporabljajo pri reševanju besedilnih nalog, se je izkazalo, 

da učencem ne predstavijo vseh strategij, ki bi jih morali predstaviti glede na standarde učnega 

načrta. (Pearce idr., 2013) 

RV1: Kako opazovana učitelja poučujeta/obravnavata reševanje besedilnih nalog z enačbami z 

vidika učenja strategij bralnega razumevanja in strategij reševanja besedilnih nalog? 

V  magistrskem delu me je zanimalo, kako opazovana učitelja poučujeta reševanje besedilnih 

nalog z enačbami z vidika učenja strategij bralnega razumevanja in strategij reševanja 

besedilnih nalog. Pri tem sem opazila, da učitelja premalokrat poudarjata natančno branje in 

razumevanje besedilne naloge. Pri učitelju 1 je bilo natančno prebranih pet nalog od petnajstih, 

pri učitelju 2 pa devet od petnajstih. Pri tem se je učitelj 1 na razumevanje besedilne naloge 

skliceval v enem primeru, učitelj 2 pa v treh primerih (Tabela 11). Strategije za lažje 

razumevanje je učitelj 1 uporabil pri reševanju štirih, učitelj 2 pa pri reševanju treh besedilnih 

nalog (Tabela 12). Glede na to, da se učitelji zavedajo težav z branjem in bralnim razumevanjem 

učencem, bi bilo smiselno poudarjati pomembnost natančnosti branja in razumevanja besedilne 

naloge skozi celoten proces reševanja besedilnih nalog. Prav tako se učitelji očitno zavedajo, 

da imajo učenci lahko težave zaradi pomanjkljivega predznanja, vendar je bila kljub temu 

strategija aktiviranja predznanja uporabljena le pri besedilnih nalogah o geometriji. K boljšemu 

razumevanju lahko pripomorejo tudi druge strategije, vendar je eno izmed teh – strategijo 

podčrtovanja informacij – uporabil le eden izmed učiteljev. Strategije za lažje razumevanje so 

bile iz strani obeh učiteljev premalokrat uporabljene. Menim, da bi oba učitelja lahko pri več 

nalogah uporabila strategijo povezovanja informacij na ta način, da bi učenci ugotavljali, kako 

so informacije v besedilu med seboj povezane in interpretirali te povezave. Ta strategija se mi 
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zdi primerna predvsem za učence, ki imajo težave z razumevanjem besedila, saj se tako naučijo 

povezovati informacije, kar pa lahko pripomore k boljšemu razumevanju. V okviru kognitivnih 

strategij sta učitelja največkrat uporabila strategijo načrtovanja reševanja, medtem ko ostalih 

praktično nista omenjala. Oba učitelja sta kognitivne strategije uporabila pri reševanju treh 

besedilnih nalog (Tabela 13). Menim, da bi morala oba izmed učiteljev večkrat uporabiti 

strategiji parafraziranje in vizualiziranje, ki pripomoreta tako k boljšemu razumevanju kot 

transformiranju besedila v matematični zapis. Medtem ko oba učitelja le malo uporabljata 

strategije za lažje razumevanje in kognitivne strategije, pa dosti več uporabljata 

transformacijske strategije. Te sta namreč oba uporabila pri vsakem primeru (Tabela 14). Za 

nekatere učence so za uspešno reševanje besedilnih nalog dovolj zgolj transformacijske 

strategije, vendar bi po mojem mnenju več učencev pri reševanju besedilnih nalog dosegalo 

boljše rezultate, če bi učitelja v več primerih uporabljala tudi strategije za lažje razumevanje ter 

kognitivne strategije. 

RV2: V kolikšni meri je pri devetošolcih opazovanih učiteljev slabo bralno razumevanje vzrok 

za težave pri reševanju matematičnih besedilnih nalog? 

RV3: V kolikšni meri so pri devetošolcih opazovanih učiteljev ovire pri pretvarjanju 

besedilnega zapisa v algebrajski zapis vzrok za težave pri reševanju matematičnih besedilnih 

nalog? 

RV4: V kolikšni meri je pri devetošolcih opazovanih učiteljev slabo znanje algebre vzrok za 

težave pri reševanju matematičnih besedilnih nalog? 

Na podlagi tega, kar sem opazila pri učiteljih, me je zanimalo, v kolikšni meri je pri devetošolcih 

opazovanih učiteljev vzrok za težave pri reševanju matematičnih besedilnih nalog slabo bralno 

razumevanje, v kolikšni meri so vzrok ovire pri pretvarjanju besedilnega zapisa v algebrajski 

zapis in v kolikšni meri je vzrok slabo znanje algebre. Ugotovila sem, da lahko enemu izmed 

učencev kot vzrok za težave pripišemo slabo znanje algebre, štirim učencem bralno 

razumevanje in desetim učencem pretvarjanje besedilnega zapisa v algebrajski zapis (Graf 5). 

Vzrok za težave učencev na področju slabega bralnega razumevanja ter pretvarjanja 

besedilnega zapisa v algebrajski zapis bi lahko povezali z načinom poučevanja obeh učiteljev. 

Pri obeh učiteljih je bilo namreč opaženega premalo poudarjanja natančnega branja in 

nezadostna uporaba strategij za lažje razumevanje ter kognitivnih strategij. Obe vrsti strategij 

sta zelo pomembni in lahko pripomoreta k boljšemu razumevanju in lažjemu transformiranju 
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besedilne naloge. Čeprav sta učitelja velikokrat uporabila transformacijske strategije, pa sem 

ugotovila, da so se njuni učenci najslabše odrezali prav pri preizkusu nastavljanja enačb. Iz tega 

lahko morda sklepamo, da uporaba zgolj transformacijskih strategij ni dovolj za uspešno 

transformiranje besedilnih nalog. Učenci bi za uspešno reševanje besedilnih nalog poleg 

transformacijskih strategij morali poznati in uporabljati tudi strategije za lažje razumevanje in 

kognitivne strategije. Rezultati raziskave empiričnega dela torej nakazujejo na to, da je učence 

potrebno naučiti uporabljati različne strategije za lažje razumevanje ter kognitivne in 

transformacijske strategije, da bi bili uspešnejši pri reševanju besedilnih nalog. 

RV5: Kakšen je odnos med bralnim razumevanjem in uspešnostjo transformiranja besedila v 

matematični zapis? 

RV6: Kakšen je odnos med uspešnostjo reševanja enačb in uspešnostjo transformiranja besedila 

v matematični zapis? 

Ker učitelji za težave učencev pri reševanju besedilnih nalog krivijo slabe bralne in računske 

sposobnosti učencev, me je zanimal odnos med bralnim razumevanjem in uspešnostjo 

transformiranja besedila v matematični zapis ter med uspešnostjo reševanja enačb in 

uspešnostjo transformiranja besedila v matematični zapis. Ugotovila sem, da med bralnim 

razumevanjem in uspešnostjo transformiranja besedila v matematični zapis obstaja zmerna 

pozitivna povezanost (Tabela 19), med uspešnostjo reševanja enačb in uspešnostjo 

transformiranja besedila v matematični zapis pa visoka pozitivna povezanost (Tabela 20). 

Rezultati kažejo, da med dobrimi bralci (19 učencev) poleg učencev, ki nimajo težav pri 

transformiranju besedila v matematični zapis (13 učencev), najdemo učence, ki te težave imajo 

(6 učencev) (Tabela 21). Prav tako med učenci, ki imajo težave s transformiranjem besedila v 

matematični zapis (18 učencev), najdemo tako učence, ki imajo težave z branjem in bralnim 

razumevanjem (12 učencev), kot učence, ki teh težav nimajo (6 učencev). Opazimo torej, da pri 

transformiranju besedila v matematični zapis nimajo težav le slabi bralci, kot trdijo učitelji, 

temveč tudi dobri bralci. Tudi učenci s težavami na področju transformiranja besedila nimajo 

nujno težav z branjem in bralnim razumevanjem. Iz rezultatov lahko vidimo še, da niso vsi 

dobri reševalci enačb dobri tudi pri reševanju besedilnih nalog z enačbami, kar niti ni 

presenetljivo (Tabela 23). Učenec mora pri reševanju besedilne naloge z enačbami enačbo 

najprej ustrezno nastaviti. Če mu to ne uspe, potem naloge ne more rešiti pravilno kljub temu, 

da nima težav pri reševanju nastavljene enačbe. Morda lahko iz rezultatov sklepamo tudi, da bi 

učenci, ki znajo nastaviti ustrezno enačbo, znali to enačbo tudi rešiti. 
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Opravljena raziskava lahko prispeva k razvoju dela učiteljev na področju reševanja besedilnih 

nalog pri pouku matematike. Pomembno je, da učitelji spoznajo, da so nekatera njihova 

prepričanja napačna in da so težave z bralnim razumevanjem le en izmed vzrokov za težave z 

reševanjem besedilnih nalog. Potrebno je zagotoviti kakovostnejši pouk obravnave besedilnih 

nalog za učence, kar pa učitelji lahko dosežejo s predstavitvijo in uporabo različnih strategij 

(strategije za lažje razumevanje, kognitivne strategije in transformacijske strategije) in 

modelov, ki so pomembni za uspešno reševanje besedilnih nalog. Morda bi bila na tem področju 

potrebna tudi dodatna izobraževanja učiteljev. Učitelji, ki so bili vključeni v raziskavo Pearcea 

in sodelavcev (2013), pravijo, da so pri poznavanju in uporabi strategij prepuščeni sami sebi in 

so se strategij naučili od drugih učiteljev, ne pa v času svojega izobraževanja. 

V tem vidim tudi možnost nadaljnjih raziskav. Menim, da bi bilo potrebno na večjem vzorcu 

raziskati, koliko modelov in strategij učitelji poznajo in katere od teh pri pouku reševanja 

besedilnih nalog uporabljajo. Tako bi lahko videli, ali učitelji zares potrebujejo dodatna 

izobraževanja na tem področju. Prav tako vidim možnost nadaljnjih raziskav na področju težav 

transformiranja besedilnih nalog v matematični zapis. Učence bi lahko razdelili v dve skupini 

in eni skupini učencev predstavili pretežno transformacijske strategije (kot opazovana učitelja), 

drugi skupini pa poleg transformacijskih strategij predstavili še strategije za lažje razumevanje 

in kognitivne strategije. Nato bi primerjali rezultate dveh skupin pri reševanju besedilnih nalog 

in tako ugotovili, kako pomembne so druge strategije poleg transformacijskih strategij. 
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10 Priloge 

Priloga 1 

OPAZOVALNI LIST 
 

 

OSNOVNA ŠOLA: __________________________________________________ 

UČITELJ: ________________________________________ 

DATUM: ___________________________ 

URA HOSPITACIJE: _______ 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA BESEDILNE NALOGE: ______ 

BESEDILNA NALOGA: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Izvajalec frontalnega reševanja :    Učitelj                           Učenec 

 Izvršitev Komentiranje 

 Učitelj Učenci Učitelj Učenci 

Glasno razmišljanje     

Vsebinske opombe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Branje in bralno razumevanje 

 Izvršitev Komentiranje 

 Učitelj Učenci Učitelj Učenci 

Natančno branje besedilne naloge     

Sklicevanje na razumevanje besedilne naloge     

Večkratno branje besedilne naloge     
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Strategije za lažje razumevanje 

 Izvršitev Komentiranje 

 Učitelj Učenci Učitelj Učenci 

Aktiviranje predznanja     

Spoznavanje neznanega besedišča     

Podčrtovanje informacij     

Povezovanje informacij     

(Samo)spraševanje     

Vsebinske opombe: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kognitivne strategije 

 Izvršitev Komentiranje 

 Učitelj Učenci Učitelj Učenci 

Parafraziranje     

Vizualiziranje     

Načrtovanje reševanja     

Ocena rezultata     

Vsebinske opombe: 
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Transformacijske strategije 

 Izvršitev Komentiranje 

 Učitelj Učenci Učitelj Učenci 

Načrtovanje zapisa enačbe     

Metoda analize     

Uporaba tabele     

Uporaba trakov (diagramov)     

Drugo     

Vsebinske opombe: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Preizkus in evalvacija 

 Izvršitev Komentiranje 

 Učitelj Učenec Učitelj Učenec 

Preizkus z vstavljanjem rešitve v enačbo     

Preizkus z vstavljanjem v besedilo naloge     

Obravnava ustreznosti rezultata     

Zapisovanje odgovora na vprašanje     

Vsebinske opombe: 
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Priloga 2 

PREIZKUS BRALNEGA RAZUMEVANJA 

POLICIJA  
Znanstvena orožja policije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detektivi so na mestu 

zločina zbrali vse 

mogoče drobce dokazov, 

ki si jih lahko 

predstavljamo: vlakna 

tkanin, lase, prstne 

odtise, cigaretne 

ogorke… Nekaj las, 

najdenih na žrtvinem 

suknjiču, je rdečih. In 

videti so presenetljivo 

podobni lasem 

osumljenca. Če lahko 

dokažejo, da so ti lasje 

res njegovi, bi bil to 

dokaz, da je srečal žrtev.  

Vsak človek je 

edinstven  

Izvedenci so se lotili 

dela. Pregledali so nekaj 

celic ob korenu teh las in 

nekaj celic krvi 

osumljenca. V 

jedru vsake celice našega 

telesa je DNK. Kaj je to? 

DNK je kot ogrlica, 

narejena iz dveh zavitih 

vrvic z biseri. 

Predstavljajte si, da so ti 

biseri štirih različnih 

barv in da je na tisoče 

barvnih biserov (ki 

sestavljajo gen) 

nanizanih v zelo natančni 

razporeditvi. V vsakem 

človeku je ta 

razporeditev v vseh 

telesnih celicah 

popolnoma enaka: tako v 

celicah lasnih korenov 

kot celicah nožnega 

palca, tako v celicah 

jeter, želodca ali krvi. 

Razporeditev biserov pa 

se od človeka do človeka 

razlikuje. Zaradi števila 

biserov, ki so tako 

razporejeni, je zelo malo 

možnosti, da bi imela 

dva človeka enako DNK, 

razen enojajčnih 

dvojčkov. DNK je tako 

nekakšna osebna 

izkaznica, ker je za 

vsakega posameznika 

edinstvena.  

Genetiki lahko zato 

primerjajo genetsko 

osebno izkaznico 

osumljenca (ki jo 

ugotovijo iz njegove 

krvi) z genetsko osebno 

izkaznico 

osebe z rdečimi lasmi. 

Če je genetska izkaznica 

enaka, vedo, da se je 

osumljenec približal 

žrtvi, za katero pravi, da 

je nikoli ni srečal.  

Samo en dokaz  

V primerih spolnega 

napada, umora, ropa ali 

drugih zločinih se 

policija vse pogosteje 

odloča za genetsko 

preiskavo. Zakaj? Da bi 

našli dokaz o povezavi 

dveh ljudi, predmetov ali 

človeka in predmeta. 

Preiskavi pogosto zelo 

koristi, če dokažejo tako 

povezavo. Ne potrdi pa 

nujno zločina. Je le en 

izmed mnogih dokazov.  

Anne Versailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Le Ligueur, 27 may 

1998 

Zgodil se je umor, 

osumljenec pa vse 

zanika. Trdi, da 

žrtve ni poznal. 

Pravi, da ga nikoli 

ni srečal, se mu 

približal ali se ga 

dotaknil... Policija 

in sodnik so 

prepričani, da ne 

govori resnice. 

Toda kako to 

dokazati? 

 

Sestavljeni smo iz 

milijard celic 

Vsaka živa stvar je 

sestavljena iz številnih 

celic. Celica je 

resnično zelo majhna. 

Lahko bi tudi rekli, da 

je mikroskopska, ker 

jo lahko vidimo le s 

pomočjo mikroskopa, 

ki jo večkrat poveča. 

Vsaka celica ima 

zunanjo opno in jedro, 

v katerem je DNK. 

Genetska - kaj? 
DNK je sestavljena iz 

številnih genov, od 

katerih vsakega 

sestavlja na tisoče 

“biserov”. Ti geni 

skupaj sestavljajo 

človekovo genetsko 

osebno izkaznico. 

 

Kako odkrijejo 

genetsko osebno 

izkaznico? 

Genetik vzame nekaj 

celic s korena las, 

najdenih na žrtvi ali iz 

sline, ki ostane na 

cigaretnem ogorku. 

Položi jih v snov, ki 

uniči vse, kar obkroža 

DNK celic. Potem 

naredi enako z nekaj 

celicami osumljenčeve 

krvi. Na vrsti je 

posebna priprava 

DNK-ja za preiskavo. 

Nato ga položi v 

poseben gel, skozi 

katerega spusti 

električni tok. Po 

nekaj urah nastanejo 

črte, podobne črtni 

kodi (kot tiste na 

izdelkih, ki jih 

kupujemo), ki so vidne 

pod posebno lučjo. 

Črtno kodo 

osumljenčevega DNK 

potem primerja z 

DNK-jem las, ki so jih 

našli na žrtvi. 
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S pomočjo časopisnega članka na prejšnji strani odgovori na vprašanja.  

1. vprašanje: 

Avtor govori o biserni ogrlici, da bi razložil zgradbo DNK-ja. Kako se te biserne ogrlice 

razlikujejo od človeka do človeka?  

A    Razlikujejo se po dolžini.  

B    Razporeditev biserov je drugačna.  

C    Število ogrlic je drugačno.  

D    Barva biserov je drugačna.  

 

2. vprašanje: 

Kaj je namen okvirja z naslovom “Kako odkrijejo genetsko osebno izkaznico?”  

Razložiti,  

A    kaj je DNK.  

B    kaj je črtna koda.  

C    kako preučijo celice, da bi našli vzorec DNK-ja.  

D    kako je mogoče dokazati, da je bil storjen zločin.  

 

3. vprašanje: 

Kaj je avtorjev glavni namen?  

A    Da opozori.  

B    Da spravi v smeh.  

C    Da pouči.  

D    Da prepriča.  

 

4. vprašanje: 

Na koncu uvoda (prvi zasenčeni odstavek) piše: “Toda, kako to dokazati?”  

Glede na odlomek skušajo detektivi najti odgovor na to vprašanje  

A    z zasliševanjem prič.  

B    z izpeljevanjem genetskih preiskav.  

C    s temeljitim zasliševanjem osumljenca.  

D    tako da ponovno pregledajo vse izide preiskave.  
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ČEBELE 

 
Besedilo: Čebele 

 

Informacije na tej in naslednji strani so iz brošure o čebelah. Pri odgovarjanju na 

spodnja vprašanja se sklicuj na te informacije. 

 

ZBIRANJE NEKTARJA 

 

Čebele delajo med, da lahko preživijo. To je njihova edina bistvena hrana. Če je v panju 

60.000 čebel, bo približno tretjina sodelovala pri zbiranju nektarja, ki ga nato domače čebele 

spremenijo v med. Manjše število čebel opravlja delo preskrbovalk hrane ali iskalk. Poiščejo 

vir nektarja in se nato vrnejo v panj, da sporočijo drugim čebelam, kje je. 

Preskrbovalke hrane drugim čebelam sporočijo, kje je vir nektarja tako, da uprizorijo ples, 

ki sporoča informacije o smeri in razdalji, ki jo bodo čebele morale preleteti. Med tem plesom 

čebela ziba svoj zadek z ene strani na drugo, medtem ko teka v krogih v obliki osmice. Ples 

sledi vzorcu, ki je prikazan na spodnji sliki. 

 

 

Slika prikazuje čebelo, ki pleše znotraj panja na vertikalni sprednji strani panja. Če srednji 

del osmice kaže naravnost navzgor, to pomeni, da čebele lahko najdejo hrano, če letijo 

naravnost proti soncu. Če srednji del osmice kaže na desno, potem je hrana desno od sonca. 

Razdalja hrane od panja je nakazana z dolžino časa stresanja zadka čebele. Če je hrana precej 

blizu, čebela stresa svoj zadek le kratek čas. Če je daleč stran, stresa svoj zadek dolgo. 
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IZDELAVA MEDU 

 

Ko čebele z medom priletijo do panja, ga predajo hišnim čebelam. Hišne čebele prenašajo 

nektar naokoli s svojimi spodnjimi čeljustmi in ga izpostavljajo toplemu suhemu zraku panja. 

Na začetku, ko je nektar zbran, vsebuje sladkor in minerale, pomešane z 80 odstotki vode. Po 

desetih do dvajsetih minutah, ko večina odvečne vode izhlapi, hišne čebele položijo nektar v 

celico satovja, kjer se izhlapevanje nadaljuje. Po treh dneh vsebuje med v celicah približno 20 

odstotkov vode. Na tej stopnji čebele prekrijejo celice s pokrovi, ki jih naredijo iz čebeljega 

voska. 

Po navadi čebele iz panja nabirajo nektar iz iste vrste cvetov in na istem območju. Eden izmed 

glavnih virov nektarja so sadna drevesa, detelja in cvetoča drevesa. 

 

SLOVAR 

hišna čebela          čebela delavka, ki dela v panju  

spodnja čeljust        del ust 
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S pomočjo brošure o čebelah na prejšnji strani odgovori na vprašanja.  

 

1. vprašanje: 

Kaj je namen čebeljega plesa? 

 
A    Proslavljanje uspešne proizvodnje medu. 

B    Pokazati vrsto rastline, ki so jo iskalke našle.  

C Proslavljanje rojstva nove čebelje kraljice. 

D Pokazati, kje so iskalke našle hrano. 

  

2. vprašanje:  

 

Napiši tri glavne vire nektarja. 

 

1.     

 

2.     

 

3.     

 

3. vprašanje: 

Kakšna je glavna razlika med nektarjem in medom? 

A    Delež vode v snovi. 

B    Delež sladkorja v primerjavi z minerali v snovi.  

C   Vrsta rastline, iz katere se snov zbira. 

D   Vrsta čebele, ki predeluje snov. 

 

4. vprašanje: 

Kaj pri plesu stori čebela, da pokaže, kako daleč je hrana od panja? 

 

................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................... 
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Priloga 3 

PREIZKUS REŠEVANJA ENAČB 

 

Reši dane enačbe. 

 

1. Linearna enačba:   4𝑥 − 34 = −𝑥 + 26 

 

 

 

 

 

2. Enačba z oklepaji:   7(𝑥 − 12) + 2 = 37 

 

 

 

 

 

 

3. Enačba z ulomki:   
3𝑥

8
+ 4 =

𝑥

2
+ 1 
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Priloga 4 

PREIZKUS NASTAVLJANJA ENAČB NA PODLAGI BESEDILNIH 

NALOG 

 

1. Besedilu izberi pravilno enačbo, tako da obkrožiš pravilen odgovor. 

 

Vsota petine neznanega števila in števila 3 je enaka razliki neznanega števila in števila 6. 

 

a) 5𝑥 + 3 = 𝑥 − 6 

b) 
𝑥+3

5
= 6 − 𝑥 

 

c) 
𝑥

5
+ 3 = 6𝑥 

 

d) 
𝑥

5
+ 3 = 𝑥 − 6 

 

2. Preberi besedilo in v enačbo vstavi ustrezen znak za operacijo. 

 

a) Če trikratnik neznanega števila zmanjšaš za 15, dobiš neznano število povečano za 1. 

3          𝑥           15 = 𝑥          1 

b) Petkratnik neznanega števila je za 10 manjši od števila -15.  

5          𝑥          10 = −15 

 

3. Preberi besedilo in zapiši ustrezno enačbo, s katero bi prišel do rešitve. (Enačb ni 

potrebno rešiti.) 

 

a) Vsota dveh števil je 39. Drugo število je dvakrat večje od prvega. Kateri števili sta to? 

 

 

 

b) Patricija bo čez 3 leta stara dvakrat toliko, kot je bila pred 5 leti. Koliko je stara danes? 

 

 

 

c) Na šoli je 66 učencev, ki obiskujejo 9. razred. V oddelku b imajo dva učenca manj kot v 

oddelku a, v oddelku c imajo dva učenca več kot v oddelku a. Koliko učencev je v 

posameznih razredih? 


