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POVZETEK  

V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili razvoj pojma število, vlogo štetja 
pri razvijanju številskih predstav, razvoj številskih predstav po Piagetu ter proces 
abstrakcije. Predstavili smo uporabo stotičnega kvadrata pri poučevanju števil do 100. 
Predstavili smo problemski pristop pri poučevanju zaporedij števil, strategije reševanja 
problemov z zaporedji števil ter ugotavljali uporabnost stotičnega kvadrata pri reševanju 
nalog iz zaporedij števil. Opisali smo cilje iz učnega načrta za področje razvijanja 
številskih predstav in zaporedij števil.  

Empirični del vsebuje kvantitativno in kvalitativno raziskavo. Z anketo smo raziskali, 
kako učitelji poučujejo zaporedja števil v 3. razredu in ali pri tem učencem pomagajo z 
uporabo stotičnega kvadrata. Analizirali smo, za katere cilje iz učnega načrta učitelji 
uporabljajo stotični kvadrat. Z učenci smo izvedli preizkus znanja, ki so ga reševali 
individualno. Ugotavljali smo povezavo med številsko predstavljivostjo in uspešnostjo 
reševanja nalog iz zaporedja števil ter vpliv stotičnega kvadrata na uspešnost reševanja 
nalog iz zaporedij števil. Kvalitativno smo analizirali tudi startegije njihovega reševanja 
nalog. 

Ugotovili smo, da učitelji pogosto uporabljajo stotični kvadrat pri poučevanju števil do 
100, manj pa ga uporabljajo pri poučevanju zaporedij števil. Stotični kvdrat se učiteljem 
zdi dober pripomoček ter pri njem vidijo več prednosti kot slabosti. Večina učiteljev se 
strinja, da je stotični kvadrat dober pripomoček za računanje do 100, premalo pa se 
zavedajo pomanjkljivosti stotičnega kvadrata, saj učenci pri računanju do 100 s 
stotičnim kvadratom ne razvijajo miselnih procesov, ki bi podpirale razumevanje 
računanja do 100. Povezave med dolžino delovne dobe ter uporabo stotičnega kvadrata 
pri pouku nismo dokazali.  

Ugotovili smo, da učenci, ki imajo boljše številske predstave, tudi boljše rešujejo naloge 
o zaporedjih števil. Učenci so reševali linearna ter tudi kvadratna zaporedja, pri čemer 
so kvadratna zaporedja reševali slabše. Oba tipa zaporedij pa so reševali bolje, ko so 
bila le ta predstavljena na stotičnem kvadratu.  

Glede na rezultate ankete učiteljev o uporabi stotičnega kvadrata in glede na  
ugotovitev, da učenci bolje rešujejo zaporedja predstavljena na stotičnem kvadratu 
lahko zaključimo, da se učitelji premalo zavedajo možnosti uporabe stotičnega kvadrata 
tudi za poučevanje zaporedij števil.  

KLJUČNE BESEDE: stotični kvadrat, številske predstave do 100, reševanje 
matematičnih problemov, zaporedja števil 
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ABSTRACT  

In the theoretical part of this Master’s Thesis, we present the development of the 
concept of numbers, the role of counting in developing number awareness, the 
development of number sense according to Piaget and the process of abstraction. We 
present the use of the hundred square as a teaching resource for teaching numbers up 
to 100, recurring issues in teaching numeric sequences, strategies in solving problems 
with learning numeric sequences and the benefits of the hundred square in solving 
exercises involving numeric sequences. We described objectives regarding 
development of number sense and numeric sequences in the Elementary School 
curriculum.  

The empirical part consists of a qualitative and a quantitative research. By means of a 
survey, we researched how teachers taught numeric sequences in the 3rd grade and 
whether they used the hundred square. We analysed for which curriculum objectives 
the hundred square was used. We conducted a qualitative research among the 
students, who wrote a test paper. We investigated the connection between the 
numerical perception and the solving of exercises in numeric sequences and whether 
the use of the hundred square had any influence on the success in solving exercises in 
numeric sequences. 

We have established that teachers often used the hundred square in teaching numbers 
up to 100, though not so often for teaching numeric sequences. Teachers, who see in it 
more advantages than disadvantages, predominantly perceive the hundred square as a 
good teaching resource. Only half of the teachers agree that the hundred square 
supports calculating up to 100 according to the pre-learnt algorithm. We were not able 
to prove the connection between the teacher’s length of service and the use of the 
hundred square.  

We determined that students with better numbers sense are also better in solving 
exercises concerning numeric sequences. Students solved linear and square 
sequences, and were better in solving linear sequences. They solved both types of 
sequences better when they were presented on the hundred square.  

According to the results of the survey on the use of the hundred square and the findings 
that students are better in solving sequences presented on the hundred square, we can 
conclude that teachers are insufficiently aware of the possibility of using the hundred 
square also for teaching numeric sequences.  

KEY WORDS: hundred square, number sense up to 100, solving mathematical 
problems, numeric sequences 
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1 UVOD 
 

Predstavljamo magistrsko delo, pri katerem smo raziskovali povezavo med številsko 
predstavljivostjo učencev in reševanjem zaporedij števil, tako linearnih kot kvadratnih ter 
uporabo stotičnega kvadrata pri zaporedjih števil. Raziskavo smo izvedli med učitelji z 
anketnim vprašalnikom ter med učenci s preizkusom znanja, ki so ga reševali 
individualno. 

Zanimalo nas je za dosego katerih učnih ciljev učitelji prvega triletja uporabljajo stotični 
kvadrat; kakšno mnenje imajo učitelji prvega triletja o uporabnosti stotičnega kvadrata 
pri pouku matematike ter kako vpliva dolžina delovne dobe na mnenje učiteljev o 
uporabnosti stotičnega kvadrata. Pri učencih pa nas je zanimalo ali je uspešnost 
učencev pri nadaljevanju zaporedij števil povezana z njihovo dobro razvito številsko 
predstavo; ali si znajo učenci pomagati s stotičnim kvadratom pri reševanju nalog iz 
zaporedij števil; ali učenci znajo opisati pravilo, na katerem temelji zaporedje števil; 
kako uspešni so učenci pri reševanju nalog iz zaporedij, če jih rešujejo s pomočjo 
stotičnega kvadrata ali brez njega ter kako dobro učenci rešujejo linearna zaporedja v 
primerjavi s kvadratnimi zaporediji. 

Stotični kvadrat je namreč dober pripomoček za poučevanje števil do 100, nudi pa še 
veliko možnosti uporabe, še posebej pri problemskem pristopu poučevanja. Zaporedja 
števil predstavljajo enega od ciljev pri pouku matematike, pri čemer učenci operirajo s 
števili. Pričakujemo, da učenci, ki imajo boljše številske predstave, tudi boljše rešujejo 
naloge iz zaporedja števil. Poleg tega ima stotični kvadrat tudi pomanjklivost pri 
računanju do 100, saj učencem nudi potuho, da pri računanju ne razmišljajo, ampak 
zgolj izvajajo postopek. Zanimalo nas je, ali se učitelji zavedajo te pomanjklivosti 
stotičnega kvadrata.   
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 RAZVOJ POJMA ŠTEVILO 
 

2.1.1 PREDŠOLSKO OBDOBJE 
 

Z matematiko se srečujemo na vsakem koraku, ne glede na našo starost in 
sposobnosti. Tudi dojenčki in malčki se srečujejo s števili in štetjem. Starši jim pojejo 
pesmice, ki vključujejo števila, štejejo prstke, igrače, obračajo programe na televiziji in 
pri tem glasno izgovarjajo števila.  

Jelenc (2012) je v svojem magistrskem delu zapisala, da je za večino odraslih uporaba 
in znanje o prvih devetih naravnih številih zelo preprost in enostaven postopek. Otrok 
med drugim in sedmim letom pa potrebuje v povprečju pet let, da se nauči pravilne 
uporabe in števila učinkovito uporablja pri vsakodnevnih opravilih. To obdobje je še 
daljše, če je vključena uporaba številskih operacij. Med 2. in 3. letom začnejo otroci že 
uporabljati imena števil pri štetju, čeprav jih ne uporabljajo v pravem vrstnem redu, 
vendar ločujejo med besedami, ki jih uporabljamo za štetje, in med drugimi pridevniki 
(Gelman in Gallistel, 1978, v Geary, 1994). 3- do 5- letni otroci razlikujejo med različno 
močnimi množicami, vendar pri množicah, ki vsebujejo več kot 5 elementov, moči 
množice še ne znajo natančno opredeliti (Gelman in Tucker, v Manfreda Kolar, 2005). 
Med tretjim in četrtim letom otroci poznajo imena števil od ena do deset v pravem 
zaporedju, med četrtim in petim letom pa od ena do dvajset. Otroci se najprej naučijo 
imena za števila, šele pozneje jih začnejo povezovati s količinami predmetov (Geary, 
1994). 

Piaget je trdil, da je besedno štetje ena izmed prvih izkušenj o številih (Labinowicz, 
1989), ter da lahko ta zmožnost štetja, ki jo številni otroci usvojijo že zelo zgodaj, 
odrasle zavede k sklepanju, da otrok, ki zna šteti, tudi razume pojem število. 
Poznavanje imen števil namreč ni najpomembnejša stvar pri razvoju številskih predstav, 
pomembneje je, da so imena števil povezana s kvantiteto predmetov, da zna otrok 
odgovoriti na vprašanje koliko.   

Piaget je trdil, da je ponavljanje števil po vrstnem redu v podobni povezavi z 
matematiko, kot ponavljanje črk v abecedi z branjem. Za pojem število je zapisal, da je 
število več kot ime, izraža odnos. Odnosi ne obstajajo v resničnih predmetih. Odnosi so 
abstrakcija, korak stran od predmetne stvarnosti. Odnosi so strukture v zavesti, ki se 
vsiljujejo predmetom (Labinowicz, 1989).  
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2.1.2 RAZVOJ ŠTEVILSKIH PREDSTAV PO PIAGETU 
 

Z raziskovanjem otrokovega mišljenja in razumevanja števil se je poglobljeno ukvarjal 
epistemolog in psiholog Jean Piaget. S praktičnimi preizkusi je preverjal otrokove 
sposobnosti razumevanja razredne inkluzije in konzervacije števila, na podlagi raziskav 
pa so se izoblikovala načela in metode, ki naj bi jim sledili učitelji razredne stopnje 
(Labinowicz, 1989).  Pagetova dognanja so pomembno vplivala na razumevanje 
otrokovega dojemanja števil, količine.  

Razredna inkluzija 

S preizkusom razredne inkluzije ugotavljamo otrokovo zmožnost primerjave dela s 
celoto. To izvedemo tako, da pred njega postavimo skupino predmetov iz enakega 
materiala (npr. lesene kroglice), ki so večinoma določene barve (npr. rdeče), nekaj pa je 
drugačnih (npr. modrih). Nato otroku zastavimo vprašanje: »Ali je več rdečih ali lesenih 
kroglic?« 

Rezultati teh raziskav so pokazali, da večina otrok, ki so mlajši od sedmih let, odgovori, 
da je več rdečih kroglic. Posledično pridemo do ugotovitve, da imajo otroci na 
predoperacionalni stopnji razvoja težave z razumevanjem dejstva, da je ena skupina 
predmetov (rdeče kroglice) sočasno tudi del druge (lesene kroglice). Prav zaradi težav z 
usklajevanjem odnosa otroci podajo odgovore na ravni pojavne oblike največje vidne 
množice (rdeče kroglice). To kaže na določene omejitve pri logičnem mišljenju otrok na 
predoperacionalni stopnji, ki imajo pomemben vpliv na razumevanje števila in računskih 
operacij seštevanja in odštevanja. Otrokova pozornost je namreč na tej stopnji lahko 
usmerjena le na del ali celoto, ne pa na oboje hkrati in ugotavljanje njunega odnosa 
(Labinowicz, 1989).   

Konzervacija števila 

Konzervacija števila je zavedanje stalne enakosti števila in jo po Piagetu ugotavljamo s 
preprostim preizkusom. Pred otroka postavimo dve vrsti predmetov (v vsako vsaj 
osem), ki so v bijektivni korespondenci. Otroka prosimo, da pove, ali je v obeh vrstah 
enako število predmetov. Nato ga opozorimo, naj bo bo pozoren na to, kaj bomo storili. 
Pred njegovimi očmi raztegnemo eno vrsto predmetov tako, da se dolžini obeh nizov ne 
ujemata več. Znova zastavimo vprašanje ali je v obeh vrstah enako število predmetov. 
Otroci, ki so na predoperacionalni stopnji (2-7 let) rečejo, da je več predmetov v vrsti, ki 
je daljša.  Otroci, ki so na stopnji konkrtenih operacij (7-11 let) rečejo, da je količina v 
obeh vrstah enaka, saj smo jo le raztegnili. Opisane stopnje predstavljajo povprečja in 
so odvisne od konkretnega posameznika in kultulne variabilnosti. Nekateri otroci lahko 
stopnjo konkretnih operacij dosežejo že pri petih letih starosti, dve leti prej kot povprečni 
otroci. Podobno nekateri pridejo do te stopnje šele pri devetih letih, dve leti pozenje od 
povprečja (Labinowicz, 1989). Piaget je na osnovi dobljenih rezultatov zaključil, da 
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otroci do sedmega leta starosti praviloma še ne konzervirajo števila. Iz njihovih 
odgovorov je moč sklepati, da menijo, da sprememba dolžine vrste vpliva na 
spremembo moči množice. Nasprotno pa otroci po sedmem letu starosti spremembe 
dolžine vrste ne povezujejo več s spremembo moči množice. Piaget je rezultate 
pripisoval dvema vzrokoma in sicer: nezmožnosti decentriranja in nezmožnosti izvajanja 
logičnih zaključkov (Jelenc, 2012).  

 

2.1.3   ŠTETJE 
 

Piaget je utemeljil teorijo spoznavnega razvoja pri čemer pa štetju v procesu razvoja 
pojma števila ni pripisoval velikega pomena. Po njegovem mnenju v ozadju otrokovega 
štetja ni globljega razumevanja tega postopka, ampak le mehanično izvajanje te 
procedure. Novejše raziskave o razvoju koncepta števila pa predstavlja prav štetje 
najzanimivejše področje raziskovanja (Manfreda Kolar, 2006). 

Tudi Ferbar (1990) ugotavlja, da je štetje zapletena operacija, ki ji šele v zadnjem času 
posvečajo več pozornosti. Je tudi sestavljena dejavnost. V otroškem obdobju najdemo 
več predštevilnih dejavnosti, ki olajšujejo učenje štetja. Štetje je prvi smisel števil in za 
to so potrebna naravna števila. 

Kadar govorimo o štetju, imamo ponavadi v mislih točno določeno proceduro, ki 
opredeljuje štetje odraslih; označitev vsakega predmeta v prešetani vrsti, prireditev 
števila vsakemu od preštevanih elemnotv, uporaba standardne liste števnikov, in sicer v 
konvencionalnem vrstnem redu, prepoznavanje zadnjega števnika kot kardialno število 
množice (Manfreda Kolar, 2006). 

Gelman (Gelman in Gallistel, 1978, v Manfreda Kolar, 2006) meni, da lahko govorimo o 
tem, da otrok šteje, čeprav ne upošteva vseh potrebnih principov. Ker ne vztrajamo pri 
rabi konvencionalnih izrazov za štetje, moramo natančno opredeliti, kaj vključuje 
procedura štetja. Zadoščati mora petim principom štetja (prav tam): 

- princip povratno enoličnega prirejanja (tvorbe parov): vsakemu od 
preštevanih elementov priredimo natanko eno ime; 

- princip urejenosti: otrok pri štetju lahko uporablja različne besede, vendar 
morajo biti razporejene v stalen, nespremenljiv vrstni red; 

- princip kardinalnosti: zadnje ime (števnik), ki smo ga uporabili pri preštevanju, 
ima poseben status. Pove nam moč množice; 

- princip abstrakcije: štejemo lahko katero koli množico stvari; 
- princip nepomembnosti vrstnega reda štetja: kardinalno število je 

nespremenjeno ne glede na vrstni red preštevanja.  

Veščina štetja je predhodnica razumevanja principov štetja in ne obratno, kar podpirajo 
ugotovitve Briar in Sieglerja (1994), Wynna (1990) in Manfreda (2000) (Manfreda Kolar, 
2006). 
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2.1.4 RAZUMEVANJE KARDINALNOSTI 
 

Fosnot (2001) je utemeljil, da razumevanje, da en simbol lahko predstavlja celotno 
količino predmetov, zahteva razumevanje kardinalnosti. Takšna povezava predstavlja 
mejnik v otrokovem razvoju. Otrokovo dojemanje matematičnega sistema simbolov 
namreč zahteva veliko razvojnih mejnikov. Hughes (1986) je raziskoval razvoj 
simbolnega zapisa števil pri otrocih. Otrokom med tretjim in sedmim letom starosti je 
predstavil več različnih pločevink, ki so vsebovale različno število plastičnih kock 
(1,2,3,5 in 6), ter jih prosil, naj položijo na kos papirja nekaj, kar bi reprezentiralo število 
kock, ki so se nahajale v konzervah. Ugotovil je, da je razvojni proces pri otrocih enak 
zgodovinskemu procesu razvoja numeričnega sistema. Veliko otrok je narisalo risbe, ki 
niso imele nobene smiselne povezave s številom kock v pločevinki. Narisali so zgolj 
risbe predmetov, ki v ničemer niso predstavlajle količine predmetov. Ko se je  pri otrocih 
vzpostavila ideja razmerja 1 : 1, torej bijektivna preslikava med preštevanimi predmeti in 
števniki, so ti začeli predstavljati kvantiteto z risbami – dejansko so narisali kocke, eno 
za eno, in s tem predstavili količino. Kasneje se je ponazarjanje števil prelevilo v 
ikonično reprezentacijo, otroci so zareze in pikice uporabili kot simbole za ponazoritev 
števila kock. Otroci so sicer z veliko napora poizkušali predstaviti celotno število 
predmetov z uporabo le enega simbola.  

 

2.1.5  OBČUTEK ZA ŠTEVILA 
 

Žakelj in Valenčič Zuljan (2015) opozarjata, da matematika mnogo pogosteje kot drugi 
predmeti učencem povzroča težave in da čutijo do nje strah in odpor. Slabše številske 
in prostorske predstave so ena izmed najpogostejših ovir, ki otežujejo učenje 
matematike.  

Občutek za števila in sposobnost številske predstavljivosti ima velik pomen za 
uspešnost pri matematiki. Magajna (2014, str. 26) definira občutek za števila kot 
»sposobnost prepoznavanja pomena in razumevanja števil, odnosov med njimi ter 
njihove raznolike uporabe; fleksibilno rabo števil v vseh štirih aritmetičnih operacijah; 
uporabo in razumevanje števil v strategijah štetja in računanja; sposobnost razvoja 
strategij za reševanje kompleksnih matematičnih problemov; prepoznavanje odnosa 
del-celota itd.« 

Kavkler (2004) navaja, da nekateri avtorji povezujejo občutek za števila z intuitivnim 
občutkom za števila in raznoliko rabo števil ter različnimi interpretacijami števil. Učenci, 
ki imajo dober občutek za števila, so uspešnejši pri učenju matematike, ker razumejo 
števila in jih učinkovito uporabljajo v vsakdanjem življenju.  

Prav tako Kavkler (2004) navaja, da je za uspešno obvladovanje aritmetike potrebno 
otroku v prvih letih šolanja omogočiti razumevanje pojma števila, obvladovanje različnih 
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vrst štetja in razvoj potrebnega matematičnega pojmovnega in proceduralnega znanja. 
Obvladovanje osnovnih sestavin zgodnjih procesov pri matematiki je odločilnega 
pomena za kasnejšo uspešnost pri obvladovanju kompleksnejših aritmetičnih 
problemov.  

Razumevanje razvoja številskih predstav in aritmetičnih operacij na številih pri otrocih 
predstavlja učiteljem pri poučevanju matematike v prvem triletju nek okvir, ki jim je v 
pomoč za učinkovito odločanje v procesu poučevanja, pri presojanju vzgojno-
izobraževalnih potreb tipičnih otrok (prav tam). Obvladovanje osnovnih veščin štetja 
namreč pomembno vpliva na aritmetične dosežke (Fuson, Richards and Brians, 1982, 
Seron and Deloche, 1987 po Garnett, 1998, po Kavkler, str. 32, 2004). 

Berch (2005, v Kavkler, 2004) je oblikoval seznam kriterijev, ki opredeljujejo dober 
občutek za števila, ki posamezniku omogočajo uspešnejše učenje matematike. Mednje 
med drugim uvršča tudi prepoznavanje vzorcev med števili. Poleg tega pa seznam 
sestavljajo sledeče kompetence: 

- intuicija o številih in aritmetiki; 
- sposobnost ocenjevanja, primerjanja in razdruževanja števil; 
- sposobnost oblikovanja strategij za reševanje kompleksnih aritmetičnih 

problemov; 
- razumevanje desetiškega sistema in odnosov med operacijami; 
- obvladovanje vpliva operacij na števila; 
- tekočnost in fleksibilnost ravnanja s števili ter rabo ekvivalentnih oblik in 

reprezentacij števil kot tudi ekvivalentnih ekspresij; 
- razumevanje pomena števil in raznolikih povezav med njimi; 
- razumevanje pomena rabe števil pri merjenju; 
- prepoznavanje vzorcev med števili in napak pri operiranu s števili; 
- odkrivanje postopkov dekodiranja številskih operacij; 
- dobro organizirano konceptualno mrežo, ki omogoča povezave med števili in 

operacijami; 
- predstavitev istega števila z različnimi reprezentacijami, odvisno od namena 

reprezentacije; 
- obvladovanje konceptualnega okvirja, ki je osnova matematičnim povezavam, 

principom in postopkom; 
- obvladovanje številske črte v taki meri, da posameznik zmore manipulacijo z 

numeričnimi reprezentacijami; 
- obvladovanje procesnega znanja, ki omogoča razvoj in rabo izkušenj, novih 

znanj itn. 

Tudi sama predpostavljam, da se pri reševanju problemov iz zaporedij števil in vzorcev 
števil pokaže posameznikov občutek za števila. Menim, da tisti, ki imajo dober občutek 
za števila, zagotovo boljše in hitreje rešujejo naloge iz zaporedij števil. Stotični kvadrat 
pomaga razumeti desetiški sistem ter ustvarja organizirano konceptualno mrežo, ki 
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omogoča povezave med števili in operacijami. Trdimo lahko, da z nalogami iz zaporedij 
števil lahko razvijamo občutek za števila.  

2.1.6 PROCES ABSTRAKCIJE 
 

Dienes (1974) opisuje variacijo ponazarjanja kot temeljno načelo poučevanja 
matematike. Pod tem pojmom razume soočenje otroka z množico različnih situacij, iz 
katerih lahko povzame tisto, kar je skupnega tem ponazoritvam. Abstraktne zamisli 
potrebujejo dolgo dobo zorenja. Za tvorbo marsikatere abstrakcije so potrebna leta. 
Nekatere matematične abstrakcije ustvarjamo hitreje kot druge. Otroci si lahko pridobijo 
matematične abstrakcije, moramo pa v ta namen v razredu oblikovati situacije tako, da 
bodo otroci imeli priložnost zbrati njim primerno množico raznolikih izkušenj. Situacije je 
potrebno načrtovati, da sta dosežena največji možni uspeh in največja globina 
abstrakcije. Nekateri otroci potrebujejo manj ponazarjanja kot drugi. Ko se zgodi novo 
spoznanje, abstrakcija, jo je treba na nek način eksternalizirat, projecirat navzven. 
Otroku lahko rečemo, naj na poljuben način opiše, skicira ali nariše, kaj je odkril. Če se 
je otroku posrečilo ponazoriti svojo abstrakcijo – imenujemo jo shema – lahko gleda 
nazaj na svoje mišljenje. Ko otrok napravi nekaj ponazoritev ali shem, lahko nenadoma 
spozna, da imajo nekaj skupnega. Naslednja stopnja učnega procesa je poskus opisa 
ponazoritve. V ta namen lahko uporabljamo besede, simbole poljubne vrste, ki so jih 
iznašli otroci.  

Pri učenju matematike govorimo o matematično-logičnih sposobnostih, ki imajo osnovo 
v sposobnosti uporabe simbolov in »operiranja« z njimi. To pomeni, da posameznik o 
predmetih, njihovih lastnostih in odnosih med njimi misli s pomočjo simbolov, ki so 
abstraktni. Najpogostejše oblike simbolov so črke, slike, števke (Žakelj, 2003).  

Matematična sposobnost je zmožnost spretnega in hitrega operiranja s števili in odnosi 
med njimi in je rezultat sočasne aktivacije naslednjih sposobnosti: 

- številske sposobnosti, ki vključujejo razumevanje številskih simbolov, znakov 
za različne operacije, razumevanje pojma količine, razumevanje številskih 
operacij, sposobnost branja in pisanja matematičnih simbolov, razumevanje 
številskih odnosov; 

- sposobnosti pomnjenja in načrtovanja; ki je potrebna za sukcesivno 
reševanje postopkov (korakov) v problemih kot verige zaključkov; 

- sposobnost prostorske predstavljivosti, ki je potrebna za uporabo papirja in 
svinčnika, razumevanja geometrije in prostorskih odnosov; 

- sposobnost logičenga zaključevanja in iskanja medsebojnih zvez (Kavaš, 
2002, v Žakelj, 2003, str. 7).  
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2.2 RAZVIJANJE ŠTEVILSKIH PREDSTAV PRI POUKU 
 

Šole so v zadnjih 50 letih dajale prevelik poudarek iskanju pravilnega odgovora, 
izvajanju postopkov brez pravega razumevanja, ne pa procesu reševanja problemov, 
razumevanju in odkrivanju zakonitosti, pravil in vzorcev (Frobisher inThrelfall, 1999a). 
Tudi Hopkins, Gifford in Pepperell (1996, Kastelic, 2017) navajajo kritiko, da učenci pri 
poučevanju o številih pridobivajo preveč praktičnih spretnosti računanja brez 
razumevanja, smiselnega povezovanja in usmerjanja pozornosti na matematične vzorce 
in povezave, ki se pri tem pojavljajo. Posledično se pojavlja vprašanje, kateri učni 
prostopi omogočajo učencem, da postanejo samozavestni in prepričani v svoje znanje 
pri uporabi znanja o številih v znanih in novih (problemskih) situacijah.  

 

2.2.1  UČNI PRIPOMOČKI IN UČILA 
 

Piaget (Manfreda Kolar, 2006) utemeljuje, da se otrok najbolje uči, če je dejaven in v 
učnem procesu aktivno sodeluje. Otrok se bolje uči iz osebnih izkušenj kot iz izkušenj 
drugih. Otrok lahko izbira izkušnje, ob katerih naj bi bil aktiven in se z njihovo pomočjo 
učil, tako da se ukvarja s predmeti ali ljudmi. Učila so zaradi aktivne vloge učenca veliko 
bolj učinkovita kot pa zgolj učni pripomočki, ki le ponazarjajo tisto, o čemer se trenutno 
učijo. V mnogih primerih, posebno če je obravnavana učna snov zelo preprosta, 
zadoščajo učila iz otrokovega okolja. Če pa želimo, da otrokovo spoznanje napreduje 
na višjo raven, navadno taka učila ne zadoščajo več. Učiteljeva naloga je, da ustvari 
umetne situacije, ob katerih otrok »abstrahira« (loči pojem od stvari) in prodira do 
osnovne ideje. Take situacije pa zahtevajo drugačna učila – učila, ki poudarjajo tisto, 
kar bo otroka vodilo pri abstrahiranju, v ozadje pa stopijo lastnosti, ki niso pomembne ali 
pa bi celo motile abstrahiranje otrok.  

 

2.2.2 REPREZENTACIJE PRI POUČEVANJU ŠTEVIL  
 

Reprezentacije so v matematiki stalno prisotne, saj je predstavljanje pri oblikovanju 
matematičnih pojmov in miselnih procesov nujno potrebno. Predstavljanje lahko poteka 
s konkretnimi predmeti in situacijami iz otrokovnega okolja, z različnimi didaktičnimi 
materiali, grafično ponazoritvijo ali z matematičnimi simboli (Jelenc, 2012). 

S konstruiranjem povezav med reprezentacijami obstoječega znanja in novimi 
reprezentacijami ustvarjamo razumevanje. Reprezentacija je bogata, če vsebuje veliko 
povezanih vidikov tega koncepta. Razumevanje je globlje, če je možno fleksibilno 
prehajanje med različnimi reprezentacijami, zato je pomembno, da učitelj od samega 
začetka uvaja učence v rabo več reprezentacij (konkretne, grafične, simbolne), uvaja 
vizualizacijo, predpostavljanje, domnevanje, odkrivanje, translacijo (proces prehajanja 
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med reprezentacijami), sintetiziranje, modeliranje, preverjanje. Zato pa se mora učitelj 
zavedati, kako se oblikujejo koncepti (Žaklej, 2003). 

Učni proces bi moral vsebovati štiri faze: 

- uporabo ene reprezentacije, 
- uporabo več reprezentacij sočasno, 
- zgraditi povezavo med posameznimi reprezentacijami, 
- integracijo reprezentacij in fleksibilno prehajanje. 

Biti uspešen v matematiki namreč pomeni, da imaš bogato mentalno reprezentacijo 
koncepta (Žaklej, 2003).  

 

KONKRETNE REPREZENTACIJE 

Piaget meni (Dienes, 1974), da je otrok približno med 7. in 11. letom na splošno na 
stopnji konkretnih operacij. To pomeni, da lahko operira na osnovi, ki si jo je zgradil. 
Bolje pa dela ob tem, če se ukvarja s predmeti iz svojega okolja. Opažamo, da pride 
večina otrok na to stopnjo nekako ob vstopu v šolo in ostane na njej vsa leta razredne 
stopnje osnovne šole. V tem času lahko začne otrok z logičnimi operacijami, če si pri 
tem pomaga z ustreznimi pripomočki. Pri tem mora obravnavati konkretno, stvarno 
situacijo ali pa vsaj posnetek take situacije, saj ne zna še »hipotetično« misliti.  

Piaget utemeljuje, da otrok v začetku ne more razviti matematično-logičnega sklepanja 
brez konkretnih izkušenj. Šele ko ponotranjena dejanja oblikujejo sheme, lahko 
razmišlja in sklepa tudi brez konkretnih izkušenj (Manfreda Kolar, 2016).  

Tudi Kavkler navaja, da (2004) se mora otrok naučiti matematičnega jezika, da lahko 
govori o matematičnih problemih in razvija pojme ter strategije. Potrebuje mnogo 
ponavljajočih se dejavnosti s številnimi in različnimi konkretnimi materiali, da povezava 
med neformalnimi in formalnimi znanji postane močna in stabilna.  

Otroci, ki izvajajo več dejavnosti s konkretnimi materiali, razvijejo bolj točne mentalne 
reprezentacije, so bolj motivirani za reševanje matematičnih nalog, bolje razumejo 
matematične ideje in jih znajo v življenjskih situacijah tudi bolje uporabiti. Če pa učitelj v 
procesu poučevanja osnovnih aritmetičnih znanj prehitro preide s konkretnega na 
slikovni material in simbole v učbenikih in delovnih zvezkih, imajo številni otroci učne 
težave, ker nimajo dovolj fizičnih reprezentacij za posamezne matematične simbole in 
njihove verbalne označbe (Garnett, 1998, v Kavkler, str. 32, 2004). 

Pod konkretne reprezentacije spadajo vse stvari, ki jih učenec uporablja in se ob 
rokovanju z njimi tudi uči. Konkretni material glede na kompleksnost delimo na 
strukturiranega in nestrukturiranega. Nestrukturiran material predstavljajo predmeti iz 
okolice, kot so npr. koruza, kamenčki, žogice, kocke ... Strukturiran didaktični material 
pa je izdelan namensko za učenje matematike in ima strukturo, katere namen je, da jo 
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učenec v procesu učenja usvoji. V to skupino ponazoril spadajo Dienesove plošče, link 
kocke, stotični kvadrat, številska os, pozicijsko računalo itd. (Hodnik Čadež, 2013). 

»Učenec pri računanju, npr. 6 + 2, ob uporabi številske osi, prične s številom 6 in šteje 
ena, dva od števila 6 naprej in konča pri številu 8, kar je iskana vsota. Ta postopek 
računanja pa se razlikuje od računanja v mislih, saj običajno učenec računa tako, da 
šteje od 6 naprej, tj. »sedem, osem«. Učenec, ki lahko računa na predstavljeni način, 
prav gotovo ne potrebuje številske osi za izračun. Seveda pa je mogoče številsko os 
uporabiti tudi na način, da podpira miselni proces  pri računanju. To je »prazna številska 
os«, ki omogoča preslikovanje miselnega procesa računanja na prazno številsko os, ki v 
tem primeru služi kot prava podpora učenčevemu računanju – ponazoritev in miselni 
proces se dopolnjujeta (Hodnik Čadež, 2013, str. 37).« 

Prazno številsko os razvili na Nizozemskem kot odgovor na izkušnje učiteljev, ki so 
pokazale, da učenci predolgo uporabljajo konkretni material, kot so link kocke in 
Dienesove plošče ter reprezentacije na številski osi, oziroma, da so pri računanju na 
nek način pasivni; zgolj berejo rezultate, ki jih ponujajo ponazorila. »Prazna številsk os« 
ponuja učencem, da se poljubno premikajo po osi, si predstavljajo števila na svoj način 
in razvijajo lastne strategije računanja (Anghileri, 2001, povzeto po Hodnik Čadež, 
2013) 

Pri uporabi konkretnih reprezentacij je pomembno, da učenec ponotranji slike, ki jih 
ponujajo ponazorila in zna ubesediti, kaj počne. Ponazorila so torej le pripomoček, saj 
didaktični material ne reprezentrira sam po sebi, ampak je v tem odnosu ključen 
učenec, ki reprezentaciji pripiše pomen. Gre torej za povezavo fizičnega manipuliranja s 
predmetom in miselnega procesa. Pri tem pa se mora učitelj znati vživeti v učence in 
predvideti težave, ki se lahko pojavijo pri rokovanju s konkretnim materialom (Hodnik 
Čadež, 2013). 

 

GRAFIČNE REPREZENTACIJE 

Grafične reprezentacije so v matematiki na razredni stopnji najbolj zastopane pri 
ponazoritvi matematičnih idej ter predstavljajo nekakšen most med konkretnimi 
reprezentacijami in reprezentacijami z matematičnimi simboli in so pri pouku 
matematike nujno potrebne (Hodnik Čadež, 2013).  

Grafične reprezentacije števil so v glavnem ilustracije predmetov, živali in oseb, ki jih 
učenci izrazijo tudi s simboli oz. s številkami. Grafičnih reprezentacij pa ne uporabljamo 
zgolj za matematične pojme, ampak tudi pri ponazarjanju določenih matematičnih 
simbolov. Učenje matematičnih pojmov in simbolih zanje poteka v glavnem sočasno 
(npr. simboli za relacije: <, >, =) (prav tam). 

Heedens (prav tam) je razdelil grafične reprezentacije na semikonkretne ali 
semiabstraktne. Semikonkretne so tiste grafične reprezentacije, ki grafično predstavljajo 
neko konkretno situacijo iz otrokovega vsakdanjega življenja. Situacije so lahko realne 
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ali namišljenje. Semiabstraktne reprezentacije pa so tiste, ki semikonkrteno 
reprezentacijo predstavljajo z grafičnimi simboli (prav tam).  

 

SIMBOLNE REPREZENTACIJE 

Učenci v prvih letih šolanja spoznajo števke od 0 do 9, znake za operacije (+, -, :, *) ter 
simbole za relacije (<, >, =). Število znakov je majhno, a je neskončno število 
kombinacij teh simbolov in pravila, ki veljajo za posamezne kombinacije, so tisto, kar 
povzroča učencem nemalo težav pri rokovanju z matematičnimi simboli. Nemalokrat 
učenci rokujejo s simboli mehanično, brez razumevanja. V procesu zgodnjega učenja 
matematike je rokovanje s simboli tesno povezano s konkretnimi in grafičnimi 
reprezentacijami (Hodnik Čadež, 2013). 

 

2.2.3 RAZVIJANJE ŠTEVILSKIH PREDSTAV DO 20 
 

Številske predstave učenci razvijajo postopno. Osnova za razvijanje številskih predstav 
do 100 je razvitost številskih predstav do 20. Osnova števil je štetje predmetov, ki 
vključuje tudi sposobnost usvojitve startegij preštevanja. Poleg štetja je pri razvijanju 
številskih predstav pomembno razvijati urejanje števil od najmanjšega do največjega, 
primerjanje števil po velikosti in poznavanje predhodnika in naslednika števila. Cotič, 
Felda in Hodnik Čatež (2005) navajajo, da otroku v 2. razredu ni potrebno uporabljati 
izrazov predhodnik in naslednik, pomembno je, da razume pojma, lahko ju poimenuje 
»število tik pred danim številom« oziroma »število takoj za danim številom«. 

Učenci se najprej učijo računati do 10. Cotič, Felda in Hodnik Čatež (2005) navajajo, da 
naj bi pri računih seštevanja in odštevanja do 10 postali zelo spretni, saj je to podlaga 
za računanje z večjimi števili. Svetujejo tudi veliko nalog, pri katerih učitelj pove račun, 
otrok ta račun ponovi in ga reši, ne da bi račun zapisal. S tem razvijajo miselne 
predstave računanja do 10. Prav tako naj bi učenci (prav tam) še pred seštevanjem in 
odštevanjem s prehodom preko prve desetice, usvojili dopolnjevanje do 10 (5+         = 
10, 8 +         = 10). Šele nato začnemo seštevati s prehodom, pri čemer naj bodo prvi 
primeri taki, da je prvi seštevanec relativno blizu 10, drugi pa število do 4 (8+3=, 9+2=, 
9+3=). Koristno je, da uporabljamo mrežo z dvakrat po 10 polji in po 10 link kock dveh 
različnih barv.  

Številski trak uvedemo šele, ko otrok usvoji količinsko predstavo števil in seštevanja. 
Seštevanje in odštevanje s prehodom preko prve desetice sta osnovi za račuanje z 
večjimi števili, zato naj bi se otrok v njiju dobro izuril (prav tam).              

Otroci naj si pri računanju pomagajo na različne načine (s konkretnimi ponazorili, s 
slikami, s številskim trakom ...). Spodbujamo jih, da izoblikujejo strategijo računanja, ki 
jim bo v pomoč tudi pri seštevanju večjih števil. Na tej stopnji pri prvošolcih ni cilj, da bi 
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pri računanju s prehodom usvojili strategijo dopolnjevanja do 10 na simbolni ravni 
(7+5=7+3+2=10+2=12), saj je ta za sedemletnega otroka prezahtevna, vendar si s tem 
algoritmom lahko pomaga pri ustnem računanju (prav tam).                

Seštevanje in odštevanje s prehodom preko prve desetice sta osnovi za računanje z 
večjimi števili, zato naj bi se otrok v njiju dobro izuril. Večina otrok bo, zlasti na začetku, 
pri teh računih uporabljala predmetna ponazorila (link kocke) ali številski trak. Otrokom, 
ki zmorejo računati na simbolni ravni, naj učitelj ne vsiljuje dela na konkretni ravni ali na 
slikovni ravni. Pri utrjevanju seštevanja in odštevanja s prehodom naj bi veliko računali 
brez zapisovanja računov (učitelj pove račun, otrok ga ponovi, ga izračuna brez 
zapisovanja in pove rešitev) (Cotič, Felda in Hodnik Čatež, 2005).           

Za učiteljevo praktično opazovanje in ocenjevanje otrokovih strategij je najbolj primerna 
delitev strategij na (Kavkler, 2004): 

- Materialne strategije: Pri reševanju aritmetičnih problemov terjajo neko 
materialno oporo (prste, kroglice, računalo, številski trak). Omogočajo pravilen 
izračun osnovnih aritmetičnih problemov, terjajo pa mnogo več časa kot druge 
strategije.  

- Verbalne strategije: Reševanje aritmetičnih problemov, ki vključuje verbalno 
oporo (štetje pri seštevanju, ponavljanje večkratnikov pri množenju itd). 
Učinkovitost in točnost verbalnih strategij sta odvisni od sposobnosti štetja, 
pomnjenja, pozornosti itd. 

- Miselno računanje: Terja priklic aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina. 
Ta strategija omogoča otroku najhitrejše in najučinkovitejše reševanje temeljnih 
aritmetičnih problemov.  

Kavkler (2004) ugotavlja, da učitelji pri pouku matematike težijo k hitri avtomatizaciji 
dejstev, vendar se moramo zavedati, da te stopnje obvladovanja veščin računanja ne 
morejo doseči vsi otroci istočasno. Otroka ne smemo siliti, da aritmetične probleme 
rešuje s strategijo, ki je ne obvlada. Mnogo prej bo prišel s strategije štetja na priklic 
aritmetičnih dejstev, če bo imel priložnost reševati aritmetične probleme samostojno, z 
lastno dejavnostjo in z materiali, svojemu razvojnemu nivoju primerno.  

Aritmetične strategije in postopke spoznamo tako, da (Kavkler, 2004): 

- Opazujemo učenca pri reševanju problema (raba materialov je dobro opazna, 
verbalna strategija terja več časa in običajno lahko opazimo tudi premikanje 
ustnic). 

- Poslušamo opis učenčevega postopka reševanja aritmetičnega problema 
(opisati ga znajo že predšolski otroci). 

- Analiziramo učenčev pisni izdelek, ki mora temeljiti na poznavanju postopkov 
reševanja problemov in ne le na ugotavljanju pravilnosti ali nepravilnosti 
rezultatov (Geary, 1994).  
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Učenci v 1. razredu seštevajo in odštevajo do 20 na konkretni ravni s štetjem oziroma 
preštevanjem konkretnih predmetov tako dolgo, dokler jih potrebujejo oziroma ne 
naredijo miselnega preskoka na abstraktno raven (razumejo). To pomeni, da učenci 
usvojijo cilje 1. razreda, če računajo v množici naravnih števil do 20 na konkretni ravni 
(npr. z uporabo palčk, prstov, denarja …). Poudarimo, da se učenci učijo matematike 
najprej prek izkustva materialnega sveta, nato prek govornega jezika, ki generalizira to 
izkustvo, v naslednji fazi prek slike in diagramov ter šele nazadnje na simbolni ravni. V 
2. razredu seštevajo in odštevajo do 100 z didaktičnimi ponazorili (npr. enotskimi 
kockami, link kockami, denarjem, ponazorili za desetiške enote, pozicijskim računalom, 
številskim trakom, stotičnim kvadratom ipd.). V začetni fazi uporabljajo pripomočke za 
konkretna ponazorila števila (npr. enotske kocke, link kocke), poudarijo desetiški zapis 
števila in šele v zaključni fazi prehajajo na uporabo številskega traku in stotičnega 
kvadrata (Učni načrt, 2011). 

Učenje matematike je uspešno takrat, ko otrokom organiziramo učno okolje, v katerem 
lahko konstruirajo lastno znanje in razumevanje matematičnih pojmov ter postopkov 
(Payne, 1993, povzeto po Kavkler, 2004). Pri tem razvoju imata pomembno vlogo 
uporaba učnih pripomočkov (od konkretnih materialov do številske črte) in aktivna raba 
jezika, ki pomaga pri konstrukciji idej in povezav. 

 

2.2.4 RAZVIJANJE ŠTEVILSKIH PREDSTAV DO 100 
 

Učni načrt vse od 1998. leta dalje kot poglavitni cilj poudarja spremembo učenčeve 
vloge – ki naj ne bo več pasivni poslušalec, temveč aktivni sooblikovalec lastnega 
učenja. Tak pouk matematike razvija mišljenje, saj je usmerjen v postopno oblikovanje 
mislenega procesa ter spodbuja in krepi umske sposobnosti (Cotič, Felda, Hodnik 
Čatež, 2005). Piaget je trdil (prav tam), da »logika ni vrojena, pač pa se nenehno gradi, 
zato je prva naloga pouka prav razvijanje mišljenja.« 

Značilnost matematičnega mišljenja je reševanje problemov, zato je treba osnovne 
matematične pojme oblikovati in utemeljevati tako, da izhajajo iz problemskih situacij, ki 
jih morajo biti učenci sposobni doživeti, saj se bo le tako v njih prebudilo zanimanje 
zanje in za njihovo reševanje (Cotič, Felda, Hodnik Čatež, 2005). 

Učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju zgradijo konceptualni sistem za 
reprezentacijo številskih predstav in pojmov (Učni načrt, 2011). V sklopu Naravna 
števila in število 0 so zapisani cilji: 

- štejejo, zapišejo in berejo števila do 100, razlikujejo desetiške enote in razumejo 
odnose med njimi (enice, desetice in stotice), uredijo po velikosti množico naravnih 
števil do 100, ločijo med kardinalnim (glavnim) in ordinalnim (vrstilnim) pomenom 
števila, določijo predhodnik in naslednik danega števila, oblikujejo in nadaljujejo 
zaporedja števil, zapišejo odnose med števili. 
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Ko otrok prvič sistematično spoznava števila do 100, otroke seznanimo z deseticami, 
saj naš številski sestav temelji na osnovi 10. Desetico prikažemo na različne načine (10 
link kock, snop 10 palčk, kozarec 10 kroglic). Otroku moramo ponuditi čimveč različnih 
konkretnih ponazoril: link kocke, palčke, žetone ter tudi številski trak in stotični kvadrat. 
Cilji iz učnega načrta so, da otrok šteje, uredi, zapiše in bere desetice do 100, spozna 
desetiško enoto D in stotični kvadrat (Cotič, Felda, Hodnik Čatež, 2005).  

 

2.3 STOTIČNI KVADRAT  
 

Stotični kvadrat se uporablja pri pouku tako v fizični kot v grafični obliki – prek nalog v 
delovnih zvezkih. Nudi mnogo možnosti učencem, da opazujejo in raziskujejo vzorce in 
zaporedja v številih. Najbolj preprost stotični kvadrat vključuje števila v vrsticah, kakor 
naraščajo od leve proti desni po 1, in padajo po 1 od desne proti levi. Števila v stolpcu 
imajo enako števko (unit digit) – enico, desetice (tens digits) pa naraščajo po 1, tako 
števila naraščajo po 10 od vrha do tal stolpca (Frobisher inThrelfall, 1999a). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
SLIKA 1: STOTIČNI KVADRAT 

Zaporedja števil lahko prikažemo na stotičnem kvadratu z barvanjem polj ter tako 
vzorec tudi vizualno prikažemo. Primer osvnovnega vzorca je npr. 5, 10, 15, ki 
posledično izhaja iz strukture številskega sistema. Vzorec učenci prikažejo na stotičnem 
kvadratu, zato si ga tako lažje predstavljajo in razumejo. Osenčenje števil v stotičnem 
kvadratu nam prikaže zanimive vizualne vzorce. Pomembno je, da otroci razmišljajo o 
strukturi, ki je ustvarila vizualni vzorec (Frobisher inThrelfall, 1999a). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
SLIKA 2: ZAPOREDJE NA STOTIČNEM KVADRATU 

2.3.1 SPOZNAVANJE STOTIČNEGA KVADRATA IN DEJAVNOSTI ZA 
DELO Z NJIM 

 

Cotič, Felda in Hodnik Čatež (2005) svetujejo, da ponudimo številski trak ali stotični 
kvadrat, ki sta že bolj »abstraktni« ponazorili, ko otrok zna s konkretnimi pripomočki 
prikazovati dvomestna števila. Otrok naj poišče število na številskem traku ali stotičnem 
kvadratu tako, da najprej poišče desetice danega števila in nato še enice.  

Kalan (2010) navaja, da sta učinkovita pripomčka pri razumevanju zgradbe števila in 
njegove pozicije med števili stotični kvadrat in številski trak. Oba pripomočka spadata 
med strukturirani material, ki omogoča boljšo vizualizacijo urejenega številskega 
sistema in hitrejšo usvojitev pojma desetice, mestne vrednosti in pozicije posameznega 
števila v določenem številskem obsegu. S tem pripomoreta k veči fleksibilnosti v 
računanju, kar je tudi cilj osnovnošolskega aritmetičnega znanja. 

Pridobivanje števil na stotičnem kvadratu kombiniramo tudi z Dienisovimi ponazorili 
(enice kot kocka, desetice kot palčka, stotice kot plošča), ter tako števila do sto še bolj 
konkretno ponazorimo (prav tam). 

Cotič, Felda in Hodnik Čatež (2005) svetujejo, da je za učence pomembno, da znajo 
šteti do 100, kajti le tako bodo lahko računali v obsegu do 100. Otroci naj dobro poznajo 
tudi stotični kvadrat in pravila, ki veljajo zanj oz. vzorce v njem. To lahko dosežemo z 
dejavnostmi, kot so: 

- Zlaganje stotičnega kvadrata 
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Učenci zložijo razrezane pasove stotičnega kvadrata v en kvadrat. 

- Sprehod po stotičnem kvadratu 

Učenci se orientirajo na stotičnem kvadratu, se premikajo po navodilu (4 desetice 
naprej, 3 enice nazaj). 

- Opazovanje vzorcev v stotičnem kvadratu 

Učenci opazujejo števila, kaj velja za vrstice, kaj velja za stolpce, koliko števil je v 
posameznem stolpcu, vrstici. Kaj pa števila po diagonali? Ali se peta vrstica začne s 
številom 50? Katera števila so na začetku/koncu posameznih vrstic? 

- Vpisovanje števil v prazen stotični kvadrat 

Učenci v prazen stotični kvadrat vpisujejo števila po nareku. 

- Stotični kvadrat na tleh v razredu ali telovadnici 

Učenci se lahko po stotičnem kvadratu, ki je na tleh, tudi gibljejo in tako veččutno 
dojemajo zgradbo posameznih števil. 

Vse zgoraj naštete dejavnosti pripomorejo k razvijanju številskih predstav do 100 in 
razumevanju zgradbe našega številskega sistema.  

Uporaba stotičnega kvadrata pa je nekoliko problematična pri računanju do 100. Hodnik 
Čadež (2013) navaja, da se učenec nauči rokovati z materialom, in sicer tako, da se 
ustrezno premika po kvadratu, opustitev le-tega pa ni mogoča, saj učenec ob tovrstnem 
rokovanju ne razvija miselnih procesov, ki bi podpirale razumevanje računanja do 100 
(ne brez prehoda in ne s prehodom). Stotični kvadrat je ustrezno ponazorilo za 
ponazoritev števil do 100, njihovih pozicij v izbranem stolpcu, vrstici, kot pomoč pri 
štetju, prav gotovo pa ne za računanje v obsegu do 100. Poleg konkretnih ponazoril je 
uporabna predvsem številska os, kjer seštevanje pomeni pomikanje v desno, 
odštevanje pa v levo.  

 

2.4 REŠEVANJE PROBLEMOV S ŠTEVILI 
 

Sodoben učni pristop pri pouku matematike je reševanje problemov. Vključevanje 
problemskih situacij v učno uro lahko poteka prek reševanja problemov, 
konstruktivističnega prostopa in prek postavljanja problemskih vprašanj (Manfreda 
Kolar, Hodnik Čadež, 2013). Pri tem ni poučevanje reševanja vzorcev števil nobena 
izjema. 

Matematika je za mnoge učence trd oreh. Manfreda Kolar (2006) navaja, da čeprav 
učenci ob vstopu v šolo že posedujejo določeno matematično znanje, ki je vezano 
predvsem na svet konkretnih izkušenj, so žal te izkušnje pri pouku pogosto 
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zanemarjene, v ospredje pa postavljeno učenje matematičnih simbolov in računskih 
algoritmov. Pojavlja se otrokovo nerazumevanje matematike, ki se samo še kopiči, zato 
je pomembno, da učitelji in vzgojitelji najdejo način, s katerim bodo pri učencih razvijali 
matematično znanje, ki bo temeljilo na razumevanju. 

Če hočemo razvijati matematično znanje z razumevanjem, potem moramo izbrati 
ustrezen način posredovanja učne snovi. Metode dela morajo otrokom omogočiti, da 
postanejo aktivni oblikovalci znanja, kar dosežemo lahko na različne načine. Med 
metode dela, ki to omogočajo, lahko uvrstimo reševanje problemov, razgovor in 
didaktične igre (prav tam).  

Nepogrešljivi del matematičnega razmišljanja sta strategiji deduktivnega in 
induktivnega sklepanja. V začetnih letih šolanja imamo večkrat opraviti s situacijami, 
ko morajo učenci sklepati induktivno. To sklepanje lahko uporabimo kot strategijo za 
učenje temeljnih matematičnih konceptov pa tudi za reševanje matematičnih problemov. 
Induktivno sklepanje v splošnem pomeni, da na osnovi opazovanja posameznih 
primerov izpeljemo neko posplošitev, ki ji lahko do neke stopnej verjamemo. V osnovi 
pa najprej oblikujemo pravilo, ki velja za izbrano skupino elementov (Manfreda Kolar in 
Hodnik Čadež, 2013). 

Pri reševanju nalog iz zaporedij števil in vzorcev števil prav tako iščemo pravilo, ki velja 
za to izbrano skupino elementov in uporabljamo strategijo induktivnga mišljenja.  

Z analizo poteka reševanja problemov dobimo vpogled v strategije, ki jih je reševalec 
uporabil, na osnovi tega pa lahko sklepamo o uspešnosti posameznih strategij za 
oblikovanje posplošitev (Manfreda Kolar, Hodnik Čadež, 2013). 

Kavkler (2004) trdi, da je izbira strategije reševanja aritmetičnih problemov odvisna od 
številnih dejavnikov, vključno z obvladovanjem pojma števila, štetja, količine delovnega 
spomina, razvoja spominske reprezentacije osnovnih aritmetičnih dejstev. Za učinkovito 
poučevanje aritmetike, mora učitelj oceniti konceptualno (obvladovanje pojmov), 
proceduralno (znanja aritmetičnih postopkov) in deklarativno aritmetično znanje učenca 
(obvladovanje aritmetičnih dejstev, npr. poštevanke, seštevanja in odštevanja z 
enomestnimi števili, kar računamo na pamet), saj so ta znanja soodvisna. Otrok, ki ima 
slabše razvito aritmetično konceptualno znanje, težje usvoji bolj razvite strategije 
reševanja aritmetičnih problemov in obratno.  

Hodnik Čadež in Manfreda Kolar (2013) sta v raziskavi, pri kateri sta ugotavljali 
kompetence študentov na področju reševanja problemov in sposobnosti za uporabo 
induktivnega sklepanja pri reševanju matematičnih problemov ugotovili, da so pri 
aritmetičnih vsebinah manj pogosto zastopane problemske situacije. To ne pomeni, da 
so aritmetične vsebine manj primerne za oblikovanje problemov, ampak to, da očitno 
tudi današnja generacija študentov pri aritmetičnih vsebinah še vedno daje večji 
poudarek usvajanju proceduralnega znanja, veščinam računanja in obvladovanju 
algoritmov kot pa uporabi tega znanja v problemski situaciji. Raziskovalki pogrešata 
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predvsem problemske situacije, s katerimi bi pri učencih razvijali induktivno sklepanje 
oz. posplošitve v matematiki.    

V literaturi različni avtoriji poudarjajo pomen metod realistične matematike, katere 
glavni princip je razvoj formalnega znanja, ki temelji na otrokovih neformalnih strategijah 
(Treffers, 1991, povzeto po Kavkler, 2004). Otroci imajo veliko izkušenj z raznovrstnimi 
številskimi problemi že pred vstopom v šolo. Poučevanje v šoli zato ne bi smelo biti 
ločeno od realnega sveta, temveč vezano nanj tako, da bi otroci uporabljali svoje 
predhodno pridobljeno znanje in izkušnje. Osnova metod realistične matematike je torej 
povezava aritmetičnih problemov z realnimi situacijami, ki so otrokom poznane, saj so 
vzete iz vsakdanjega življenja.  

Ena od strategij učenja in poučevanja, ki jih predlagajo konstruktivisti, je tudi nenehno 
sproženje kognitivnega konflikta (Žakelj, 2003). Ta pri učencih sproži spreminjanje 
napačnih ali nepopolnih konceptualnih predstav, uvid v smiselnost učenja novih vsebin, 
potrebo po razširitvi znanja in navezovanje na obstoječo mrežo znanja.  

Primer kognitivnega konflikta pri poučevanju ulomkov je, da učencem prinesemo 
čokolado in jo razdelimo na dva neenaka dela, kot kaže slika spodaj (Vegelj, 2012).  

 

Nato učencem rečemo: »Sedaj si bomo čokolado razdelili tako, da bo večja polovica 
naša, manjša polovica pa vaša.« V učencih želimo vzbuditi kognitivni konflikt in smo 
zato namenoma uporabili napačno rabo izraza polovica. Učencem zastavimo vprašanji: 

- Kaj menite o delitvi te čokolade? 
- Ali je delitev pravična? 

Kognitivni konflikt sprožimo s smiselno postavljenimi vprašanji ali s socialno-kognitivnim 
konfliktom, ki nastane pri soočanju različnih stališč ali nasprotovanj z argumentiranimi 
nesoglasji. Prek kognitivnega konflikta učenci začutijo potrebo po razširitvi znanja in 
tako novo znanje lahko povežejo v mrežo obstoječega znanja. Pomembno je, da novo 
snov primerjamo in križamo med novim in starim znanjem. Informacije, ki se navežejo 
na obstoječe znanje, si učenci zapomnijo boljše in lažje. Vendar pa sam kognitivni 
konflikt ni dovolj, če znanje v nadaljevanju posreduje učitelj. Učenci naj z lastno miselno 
aktivnostjo, s samostojnim odkrivanjem oz. s primernim vodenjem s strani učitelja 
pridejo do produktov ter si tako prek različnih procesov in izkušenj dopolnijo lastno 
konceptualno predstavo (Žakelj, 2003). 

Kognitivni konflikt, ki ga pri učencih sprožimo s smiselno postavljenimi vprašanji, izzivi, 
problemskimi situacijami, jim lahko pomaga pri: 

- spreminjanju napačnih ali nepopolnih konceptnih predstav (preverjanju 
razumevanja pojmov), 

- uvidu v smiselnost učenja novih vsebin, 
- navezovanju na obstoječo mrežo znanja, 
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- povezovanju znanja. 
 
 

2.5 ZAPOREDJA ŠTEVIL 
 

Vzorce najdemo povsod okoli nas. Mozaiki in tapete so prepolni vzorcev. V glasbi je 
vzorec npr. lestvica sedmih tonov, ki se ponavlja v oktavah. Vsakdanji vzorci so tudi 
cikel letnih časov, mesečni cikel, cikel dneva in noči ipd. (Markočič, 2012). Beseda 
vzorec ima več pomenov, tako v vsakdanjem življenju kot v matematiki. Osnovni 
pomeni so (Slovar slovenskega knjižnega jezika): 

- nekaj, kar se posnema (npr. vzorec prošnje); 
- majhen del ali količina, na osnovi katere sklepamo o celoti ali predstavlja le-to 

(npr. statistični vzorec); 
- nekaj, kar vsebuje ponavljajoče bistvene lastnosti ali ponavljajočo pravilnost 

(vzorec vedenja, geometrijski vzorec).  

Primer vzorca:   (http://eucbeniki.sio.si/mat4/1203/index.html) 

Za razliko od vzorcev pa je zapredje funkcija, ki vsakemu naravnemu številu n priredi 
točno določeno realno vrednost. Zaporedje sestavljajo členi zaporedja. Pri zaporedju 
lahko opazujemo naraščanje oziroma padanje zaporedja. Vzorec je torej natanko 
opredeljen z enoto, ki se ponavlja, zaporedje pa s pravilom, ki določa vrednost 
naslednjega člena zaporedja. Vsak vzorec je hrati tudi zaporedje, obratno pa ne drži. 

Primer zaporedja: 2 6 10 14 18 

Malo je dostopnih dokazov o tem, kako mlajši otroci razumejo številska zaporedja in 
vzorce števil, čeprav imajo v šoli nekaj priložnosti, da razmišljajo o takih zaporedjih. 
Pregled nalog, ki jih rešujejo učenci, je pokazal, da je napogostejši tip zaporedja, na 
katerega so raziskovalci naleteli in ga rešujejo učenci, stari od 7 do 11 let, ravno 
številsko zaporedje (number sequences) (Hargreaves, Threlfall, Frobisher in Shorrocks-
Taylor, 1999).  

Raziskovanje zaporedij števili veča številsko predstavljivost, zato je pomembno, da 
učenci raziskujejo zaporedja števil, jih ponazorijo na stotičnem kvadratu in opišejo 
zakonitosti zaporedja. Frobisher in Threlfall (1999) celo menita, da učencev ne smemo 
deliti glede na to, ali znajo opisati zaporedje ali ne, ampak kako dobro ga znajo opisati. 
Tudi če otrok pravilno reši zaporedje, ni nujno, da ga je tudi razumel. Zato je nujno, da 
ga tudi opiše. 



20 
 

Frobisher in Threlfall (1999b) trdita, da je otrokovo prepoznavanje in uporaba zaporedij 
ključna za njegov razvoj številskih dejstev in zanje prinaša veliko pridobitev. Študij 
zaporedij v številih razvija otrokovo razumevanje števil in širi razumevanje, ki vključuje 
večje zavedanje matematične strukture ter številskih predstav.  

Opazovanje vzorcev v številih je izraz odnosov med števili. Numerični sistem arabskih 
števil ponuja mnogo možnosti za raziskovanje in opazovanje zaporedij števil, ki so 
posledica strukture same. Najosnovnejši koncept, na katerem temelji desetiški sistem, 
je niz števil (counting numbers). Prvih deset števk predstavlja temelj, iz katerega so 
zgrajena vsa števila (Frobisher in Threlfall, 1999b). 

Naloge iz številskih zaporedij učencem predstavljajo izziv, ki se ga različno lotevajo. 
Zagotovo k uspešnosti reševanja matematičnih zaporedij vpliva številska predstava, ki 
jo posamezni učenec ima.  

 

2.5.1 RAZUMEVANJE ZAPOREDIJ ŠTEVIL UČENCEV RAZREDNE 
STOPNJE  

 

Hargreaves, Threlfall in drugi (1999) so raziskovali razumevanje in izvajanje/reševanje 
nalog o zaporedjih števil učencev razredne stopnje. Določili so procese, ki so vključeni 
pri reševanju številčnih zaporedij. Le-ta so: 

- iskanje vzorca v zaporedju; 
- sestavljanje zaporedja;  
- prepoznavanje obstoja vzorca v zaporedju; 
- opis zaporedja ustno ter tudi v pisno; 
- nadaljevanje zaporedja; 
- zaključevanje zaporedja; 
- predvidevanje relacij v zaporedju; 
- predlaganje pravila v zaporedju; 
- preizkušanje pravila; 
- pospološevanje pravila ustno in/ali v algeberskih simbolih. 

Najpogostejše naloge pri razvijanju otrokove sposobnosti reševanja zaporedij števil so 
naloge dopolnjevanja zaporedij (primer 1) ali naloge dopolnejvanja zaporedij (primer 2) 
(prav tam).  

137 237 337    

Primer 1: Nadaljevanje zaporedja 

3 6 9    18 

Primer 2: Dopolnjevanje zaporedja 
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Večina nalog z zaporedji, ki sta jih raziskovalca (prav tam) zasledila v delovnih zvezkih, 
so linearna zaporedja, kjer vzorec narašča ali pada za konstantno količino, kot kažeta 
primera 1 in 2. Občasno pa so učenci postavljeni pred nalogo, ko dobijo za izziv 
kvadratno zaporedje, pri čemer je konstantna razlika šele razlika razlik. Kvadratno 
zaporedje je predstavljeno v primerih 3 in 4., podrobneje pa bodo kvadratna zaporedja 
predstavljena v nadaljevanju. 

3  4  6  9  13  

Primer 3: Nadaljevanje kvadratnega zaporedja 

100  90 81 73 66  

Primer 4: Nadaljevanje kvadratnega zaporedja 

Ključno vprašanje, ki sta si ga zastavila raziskovalca, je, ali lahko še izboljšamo kvaliteto 
poučevanja tega področja. Zato sta tudi osnovala to raziskavo ter se osredotočila na 
učenčevo posploševanje (generalizacijo) in strategije reševanja zaporedij števil (prav 
tam). 

Analizirala sta naloge v delovnih zvezkih in ugotovila, da naloge iz zaporedij števil, ki so 
tudi najpogosteje uporabljene v delovnih zvezkih, temeljijo na štirih različnih zahtevah 
(prav tam): 

- reševalna naloga, pri kateri od učencev pričakujemo, da oblikujejo pravilo za 
dano zaporedje; 

- nadaljevalna naloga, pri kateri od učencev pričakujemo, da nadaljujejo naslednji 
dve mesti za dano zaporedje; 

- naloga razvrščanja, pri kateri od učencev pričakujemo, da se odločijo, ali je dana 
vrsta števil zaporedje ali ne; 

- ustvarjalna naloga, pri kateri od učencev pričakujemo, da sami izdelajo zaporedje 
števil. 

V raziskavi sodelujoči učenci so bili povabljeni, da opišejo razumevanje zaporedja števil. 
Raziskovalca sta imela vnaprej pripravljene naloge iz zaporedij števil, ki so bila linearna 
in kvadratna. Učenci so odgovorili na sledeča vprašanja: 

1. Pripoveduj mi o tem zaporedju števil. 
2. Katero pravilo velja za to zaporedje števil? 
3. Opiši, kako si razmišljal o številih, da si našel pravilo? 

Zbiranje podatkov je potekalo na dva načina: 

- Ustno z intervjuvanjem učencev v relaciji ena na ena. 
- Pisno, ko so učenci izpolnejvali učni list. 

 

2.5.2 POSPLOŠEVANJE, PROCES IN STRATEGIJE 
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Ko učenci rešuejo naloge iz zaporedij števil, naj bi razmišljaji širše od predstavljenih 
števil, da lahko opazijo pravilo.To, da učenci uspejo razmišljati širše od konkretnih 
števil, ki so podana, razumemo kot generalizacijo ali posploševanje (Hargreaves, 
Threlfall in drugi, 1999).  

Pri zaporedju števil v primeru 5 učenci lahko opazijo, da gre za liha števila in/ali da 
naraščajo za 2.  

1 3 5 7 9 

Primer 5: Naslov 

To, da učenci opazijo, da gre za liha števila, je posploševanje. Matematično še bolj 
prefinjeno posploševanje o primeru 5 je, da z algeberskimi simboli zapišemo splošno 
pravilo 2n-1, kar nam omogoča predvidevanje kateregakoli mesta v zaporedju, npr, da 
je deseto mesto v zaporedju 19 (prav tam). 

Da pa pridemo do posplošitve, moramo uporabiti strategije reševanja, ki nas pripeljejo 
do cilja. Strategije vključujejo kombinacijo dveh ali več procesov. Imamo pa tudi izjemo, 
npr. štetje je lahko definirano tudi kot strategija, čeprav gre v resnici bolj za proces. 
Štetje razumemo kot strategijo, ko je uporabljeno za doseganje cilja, npr. pri seštevanju 
dveh števil (prav tam).  

Strategije so lahko relativno nizke kompleksnosti, kot je strategija preštevanja vseh 
elementov, ko želimo odgovoriti na vprašanje »koliko?«. Strategije pa so lahko tudi 
kompleksne. Kompleksnost strategij je odvisna od cilja, h kateremu je strategija 
usmerjena, in od karakteristik osebe, ki jih uporablja. Strategije, ki jih uporabljajo učenci, 
ko tvorijo posplošitev pri nalogah iz zaporedja, vsebujejo kar nekaj korakov, ki jih 
prikazujemo v shemi 1 (prav tam). 

 

STRATEGIJE 

Mnogo procesov lahko združimo, da dobimo strategije 

 

 

 

 

 

 

SHEMA 1: STRATEGIJE, KI JIH UPORABLJAJO UČENCI, KO TVORIJO POSPLOŠITEV PRI NALOGAH IZ 

ZAPOREDJA 

opazovanje 
števil 

fokusiranje 
na dve 
sosednji 

štetje od 
prvega števila 
do 
naslednjega 
števila 

razmislek o 
razliki 

primerjava 
razlike 

 

Ponavljanje procesov, dokler niso odkrite vse 
razlike 
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Ko učenci rešujejo zaporedje števil, nenamenoma opazujejo vsa števila, ne da bi se 
tega zavedali, nato pa se osredotočijo na prvi dve števili. Nato štejejo, da ugotovijo 
razliko. Ta proces lahko ponavljajo še z drugimi pari števil. Na koncu lahko razlike 
primerjajo med seboj z namenom, da odkrijejo, ali obstaja vzorec med razlikami (prav 
tam). 

Ko je proces razmišljanja končan, se tvori strategija, ki je usmerjena k doseganju cilja, 
in se shrani v učenčev dolgoročni spomin, še posebej, če je bila strategija uporabljena v 
mnogih situacijah. Opisani proces lahko uporabijo ponovno v podobnih situacijah, saj ga 
prikličejo iz dolgoročnega spomina (prav tam). 

 

STARTEGIJE UČENCEV PRI LINEARNIH ZAPOREDJIH (prav tam):  

Linearna zaporedja so tista, pri katerih je razlika med členi konstantna, na primer 
zaporedje  1 3 5 7 9. 

Startegije, ki jih učenci uporabljajo, pa so: 

 Opazovanje razlike 

Najpogosteje uporabljena strategija pri reševanju linearnih zaporedij je računanje razlike 
med pari.  

 Opazovanje lastnosti števil 

Še ena strategija, ki jo uporabljajo otroci, je, da označijo lastnosti, ki so značilne za niz 
števil v zaporedju. Najpogosteje gre za liha ali soda števila.  

 Opazovanje tabel množenja 

V nizu števil pogosto učenci opazujejo tudi uporabo tabel množenja ali povezavo z 
večkratniki poštevanke v okviru 10 X 10.  

 

STARTEGIJE UČENCEV PRI KVADRATNIH ZAPOREDJIH (prav tam): 

Kvadratna zaporedja so tista, kjer je razlika konstantna, torej konstantna je druga razlika 
po vrsti. 

 

 

 

 

SHEMA 2: PRIKAZ KVADRATNEGA ZAPOREDJA 

       2          4          8          14          22 

             2          4           6           8 

                    2          2          2 
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Zaporedje: 2 4 8 14 22 …     je kvadratno, ker je razlika med sosednjimi 
števili 2, 4, 6, 8 in je razlika med temi razlikami vedno 2, kot prikazuje Shema 2.  

Opazovanje razlike 

Najpogosteje uporabljena strategija pri reševanju linearnih zaporedij je računanje razlike 
med pari. Pri kvadratnih zaporedjih pa se pogosto zgodi, da učenci naredijo posplošitev 
le na osnovi prvih dveh opazovanih številih. Prav tako lahko učenci sklepajo le na 
podlagi delnih informacij o zaporedju.  

Uporaba delnih podatkov se zgodi, ker učenci uporabijo le strategijo računanja razlike, 
niso pa sposobni uvideti ali izračunati še konstantne razlike. Možno je, da učenci niso 
dovolj aritmetično suvereni. Če učenci verjamejo, da imajo vsa zaporedja linearno 
strukturo, potem niti ni potrebe po računanju vseh razlik, saj je razlika med prvima 
dvema številoma zadostna.   

Opazovanje razlike med razlikami 

Nekateri učenci, ko opazijo, da razlike med števili niso enake, uporabijo strategijo 
opazovanja razlike med razlikami.  

Opazovanje lastnosti števil 

Tako kot pri linearnih zaporedjih nekateri učenci uporabijo strategijo opazovanja števil. 
ali so soda ali liha.  

Opazovanje tabel množenja 

Tako kot pri linearnih sekvencah, tudi pri kvadratnih učenci pogosto opazujejo tudi 
uporabo tabel množenja ali povezavo z večkratniki poštevanke v okviru 10 X 10.  

Združevanje pogojev, da nastanejo novi pogoji 

Gre za strategijo, da učenci dodajo pogoj v zaporedje, da naredijo nov pogoj. Ta 
strategija se uporablja pri posploševanju pri kvadratnem zaporedju, nikoli pa pri 
linearnem.  

Primer: 2 5 10 17 26 

Učenec ugotovi, da je vsota prvih treh števil ravno četrto število z zaporedju. 2 + 5 + 10 
= 17. Zato meni, da je naslednje število v zaporedju 53, ker je 10 + 17 + 26 = 53. 
Učenec ustvari nov pogoj, čeprav ni jasno, kako in zakaj je to naredil. Gre za zelo 
zanimivo strategijo, ki vodi do razumljivega nadaljevanja zaporedja. Čeprav ne gre za 
nadaljevanje, ki bi ga odrasli potrdili kot pravilnega, saj 5+ 10 + 17 ni 26, učencev to ne 
moti.  

RAZLIČNI TIPI NALOG O ZAPOREDJIH IN RAZMIŠLJANJE UČENCEV 

Naloge, opisane do sedaj, so od učencev zahtevale, da izrazijo svojo zaznavo, pravilo 
in opišejo svojo strategijo. Naloge, ki zahtevajo nadaljevanje, razvrščanje in ustvarjanje, 
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pa zahtevajo od učencev dodatne zahteve, kot so opis zaporedja, zapis pravila in opis 
razmišljanja o zaporedju. Učenčev odziv na te zahteve ponuja dodatno polje 
raziskovanja njihovega razmišljanja.   

Nadaljevalne naloge 

Pri nadaljevalni nalogi učence prosimo, da zapišejo naslednji dve mesti v zaporedju, kar 
je tudi pogost tip naloge v današnjih vajah in delovnih zvezkih, kot sta ugotovila avtorja 
raziskave (prav tam). V raziskavi pa sta poleg nadaljevanja želela slišati tudi razlago 
razmišljanja pri reševanju zaporedja.  

Posplošitve, ki so jih učenci naredili pri nadaljvalnih nalogah, so bile zelo podobne kot 
pri ostalih nalogah, vendar se je izkazalo tudi nekaj posebno zanimivih ugotovitev. Bilo 
je nekaj situacij, ko učenci niso opisali nobenih dejstev glede pravila zaporedja, vendar 
so zaporedje vseeno nadaljevali pravilno, očitno z uporabo pravila. Tudi na vprašanje o 
pravilu v zaporedju niso opisali pravila. Najverjetneje se niso zavedali pomena in 
namena vprašanja »kaj je pravilo za to zaporedje števil?«. Nekateri učenci pa so 
pravilno ugotovili in opisali pravilo v zaporedju števil, vendar so pri nadaljevanju 
zaporedja ali ignorirali pravilo ali ga uporabili narobe ter tako zaporedje napačno 
nadaljevali (prav tam).  

Opisana dejstva prinašajo vprašanja o generalizaciji. Učenec lahko da opiše pravilo o 
zaporedju, vendar se zdi, da kljub temu ne ve, kako zaporedje nadaljevati. Povedano 
drugače, učenec posplošuje glede na dano zaporedje, vendar ne zna iti preko tega 
zaporedja. Posploševanje o danih pogojih ima dva pomena. Eden je, da vidimo več iz 
danega zaporedja – posploševanje o vzorcu (pattern generalization), drugi pa, da 
gremo naprej od danih števil (sequence generalization), pri čemer se od učenca 
zahteva, da posploši svoje ugotovitve na nove primere.  Očitno je, da moramo iti preko 
razmišljanja o danem zaporedju, da lahko ustvarjamo.   

Naloge razvrščanja 

Pri nalogah razvrščanja so se morali učenci odločiti, ali je predstavljana vrsta števil 
zaporedje ali ne. Če so se odločili, da je zaporedje, so morali tudi opisati pravilo za to 
zaporedje. Ker so imeli na izbiro, ali gre za zaporedje ali ne, so se nekateri odločili, da 
ne gre za zaporedje, še posebej mlajši učenci.  

Ustvarjalna naloga 

Naloga, ko so morali učenci ustvariti svoje zaporedje, je v osnovi drugačna od nalog, pri 
katerih so morali opisati pravilo za vzorec. Edina omejitev pri tej nalogi je bila, da 
ustvarijo zaporedje, ki ima pet mest. Najpogosteje ustvarjeno zaporedje je predstavljalo 
tabelo množenja. To najverjetneje odraža dejstvo, da mnogo zaporedij, ki jih najdemo v 
delovnih zvezkih, predstavlja vajo poštevanke kot pa vajo v strategijah uporabe 
posplošitve pri zaporedjih števil.  
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Večina učencev je sestavila linearni vzorec s pogoji naraščanja vrednosti od leve proti 
desni. Nekaj učence pa je sestavilo tudi nenavadne vzorce.  

 

2.6 ZAPOREDJA V UČNEM NAČRTU 
 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je v Učnem načrtu (2011) pri temi Aritmetika 
in algebra v sklopu naravnih števil in števila 0 zapisan učni cilj za 1., 2. in 3. leto šolanja, 
da učenci prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo zaporedje števil. 

Vzorci pa so omenjeni pri temi z naslovom Druge vsebine, v sklopu Matematični 
problemi in problemi z življenjskimi situacijami (Učni načrt, 2011), kjer je zapisan cilj, da 
učenci prepoznajo pravilo v slikovnem in geometrijskem vzorcu in vzorec nadaljujejo (1. 
razred), nadaljujejo slikovne in geometrijske vzorce (2. in 3. razred). 

S poučevanjem vzorcev učitelji spodbujajo učenčev kognitivni razvoj, hkrati pa se 
učenci učijo pravilnega in natančnega izražanja. Poleg tega z delom z vzorci pri številih 
uresničujemo cilje sklopa o matematičnih problemih.  

Tako kot pri večini matematičnih vsebin lahko vsebino o vzorcih povežemo z 
vsakdanjim življenjem in iščemo primere iz življenjskih situacij, ki se pojavljajo v vzorcih. 
Isti vzorec (npr. ABAB) se lahko pojavi v mnogih različnih oblikah. Učenci naj bi 
ugotovili, da je vzorec ABAB, vzorec z enakim »pravilom« kot vzorec iz narave dan-noč-
dan-noč ali pa npr. barvni vzorec »rdeče-rdeče-modro- rdeče-rdeče-modro« kot 
glasovni vzorec »ko-ko-dak-ko-ko-dak«. S tem postavljajo temelje ugotovitvi, da imajo 
lahko zelo različne situacije enake matematične lastnosti. Ugotovitev, da lahko prej 
omenjene vzorce opišemo v obliki »ABAB« in »AABAAB«, je za učence prvi uvod v 
algebro (prav tam). 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pri temi Geometrija in merjenje v sklopu 
transformacije v 5. razredu učenci oblikujejo vzorce s premiki in vrteži, v 6. razredu pa 
oblikujejo vzorce s premiki, vrteži in z zrcaljenjem. Primer vzorca takega oblikovanja je 
← ↑ → ↓ ← ↑ → ↓. Pri temi Druge vsebine v sklopu Matematični problemi in problemi z 
življenjskimi situacijami v 4. razredu učenci opazujejo vzorec, prepoznajo pravilo v 
vzorcu in ga nadaljujejo ter učenci oblikujejo vzorce. V 5. razredu učenci prav tako 
opazujejo vzorec, prepoznajo pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo, vsebina pa se nadgradi 
tako, da učenci oblikujejo slikovne in geometrijske vzorce (poljubno in po pravilu). V 6. 
razredu se vsebine o vzorcih in zaporedjih povežejo tako, da na primeru vzorcev in 
zaporedij učenci uporabljajo matematična pravila, formule, definicije; prepoznajo pravilo 
v vzorcu in ga nadaljujeo; oblikujejo vzorce; prepoznajo pravilo v številskem zaporedju, 
ga nadaljujejo in napovejo (npr. 20. člen zaporedja) (prav tam). 

Cilji sklopa o matematičnih problemih spodbujajo povezovanje različnih vsebin in znanj, 
zato uresničevanje ciljev tega sklopa dosegamo pri obravnavi vsebin drugih vsebinskih 
sklopov (npr. vzorce obravnavamo pri obravnavi naravnih števil in geometrijskih oblik). 
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Razvoj razumevanja algebrskih struktur postopoma vpeljujemo z oblikovanjem in 
prepoznavanjem pravil v vzorcih (geometrijski vzorci) in oblikovanjem številskih 
zaporedij (prepoznavanje in oblikovanje pravil v številskih zaporedjih) (prav tam). 

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju je pri temi Aritmetika in algebra v sklopu 
realnih števil učenci v 8. razredu oblikujejo in nadaljujejo dano zaporedje v množici celih 
števil ter v sklopu izrazov v 7. razredu opazujejo vzorec in ugotovijo pravilo, v 8. in 9. 
razredu pa poleg tega še pravilo za vzorec zapišejo z algebrskim izrazom. Pri temi 
Druge vsebine pa v sklopu matematičnih problemov in problemov z življenjskimi 
situacijami učenci samostojno oblikujejo vzorce, opazujejo in prepoznajo pravilo v 
vzorcu in vzorec nadaljujejo, prepoznajo pravilo v vzorcu, poiščejo posplošitev in 
zapišejo algebrski izraz, opazujejo in prepoznajo pravilo v številskem zaporedju in 
zaporedje nadaljujejo; prepoznajo pravilo v zaporedju, poiščejo posplošitev in zapišejo 
algebrski izraz. 

Ugotovimo lahko, da v osnovni šoli učenci vzorce in zaporedja spoznavajo v vseh treh 
vzgojno-izobraževalnih obdobjih. Vsebina se smiselno nadgrajuje.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Stotični kvadrat je didaktično ponazorilo pri usvajanju naravnih števil do 100. Uporablja 
se v večini učilnic in delovnih zvezkih. Nudi mnogo možnosti učencem, da razvijajo 
številske predstave, opazujejo in raziskujejo vzorce v številih ter osvajajo računske 
operacije in njihove lastnosti. Zanima nas, za dosego katerih ciljev učitelji uporabljajo 
stotični kvadrat. Zanima nas, kakšno je njihovo mnenje o uporabi stotičnega kvadrata 
ter ali ga uporabljajo z namenom razvijanja številskih predstav pri učencih ali ga 
dojemajo zgolj kot orodje, ki ga učenci uporabljajo brez razumevanja za izvajanje 
postopka računanja do 100.  

Pogosto je zanemarjena širša uporabna vrednost stotičnega kvadrata na področju 
reševanja problemov. Matematična vsebina, pri kateri obravnavo števil lahko 
nadgradimo z reševanjem problemov in razvijanjem induktivnega sklepanja, so vzorci in 
zaporedja. Zanima nas, ali učitelji uporabljajo stotični kvadrat pri razumevanju zaporedij 
števil, kako pogosto uporabljajo stotični kvadrat pri poučevanju v 3. razredu, za katere 
cilje ter kakšno je njihovo mnenje o uporabi stotičnega kvadrata.  

Poleg opisanega pa nas zanima tudi zorni kot učencev. Pripravili bomo problemske 
naloge iz zaporedij števil za učence 3. razredov osnovne šole. Ugotavljali bomo, ali si 
pri nalogah iz zaporedij števil znajo pomagati s stotičnim kvadratom, ali učenci, ki imajo 
boljše številske predstave tudi boljše rešujejo naloge iz zaporedij števil.  

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

V okviru raziskave želimo odgovoriti na sledeča raziskovalna vprašanja: 

- Za dosego katerih učnih ciljev učitelji prvega triletja uporabljajo stotični 

kvadrat? 

- Na kakšen način učitelji poučujejo zaporedja števil?   

- Kakšno mnenje imajo učitelji prvega triletja o uporabnosti stotičnega kvadrata 

pri pouku matematike? 

- Kako vpliva dolžina delovne dobe na mnenje učiteljev o uporabnosti 

stotičnega kvadrata? 

- Ali je uspešnost učencev pri nadaljevanju zaporedij števil povezana z njihovo 

dobro razvito številsko predstavo?   
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- Ali si znajo učenci pomagati s stotičnim kvadratom pri reševanju nalog iz 

zaporedij števil? 

- Ali učenci znajo opisati pravilo, na katerem temelji zaporedje števil? 

- Kako uspešni so učenci pri reševanju nalog iz zaporedij, če jih rešujejo s 

pomočjo stotičnega kvadrata ali brez njega?  

- Kako dobro učenci rešujejo linearna zaporedja v primerjavi s kvadratnimi 

zaporediji? 

 

3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 

Hipoteze se nanašajo na učitelje (5) ter na učence (4): 

H1: Učitelji redko uporabljajo stotični kvadrat za poučevanje zaporedij števil. 

H2: Učitelji pogosto uporabljajo stotični kvadrat za razvijanje številskih predstav do 100. 

H3: Učitelji vidijo več prednosti uporabe stotičnega kvadrata kot slabosti. 

H4: Učitelji menijo, da stotični kvadrat podpira računanje do 100 po naučenem 
algoritmu. 

H5: Učitelji z daljšo delovno dobo manj pogosto uporabljajo stotični kvadrat. 

H6: Učenci, ki so uspešnejši pri reševanju nalog iz številske predstavljivosti do 100, so 
tudi uspešnejši pri reševanju nalog iz zaporedij števil. 

H7: Učenci uspešneje rešujejo naloge iz zaporedij števil v stotičnem kvadratu kot 
naloge iz zaporedij brez stotičnega kvadrata. 

H8: Učenci, ki znajo rešiti zaporedje števil, ni nujno, da ga znajo tudi pravilno utemeljiti, 
zakaj so ga rešili tako, kot so ga.  

H9: Učnci slabše rešujejo kvadratna zaporedja kot linearna zaporedja. 

 

3.4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

3.4.1  METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Uporabili smo kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop. Pri kvantitativni raziskavi 
smo uporabili deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Podatke 
smo zbrali s pomočjo kvantitativne tehnike (anketni vprašalnik). Pri kvalitativni raziskavi 
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pa smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo empiričnega raziskovanja 
(preizsku znanja). 

 

3.4.2  VZOREC 
 
Kvantitativna raziskava je bila izvedena z anketnim vprašalnikom med učitelji, ki so že 
kdaj poučevali v 3. razredu devetletne osnovne šole. V raziskavi je sodelovalo 42 
učiteljev in učiteljic razrednega pouka, ki poučujejo v prvem triletju v šolskem letu 
2018/2019. 
 
Kvalitativna raziskava je bila izvedena na osnovni šoli. Naloge je reševalo 17 učencev, 
in sicer 7 dečkov in 10 deklic.  
 

3.4.3  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS 
INSTRUMENTOV 

 

V raziskavi smo podatke zbirali preko vnaprej pripravljene ankete za učitelje. V aprilu 
2019 smo izvedli anketiranje učiteljev. Anketni vprašalnik smo sestavili s pomočjo 
spletnega programa 1ka, anketiranje pa smo izvedli elektronsko s pošiljanjem 
elektronskega sporočila učiteljem ali vodjem aktivov 3. razredov v aprilu 2019. 

Anketni vprašalnik je vseboval 11 vprašanj, od tega so bila 3 vprašanja zaprtega tipa, 3 
vprašanja odprtega tipa, 2 lestvici stališč in 2 vprašanji o pogostosti uporabe. Anketni 
vprašalnik sem setavila sama. 

Na osnovni šoli je bil v aprilu 2019 izvedeno testiranje učencev. Učenci so test reševali 
individualno. Njihove komentarje smo si sproti zapisovali na ček listo. Pri reševanju so si 
lahko pomagali s stotičnim kvadratom, kar smo si tudi zabeležili.  

Med reševanjem so učenci odgovorili na vprašanja: 

- Pripoveduj mi o tem zaporedju števil. 
- Kakšno je pravilo za to zaporedje števil? 
- Opiši mi, kako si razmišljal o številih, da si našel pravilo.  

 
Preizkus znanja je bil razdeljen na štiri sklope, in sicer: 

- naloge za številske predstave brez stotičnega kvadrata (7 nalog), 
- naloge za številske predstave s stotičnim kvadratom (4 naloge), 
- naloge iz zaporedij brez stotičnega kvadrata (7 nalog), 
- naloge iz zaporedij s stotičnim kvadratom (2 nalogi). 

 
Preizkus znanja je skupno vseboval 20 nalog.  
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Po opravljenem anketiranju smo anketni vprašalnik kvantitativno obdelali in podatke 
prikazali s preglednicami in grafi.  
 
Po opravljenem testiranju učencev so bile naloge kvantitativno obdelane in prikazane z 
grafi. Kvalitativno smo analizirali strategije, ki so jih učenci uporabili pri reševanju nalog 
na preizkusu znanja. 
 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V nadaljevanju sledita dve podpoglavji. V prvem podpoglavju bomo predstavili rezultate 
anketnega vprašalnika za učitelje, nato pa preverjanje hipotez, ki se nanašajo na 
učitelje. V drugem podpoglaju sledi predstavitev rezultatov testiranja učencev ter 
preverjanje hipotez, ki se nanašajo na učence.  

 

3.5.1  ANALIZA IN INTERPRETACIJA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
 

Rezultati so predstavljeni po vrsti, kot so si sledila vprašanja v anketnem vprašalniku, ki 
se nahaja v prilogi 1. Le prvo in drugo vprašanje sta zamenjana, saj predstavitev 
rezultatov začenjamo z drugim vprašanjem, ker le-to opredeli naš vzorec. Nato 
nadaljujemo s prvim vprašanjem ter naprej po vrsti od 3. do 10. vprašanja.  

V anketnem vprašalniku je drugo vprašanje spraševalo po tem, ali so učitelji že 
poučevali v 3. razredu osnovne šole. Anketirance, ki so odgovorili z ne, smo izločili iz 
analize, zato so vsi upoštevani vprašalniki rešeni s strani učiteljev, ki so že kdaj 
poučevali v tretjem razredu.  

V raziskavi je sodelovalo 42 učiteljev, ki so že kdaj poučevali v tretjem razredu osnovne 
šole. Vzorec je majhen, zato tudi dobljeni rezultati ne omogočajo dovolj dobrega 
posploševanja na celotno populacijo. Zgodilo se je tudi, da niso vsi odgovorili na vsa 
vprašanja niti niso vsi anketnega vprašalnika rešili do konca. Razlog za to je najbrž v 
tem, ker sta zadnji dve vprašanji odprtega tipa, na katera težje dobimo odgovore, saj je 
potrebno v to vložiti več truda. Majhen vzorec zato v naši razsikavi predstavlja omejitev 
za rezultate. 

Prvo vprašanje je spraševalo o delovni dobi učiteljev. Polovica učiteljev, ki so sodelovali 
v raziskavi, ima 21 ali več let delovne dobe, nekaj manj kot 30 % anketiranih pa 11–20 
let delovne dobe. Ugotovimo lahko, da so učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, že precej 
izkušeni.  
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PREGLEDNICA 1: DELOVNA DOBA POUČEVANJA NA RAZREDNI STOPNJI 

Delovna doba poučevanja na razredni stopnji:  

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
1 (do 5 
let) 6 14 % 14 % 14 % 
2 (6–10 
let) 3 7 % 7 % 21 % 
3 (11–20 
let) 12 29 % 29 % 50 % 
4 (21 let 
ali več ) 21 50 % 50 % 100 % 

Skupaj 42 100 % 100 %   
Standardni odklon je 1,1. 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na to, katera ponazorila uporabljajo pri svojem delu 
za razvijanje številskih predstav do 100 in kako pogosto. Vprašanje je bilo polodprtega 
tipa.  

PREGLEDNICA 2: POGOSTOST UPORABE PONAZORIL PRI POUKU ZA RAZVIJANJE ŠTEVILSKIH 

PREDSTAV 

  Nikoli Redko Pogosto Vedno Skupaj 
 Std. 
odklon 

Link kocke 0 3 33 6 42 0,46 

0 % 7 % 79 % 14 % 100 % 
Denar 0 23 14 5 42 0,7 

0 % 55 % 33 % 12 % 100 % 
Ponazorila za desetiške 
enote 

0 6 27 9 42 0,6 

0 % 14 % 64 % 21 % 100 % 
Pozicijsko računalo 13 17 9 2 41 0,87 

32 % 41 % 22 % 5 % 100 % 
Številski trak 1 6 17 18 42 0,79 

2 % 14 % 40 % 43 % 100 % 
Stotični kvadrat 0 2 17 23 42 0,59 

0 % 5 % 40 % 55 % 100 % 
Drugo: 2 0 6 2 10 1,03 

20 % 0 % 60 % 20 % 100 % 
 

Izkazalo se je, da učitelji najpogosteje uporabljajo stotični kvadrat, sledi številski trak, 
link kocke in ponazorila za desetiške enote. Najmanj pogosto uporabljajo denar in 
pozicijsko računalo. Pod drugo pa so navedli še simbolne prikaze za desetice in enice, 
konkreten material, škatle za jajca, snope paličic ter didaktične igre, ploščo s 
poštevanko in magnetni stotični kvadrat. Ugotavljamo, da učitelji zelo pogosto 
uporabljajo stotični kvadrat za razvijanje številskih predstav. Prav tako tudi številski trak, 
vendar nekoliko manj pogosto. Zanimivo je, da pozicijsko računalo uporabljajo redko ter 
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nikoli, saj ima podobno strukturo kot stotični kvadrat, le da je še bolj abstrakten, saj na 
njem ni zapisanih števil. Morda gre to pripisati ravno dejstvu, da je preveč abstrakten ter 
si mora učenec predstavljati odnose med desetiškimi enotami, ki niso več vidne. En 
razlog pa je najbrž tudi v tem, da šole najverjetneje ne kupijo tega pripomočka za 
učitelje.  

Naslednje vprašanje je preverjalo, za katere učne cilje pri pouku uporabljajo stotični 
kvadrat. 

PREGLEDNICA 3: POGOSTOST UPORABE STOTIČNEGA KVADRATA ZA DOSEGANJE NAVEDENIH CILJEV 

  Nikoli Redko Pogosto Vedno Skupaj  Povprečje 
 Std. 
odklon 

Štejejo, zapišejo in berejo 
števila do 100. 

1 1 22 18 42 3,4 0,66 

2 % 2 % 52 % 43 % 100 % 
Uredijo po velikosti množico 
naravnih števil do 100. 

0 6 23 12 41 3,1 0,65 

0 % 15 % 56 % 29 % 100 % 
Določijo predhodnik in 
naslednik danega števila. 

0 5 20 17 42 3,3 0,67 

0 % 12 % 48 % 40 % 100 % 
Oblikujejo in nadaljujejo 
zaporedja števil. 

0 6 24 12 42 3,1 0,65 

0 % 14 % 57 % 29 % 100 % 
Seštevajo in odštevajo v 
množici naravnih števil do 
100. 

1 9 23 9 42 3 0,73 

2 % 21 % 55 % 21 % 100 % 
Razlikujejo desetiške enote 
in pojasnijo odnose med 
njimi. 

2 18 14 8 42 2,7 0,85 

5 % 43 % 33 % 19 % 100 % 
Poznajo soda in liha števila. 7 15 17 3 42 2,4 0,85 

17 % 36 % 40 % 7 % 100 % 
Usvojijo do avtomatizma 
zmnožke (produkte) v 
obsegu 10 x 10 
(poštevanka). 

11 23 7 1 42 2 0,73 

26 % 55 % 17 % 2 % 100 % 
 

Izkazalo se je, da več kot 85 % anketiranih pogosto ali vedno uporabljajo stotični 
kvadrat za cilje, ki zajemajo številsko predstavljivost (prvi trije cilji). Prav tako zelo 
pogosto, torej več kot 85 % anketiranih, uporablja stotični kvadrat za doseganje cilja o 
oblikovanju in nadaljevanju zaporedij števil. Nekoliko manj pogosto, 75 % anketiranih, 
uporablja stotični kvadrat za seštevanje in odštevanje v množici naravnih števil do 100. 
Slaba polovica, 47 %, jih uporablja stotični kvadrat za poznavanje sodih in lihih števil. 
Najmanj pogosto pa uporabljajo stotični kvadrat za doseganje cilja avtomatizacije 
zmnožkov v obsegu 10 x 10, saj je kar 81 % vprašanih odgovorilo, da ga za ta cilj 
uporabljajo redko in nikoli.  

Ugotovimo, da učitelji zelo pogosto uporabljajo stotični kvadrat za doseganje ciljev, ki 
zajemajo številsko predstavljivost. Zanimivo se mi zdi, da stotični kvadrat zelo pogosto 
uporabljajo tudi za doseganje cilja o oblikovanju in nadaljevanju zaporedij števil. Ta 
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rezultat nas je presenetil, saj ga nismo pričakovali. Menimo, da bi učitelji lahko 
pogosteje uporabljali stotični kvadrat za poznavanje sodih in lihih števil, saj se jih na 
stotičnem kvadratu lahko zelo dobro ponazori in vizualizira. Tista, ki niso soda, so liha. 

 

 

GRAF 1: POGOSTOST UPORABE STOTIČNEGA KVADRATA ZA DOSEGANJE NAVEDENIH 

CILJEV 

Nadalje nas je zanimalo, ali učitelji uporabljajo stotični kvadrat za določene tipe nalog. 
Naloge so pokrivale tri različna vsebinska področja: zaporedja, računske operacije in 
številske predstve. Učitelji pa so se opredelili, kako pogosto uporabljajo stotični kvadrat 
kot pomoč pri poučevanju predstavljenih nalog. Ena naloga je bila primer nadaljevanja 
zaporedja, druga naloga seštevanje do 100 ter tretja naloga vpis manjkajočih števil v 
stotični kvadrat. 

PREGLEDNICA 4: POGOSTOST UPORABE STOTIČNEGA KVADRATA KOT POMOČ PRI POUČEVANJU 

PREDSTAVLJENIH NALOG 

Podvprašanja Odgovori 

  Nikoli Redko Pogosto Vedno Skupaj  Povprečje 
 Std. 
odklon 

Nadaljuj zaporedje. 
(npr.  3     6      9     12    15 ) 

1 19 21 1 42 2,5 0,59 

2 % 45 % 50 % 2 % 100 % 
Izračunaj. (npr. 53 + 28 =    ) 1 11 27 3 42 2,8 0,62 

2 % 26 % 64 % 7 % 100 % 
V stotičnem kvadratu določi 
manjkajoča števila v poljih, ki so 
obarvana sivo. 

1 4 25 12 42 3,1 0,68 

2 % 10 % 60 % 29 % 100 % 
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GRAF 2: POGOSTOST UPORABE STOTIČNEGA KVADRATA KOT POMOČ PRI 
POUČEVANJU PREDSTAVLJENIH NALOG 

Anketiranci so odgovarjali sledeče. Najpogosteje, 89 % anketiranih, uporablja stotični 
kvadrat za določanje manjkajočih števil torej za razvijanje številskih predstav. Sledi 
računanje (seštevanje in odštevanje) v množici naravnih števil do 100, in sicer je 71 % 
anketiranih odgovorilo, da pogosto ali vedno uporabljajo stotični kvadrat pri poučevanju 
takega tipa nalog. Le 52 % anketiranih pa uporablja stotični kvadrat kot pomoč za 
poučevanje nadaljevanja zaporedij števil. Ugotovimo, da so tukaj izkazali bistveno nižjo 
pogostost uporabe stotičnega kvadrata za poučevanje zaporedij števil, ko so se 
opredeljevali glede na tip naloge, kot so ga pri prejšnjem vprašanju, ko so se 
opredeljevali le glede cilja. Pri prejšnjem vprašanju je namreč več kot 85 % anketiranih 
odgovorilo, da uporabljajo stotični kvadrat za doseganje cilja o oblikovanju in 
nadaljevanju zaporedij števil. Ugotavljamo, da v resnici stotični kvadrat ne uporabljajo 
tako pogosto za poučevanje zaporedij števil in da je tukaj še neizkoriščeni potencial 
uporabe stotičnega kvadrata pri pouku in poučevanju zaporedij števil 

Naslednje vprašanje je bilo o tem, kako dolgo učencem v 3. razredu dovolijo uporabo 
stotičnega kvadrata pri pouku matematike.  

PREGLEDNICA 5: KAKO DOLGO LAHKO UPORABLJAJO STOTIČNI KVADRAT PRI POUKU MATEMATIKE 

Kako dolgo učencem v 3. r. dovolite uporabo stotičnega kvadrata pri pouku 
matematike? 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

1 (Samo na začetku šolskega leta, 
dokler ponavljamo števila do 100.) 14 33 % 33 % 33 % 

2 (Tako dolgo, kot ga potrebujejo, 
tudi pri ocenjevanju znanja.) 7 17 % 17 % 50 % 

3 (Tako dolgo, kot ga potrebujejo, 
le pri ocenjevanju znanja ne.) 14 33 % 33 % 83 % 

4 (Drugo.) 7 17 % 17 % 100 % 

Skupaj 42 100 % 100 %   
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Tretjina anketiranih dovoli uporabo stotičnega kvadrata samo na začetku šolskega leta, 
dokler ponavljajo števila do 100. Tretjina dovoli tako dolgo, kot ga potrebujejo, le pri 
ocenjevanju znanja ne. 17 % anketiranih tako dolgo, kot ga potrebujejo, tudi pri 
ocenjevanju znanja.  

Tisti, ki so se odločili za možnost drugo, pa so zapisali (4 primeri), da dovolijo uporabo 
stotičnega kvadrata učencem s težavami za doseganje minimalnega standarda, dokler 
ga potrebujejo, ter učencem z odločbo in tistim, ki imajo zapisane prilagoditve v 
individualiziranem programu. En anketiranec je zapisal, da imajo na začetku izpolnjen 
stotični kvadrat, kmalu pa praznega, dokler ne usvojijo števil do 100.  En anketrianec je 
navedel, da ima stotični kvadrat na steni celo šolsko leto, kdor ga potrebuje, ga uporabi, 
saj imajo nekateri učenci slabo številsko predstavo in jim je stotični kvadrat v pomoč. En 
anketriranec pa je navedel, da je to odvisno od posameznega učenca. Ugotavljamo, da 
imajo učitelji pri tem precej različne pristope. Zanimivo se nam zdi, da kar 33 % učiteljev 
dovoli uporabo stotičnega kvadrata le na začetku šoslkega leta, ko ponavljajo števila do 
100. Glede na to, da imajo učenci slabo razvito številsko predstavo in zato ponazorila 
potrebujejo dlje, bi bilo smiselno, da se tem učencem dovoli uporaba stotičnega 
kvadrata dlje kot pa le na začetku šolskega leta.  

Naslednje vprašanje je spraševalo o izkušnjah s poučevanjem zaporedij števil. Učitelji 
so na lestvici stališč izkazali strinjanje oz. nestrinajnje glede štirih trditev.  

PREGLEDNICA 6: IZKUŠNJE S POUČEVANJEM ZAPOREDIJ ŠTEVIL 

  

Sploh 
se ne 
strinjam 

Delno 
se ne 
strinjam 

Se niti 
ne 
strinjam 
niti 
strinjam 

Delno 
se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

Skupaj 
 Povpre-
čje 

 Std. 
odklon 

Naloge iz 
zaporedij števil 
so za učence 
3. razredov 
pretežke. 

16 9 6 9 0 40 2,2 1,2 

40 % 23 % 15 % 23 % 0 % 100 % 
Učenci naloge 
iz zaporedij 
števil rešujejo 
slabo. 

9 9 10 12 0 40 2,6 1,15 

23 % 23 % 25 % 30 % 0 % 100 % 
Naloge iz 
zaporedij števil 
večajo 
številsko 
predstavljivost. 

0 1 5 17 16 39 4,2 0,78 

0 % 3 % 13 % 44 % 41 % 100 % 
Učenci z boljšo 
številsko 
predstavo 
boljše 
razumejo 
zaporedja 
števil. 

0 0 1 5 33 39 4,8 0,45 

0 % 0 % 3 % 13 % 85 % 100 % 
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GRAF 3: IZKUŠNJE S POUČEVANJEM ZAPOREDIJ ŠTEVIL 

Več kot 60 % anketiranih meni, da naloge iz zaporedij števil za učence 3. razredov niso 
pretežke, kar 15 % anketiranih se ni moglo odločiti glede trditve, saj se niti ne strinjajo 
niti strinjajo. Le 23 % pa se s trditvijo delno strinjajo, torej se delno strinjajo, da so 
naloge iz zaporedij števil za tretješolce pretežke.  

Nekoliko manj kot polovica anketiranih meni, da učenci naloge iz zaporedij ne rešujejo 
slabo (26 %), četrtina (25 %) se ni mogla odločiti glede trditve, slaba tretjina pa se delno 
strinja s trditvijo, da učenci naloge iz zaporedij rešujejo slabo.  

Velika večina, kar 85 %, se strinja, da naloge iz zaporedij števil večajo številsko 
predstavljivost. Skoraj vsi, 98 % anketriranih, pa menijo, da učenci z boljšo številsko 
predstavljivostjo tudi boljše razumejo zaporedja števil. Ugotovimo, da se učitelji strinjajo, 
da učenci z boljšo številsko predstavo boljše razumejo zaporedja števil, kar je bilo tudi 
eno od naših raziskovalnih vprašanj, ki ga bomo še bolj podrobno raziskali pri poglavju 
o učencih. Učitelji se tudi strinjajo, da naloge iz zaporedij večajo številsko 
predstavljivost. Zanimivo je tudi, da so učitelji glede zahtevnosti vsebine iz zaporedij za 
učence 3. razredov razdeljeni. Polovico jih meni, da zaporedja niso prezahtevna, kar 
nekaj jih je, ki pa se strinjajo, da so zaporedja pretežka. Ugotavljamo tudi, da učitelji 
razumevanje zaporedij pogojujejo z razvitostjo številskih predstav. Nekatri pa menijo 
celo obratno, da s tipom nalog iz zaporedij števil prispevamo k boljšim številskim 
predstavam.  

Naslednje vprašanje se je nanašalo na to, kako poučujejo reševanje zaporedij števil in 
kako učencem pojasnijo reševanje nalog iz zaporedij števil. Podan je bil konkreten 
primer naloge (nadaljuj zaporedje:      2         7          12        17) zaporedja števil, na 
katerem so morali opisati, kako bi ga pojasnili učencem. Vprašanje je bilo odprtega tipa. 
Dobili smo 35 zapisanih odgovorov. Odgovore lahko razvrstimo v 5 skupin: 

- izračunajo, za koliko se naslednje število poveča ali pomanjša. Opazujejo vzorec 
ponavljanja. Razliko zapišejo med števili. (12 odgovorov), 
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- s ponazorilom na stotičnem kvadratu (10 odgovorov), 

- s prikazom na številskem traku, števila, ki so vmes obkrožijo z enako barvo (7 
odgovorov), 

- s štetjem števil, ki so vmes med danima številoma. Za vsako število si narišejo 
piko (4 odgovori), 

- z opazovanjem spremembe pri številih (2 odgovora). 

Nekaj odgovorov pa je bilo takih, ki so bili nekoliko drugačni od ostalih, zato jih še 
posebej navajamo: 

- ugotovijo razmerje med dvema številoma (naprej, nazaj, po koliko), 

- skupaj rešimo primer in predstavim različne načine (preštevanje, seštevanje, 
odštevanje ...), nato pa z vajo sami najdejo način, ki jim ustreza. Na začetku to 
poteka ob stotičnem kvadratu in številskem traku, 

- ugotovi pravilo in po njem nadaljuje zaporedje, 

- vedno jim povem zgodbico o žabici, ki skače in nad števili naredim lok in postavim 
papirnato žabico, ki skače. Le-to zaporedje prikažem potem na različne načine na 
stotičnem kvadratu. 

- na konkretnem primeru pogledamo razliko med posameznimi kupčki. 
Pregledamo, kje je več ali manj, potem se lotimo ugotavljanja razlik v samem 
številu, preverimo ali se število povečuje, zmanjšuje, torej konkretno. 

Ugotovimo, da imajo učitelji dokaj različne pristope, kako učencem pojasnijo postopek 
reševanja. Zanimivo je, da ni nihče zapisal problemskega pristopa reševanja. Res je, da 
je bila podana konkretna naloga in jih je morda to zavedlo, da so se osredotočili na 
pojasnjevanje postopka reševanja. Morda se problemski prostop skriva v opisih.  

Naslednje vprašanje v anketi se nanaša na stališča učiteljev o uporabnosti stotičnega 
kvadrata pri pouku matematike. 
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GRAF 4: MNENJE O UPORABI STOTIČNEGA KVADRATA PRI POUKU MATEMATIKE 

Najbolj močno so se strinjali s trditvijo, da stotični kvadrat nudi raznolike možnosti 
uporabe pri pouku matematike, ne le za seštevanje in odštevanje v množici naravnih 
števil do 100. S to trditvijo se popolnoma strinja kar 72 % vprašanih, kar je 28 učiteljev. 
Druga trditev po moči strinjanja je trditev, da je stotični kvadrat zelo uporaben 
pripomoček za seštevanje in odštevanje v množici naravnih števil do 100, saj se z njo 
strinja 85 % vprašanih. Sledi trditev, da stotični kvadrat potrebujejo predvsem učenci, ki 
imajo učne težave pri matematiki. S to trditvijo se strinja 82 % vprašanih. S trditvijo, da 
je stotični kvadrat uporaben tudi pri poučevanju matematičnih problemov, se strinja 73 
% vprašanih.  

Najbolj neenotni pa so si bili učitelji pri trditvi, da stotični kvadrat podpira računanje do 
100  po naučenem algoritmu brez razumevanja. S trditvijo se strinja oz. delno strinja 
polovica vprašanih, natančneje 52 %. Kar 29 % vprašanih pa o trditvi nima izdelanega 
mnenja, saj so izbrali možnost, da se niti ne strinjajo niti strinjajo. S trditvijo se ne strinja 
19 % vprašanih. Zanimivo je, da se le polovica učiteljev strinja in zaveda, da stotični 
kvadrat podpira računanje do 100  po naučenem algoritmu brez razumevanja. Stotični 
kvadrat pa se po drugi strani zdi učiteljem uporaben pripomoček za seštevanje in 
odštevanje v množici naravnih števil do 100 z razumevanjem.  

Naslednje vprašanje, ki se je glasilo »v čem vidite prednosti uporabe stotičnega 
kvadrata pri pouku matematike«, je bilo odprtega tipa. Nanj smo prejeli 35 zapisanih 
odgovorov in jih lahko razdelimo v 5 kategorij: 

- ponazoritev števil do 100 in s tem boljše številske predstave, razumevanje 
prehoda čez desetico (26 odgovorov),  

- dobra pomoč učencem z učnimi težavami, ki imajo slabe številske predstave 
(12 odgovorov), 

- pomoč učencem na različnih matematičnih podorčjih, ne le ponazoritev števil, 
lažje razumejo seštevanje, odštevanje, desetice, enice, zaporedja števil (5 
odgovorov), 

- lažje se ga izdela kot številski trak in se z njim lažje rokuje (1 odgovor), 
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- iskanje sodih in lihih števil (1 odgovor). 

Nekaj odgovorov pa je bilo takih, ki so bili nekoliko drugačni od ostalih, zato jih še 
posebej navajamo, so pa že šteti v zgornje frekvence: 

- razume velikostno razmerje med enico in desetico; 
- ločevanje števil na desetice, enice (po stolpcih, vrsticah), hitrejše računanje, 

iskanje števil; 
- učenec si lažje razvija količinske predstave, tudi če jih nima, mu stalna uporaba 

omogoča, da si jih sčasoma pridobi, sicer ne bi tak učenec nikoli napredoval. 
Izkušnje kažejo, da tudi slabši učenci ob daljši uporabi stotičnega kvadrata enkrat 
napredujejo, seveda pa mnogo kasneje kot povprečni in dobri učenci; 

- za učence s slabimi številskimi predstavami je nepogrešljiv pripomoček; 
- prednost je predvsem takrat, ko dodajamo desetice, ki so zbrane v enem stolpcu, 

tudi pri dodajanju enic je dobro, ko pa je na vrsti prehod, je boljši številski trak. 
 

Naslednje vprašanje, se je glasilo »v čem vidite pomanjkljivosti uporabe stotičnega 
kvadrata pri matematiki« in je bilo prav tako odprtega tipa. Nanj smo prejeli 33 zapisanih 
odgovorov in jih lahko razdelimo v 9 skupin: 

- potuha: pri računanju do 100 ni razumevanja, ampak samo prepisovanje 
rezultatov, zanašanje na pripomoček, premalo samotojnega mišljenja (16 
odgovorov);  

- predolga uporaba: se polenijo, ne razmišljajo, se težko odvadijo računanja s 
stotičnim kvadratom (6 odgovorov); 

- nerazumevanje načina branja: učenci s slabimi številskimi predstavami se hitro 
zmedejo glede na 4 smeri pomikanja, ko računamo s prehodom se zgubljajo med 
vrsticami, če se ga ves čas uporablja, učenec ne čuti moči števil (3 odgovori);  

- boljši je številski trak (2 odgovora); 
- jih ni (2 odgovora); 
- preveč števil naenkrat za učence, ki imajo težave pri podrobnostih (disilektiki). 

Razen, če jih še poudarimo z barvami (npr. desetice rdeče, enice modre) (1 
odgovor); 

- iskanje rezultata samo s štetjem (1 odgovor); 
- nekateri učenci težko zaznajo linearno naraščanje števil proti neskončnosti (1 

odgovor); 
- nekateri učenci težko pridejo na računanje s prsti brez stotičnega kvadrata (1 

odgovor). 

Nekaj odgovorov pa je bilo takih, ki so bili nekoliko drugačni od ostalih, zato jih še 
posebej navajamo, so pa že šteti v zgornje frekvence: 

- Če se učenci, ki so sposobni računati tudi drugače (s pomočjo prstov, celo 
abstraktno), opirajo na stotični kvadrat in po njem preštevajo, se mi zdi smiselno, 
da se stotični kvadrat odstrani in poiščejo drugačne možnosti računanja, čeprav 
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(vsaj na začetku) zagotovo potrebujejo več časa, da pridejo do pravega rezultata 
in je potrebno vložiti tudi več napora. 

- Pomanjkljiv je le pri seštevanju in odštevanju, če ga pustimo predolgo, ker otroci 
osvojijo le premikanje po stotičku, števil pa si ne predstavljajo v mislih. Zato ga 
uporabljamo le na začetku, da si lažje predstavljajo potem pa morajo računati 
brez. 

Sedaj prehajamo od predstavitve podakov k odgovorom na raziskovalna vprašanja ter s 
tem k preverjanju naših hipotez. Za preverjanje 1., 3., 4. in 5. hipoteze smo opravili hi-
kvadrat test enake verjetnosti, ker ne računamo korelacij med spremenljivkami temveč 
samo preverjamo verjetnost odgovorov v populaciji. Želeli smo preveriti, ali se naši 
odgovori razporejajo enakomerno ali pa lahko najdemo kakšne vzorce odgovorov, ki so 
bolj verjetni. Za preverjanje 2. hipoteze smo izhajali iz odgovorov, za preverjanje 6. 
hipoteze pa smo računali Pearsonov koeficient korelacije med dolžino delovne dobe in 
pogostostjo uporabe stotičnega kvadrata pri pouku.  

 

3.5.2 UPORABA STOTIČNEGA KVADRATA PRI POUČEVANJU 
ZAPOREDIJ ŠTEVIL 

 

Prva hipoteza: Učitelji redko uporabljajo stotični kvadrat za poučevanje zaporedij 
števil. 

Hipotezo smo preverjali z dvema vprašanjema, in sicer s 3. in 4. vprašanjem v 
anketnem vprašalniku. Na 3. vprašanje je več kot 80 % anketiranih (36 anketiranih) 
odgovorilo, da uporabljajo stotični kvadrat za doseganje cilja o oblikovanju in 
nadaljevanju zaporedij števil, in sicer pogosto ter vedno. Le 14 % ali 6 anketriranih je 
odgovorilo, da redko, in nihče, da nikoli.  

PREGLEDNICA 7: UPORABA STOTIČNEGA KVADRATA PRI DOSEGANJU CILJA 

»OBLIKUJEJO IN NADALJUJEJO ZAPOREDJA ŠTEVIL« 

Opredelite, za katere učne cilje pri pouku uporabljate 
stotični kvadrat.         

Podvprašanja Odgovori Povprečje 
Std. 
odklon 

  Nikoli Redko Pogosto Vedno Skupaj     
Oblikujejo in nadaljujejo 
zaporedja števil. 

0 6 24 12 42 3,1 0,65 

0 % 14 % 57 % 29 % 100 % 
 

V 4. vprašanju smo spraševali po tem, kako pogosto uporabljajo stotični kvadrat kot 
pomoč pri poučevanju naloge iz zaporedij števil, in sicer »nadaljuj zaporedje 3  6     9    
12 15«. Pri tem vprašanju pa je le 52 % (22 anketriranih) odgovorilo, da pogosto ali 
vedno uporabljajo stotični kvadrat. Redko in nikoli pa 47 % (20 anketiranih). Ugotovimo, 
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da približno polovica anketiranih uporablja stotični kvadrat približno polovica pa ne, kar 
je za 30 % manj, kot so se izrazili v prejšnji nalogi.  

PREGLEDNICA 8: STOTIČNI KVADRAT KOT POMOČ PRI POUČEVANJU ZAPOREDIJ ŠTEVIL 

Kako pogosto uporabljate stotični kvadrat kot pomoč pri 
poučevanju predstavljenih nalog?         

Podvprašanja Odgovori Povprečje 
Std. 
odklon 

  Nikoli Redko Pogosto Vedno Skupaj     
Nadaljuj zaporedje. 
(npr.  3     6      9     12    15 ) 

1 19 21 1 42 2,5 0,59 

2 % 45 % 50 % 2 % 100 % 
 

Ugotovimo lahko, da učitelji menijo, da sicer pogosto uporabljajo stotični kvadrat pri 
poučevanju zaporedij števil, vendar so pri dejanski nalogi dokazali, da ga ne uporabljajo 
pogosto ampak prej redko in da je tu še možnost, da učitelji povečajo uporabo 
stotičnega kvadrata za poučevanje zaporedij števil.  

Opravili smo hi-kvadrat test enake verjetnosti za 3. in 4. vprašanje. Z njim smo preverili, 
ali se odgovori na vprašanja razporejajo enakomerno, torej so vsi odgovori enako 
verjetni, ali pa se kaže tendenca nekaterih bolj verjetnih odgovorov. Iz preglednice št. 9 
lahko razberemo, da pri 3. vprašanju test ni statistično pomemben. Hi-kvadrat znaša 
10,308 pri stopnji prostosti 2 in statistični pomembnosti večji od 0,05. Ničelno hipotezo 
lahko sprejmemo ter trdimo, da so vsi odgovori enako verjetni, torej da je enako 
verjetno (nikoli, redko, pogosto ali vedno), da učitelji uporabljajo stotični kvadrat za 
doseganje cilja »oblikujejo in nadaljujejo zaporedja števil«. 

Pri 4. vprašanju pa je hi-kvadrat = 31,462 pri stopnji prostosti 3 in statistični 
pomembnosti < 0,05. Na podlagi tega lahko zavrnemo ničelno hipotezo, da so vsi 
odgovori enako verjetni in zaključimo, da učitelji pogosteje (50 %) uporabljajo stotični 
kvadrat za nadaljevanje zaporedij števil in da ni bistvene razlike med redkejšo in 
pogostejšo uporabo stotičnega kvadrata pri nalogah o nadaljevanju zaporedij števil. 

PREGLEDNICA 9: KAKO POGOSTO UPORABLJATE STOTIČNI KVADRAT ZA DOSEGANJE 

CILJA 

a) Oblikujejo in nadaljujejo 
zaporedja števil. 

  Opazovani N 
Pričakovani 

N Razlika 
Redko 6 13,0 -7,0 

Pogosto  22 13,0 9,0 

Vedno 11 13,0 -2,0 

Skupaj 39     
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b) Nadaljuj zaporedje. 
(npr.  3     6      9     12    15 ) 

  Opazovani N 
Pričakovani 

N Razlika 
Nikoli 1 9,8 -8,8 

Redko 19 9,8 9,3 

Pogosto 18 9,8 8,3 

Vedno 1 9,8 -8,8 

Skupaj 39     

 

 

PREGLEDNICA 10: STATISTIČNA TESTA ZA CILJ A IN CILJ B 

Statistični test za cilj a 

  

Oblikujejo in 
nadaljujejo 

zaporedja števil 
Hi-kvadrat 10,308a 

 Stopnja 
prostosti 

2 

Test 
statistične 
pomembnosti 

,006 

 

Statistični test za cilj b 
 

  

Kako pogosto uporabljate 
stoti: Nadaljuj zaporedje. 
(npr.  3     6      9     12    15 ) 

Hi-kvadrat 31,462a 

Stopnja prostotisti 3 

Test statistične 
pomembnosti 

,000 

a. Nobena celica nima pričakovanega N manjšega od 5. 
Minimalni pričakovani N je 9,8. 

Hipotezo lahko sprejmemo in zaključimo, da učitelji redko uporabljajo stotični kvadrat za 
poučevanje zaporedij števil.  

 

3.5.3 UPORABA STOTIČNEGA KVADRATA ZA RAZVIJANJE 
ŠTEVLISKIH PREDSTAV DO 100 

 

Druga hipoteza: Učitelji pogosto uporabljajo stotični kvadrat za razvijanje številskih 
predstav do 100. 
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Hipotezo smo preverjali z 2., 3. in 4. vprašanjem v anketnem vprašalniku. Pri 2. 
vprašanju v anketnem vprašalniku o tem, katera ponazorila uporabljajo pri razvijanju 
številskih predstav pri svojem delu in kako pogosto, se je izkazalo, da najpogosteje 
uporabljajo stotični kvadrat (95 % vprašanih, standardni odklon od povprečja je 0,59), 
sledi številski trak (83 % vprašanih, standardni odklon od povprečja je 0,79), link kocke 
(93 % vprašanih, standardni odklon od povprečja je 0,46) in ponazorila za desetiške 
enote (85 % vprašanih, standardni odklon od povprečja je 0,60). 

 

GRAF 5: POGOSTOST UPORABE PREDSTAVLJENIH PRIPOMOČKOV 

Tretje vprašanje je preverjalo, za katere učne cilje pri pouku uporabljajo stotični kvadrat. 
Navedenih je bilo 7 ciljev, za katera so se opredelili, kako pogosto (vedno, pogosto, 
redko, nikoli) uporabljajo stotični kvadrat. Za tri cilje, ki se nanašajo na razvijanje 
številskih predstav, smo opravili hi-kvadrat test enake verjetnosti.  

Opravili smo hi-kvadrat test enake verjetnosti. Iz preglednice 11 lahko razberemo, da je 
za cilj »štejejo, zapišejo in berejo števila do 100« test statistično pomemben; hi-kvadrat 
= 17,231 pri stopnji prostosti 2 in statistični pomembnosti < 0,05. Na podlagi tega lahko 
zavrnemo ničelno hipotezo (vsi odgovori so enako verjetni) in sklepamo, da učitelji 
pogosto uporabljajo stotični kvadrat za poučevanje raziskovanega cilja. 

Za cilj »uredijo po velikosti množico naravnih števil do 100« je test statistično 
pomemben, hi-kvadrat = 11,737 pri stopnji prostosti 2 in statistični pomembnosti < 0,05. 
Na podlagi tega lahko zavrnemo ničelno hipotezo (vsi odgovori so enako verjetni) in 
sklepamo, da učitelji pogosto uporabljajo stotični kvadrat za poučevanje raziskovanega 
cilja. 

Za cilj »določijo predhodnik in naslednik danega števila« test ni statistično pomemben, 
hi-kvadrat = 7,538 pri stopnji prostosti 2 in statistični pomembnosti večji od 0,05. Na 
podlagi tega lahko sprejmemo ničelno hipotezo, da so vsi odgovori enako verjetni.  
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PREGLEDNICA 11: POGOSTOST UPORABE STOTIČNEGA KVADRATA PRI POUKU 

a) Štejejo, zapišejo in berejo števila 
do 100. 

  Opazovani N Pričakovani N Razlika 
Nikoli 1 13,0 -12,0 

Pogosto 21 13,0 8,0 

Vedno 17 13,0 4,0 

Skupaj 39     

 

b) Uredijo po velikosti množico 
naravnih števil do 100. 

  Opazovani N Pričakovani N Razlika 
Redko 5 12,7 -7,7 

Pogosto 22 12,7 9,3 

Vedno 11 12,7 -1,7 

Skuapj 38     

 

c) Določijo predhodnik in naslednik 
danega števila. 

  Opazovani N Pričakovani N Razlika 
Redko 5 13,0 -8,0 

Pogosto 18 13,0 5,0 

Vedno 16 13,0 3,0 

Skupaj 39     

 

PREGLEDNICA 12: STATISTIČNI TESTI ZA CILJE A, B IN C 

  

Opredelite, za 
katere učne cil: 
Štejejo, zapišejo 
in berejo števila 

do 100. 

Opredelite, za 
katere učne cil: 

Uredijo po velikosti 
množico naravnih 

števil do 100. 

Opredelite, za 
katere učne cil: 

Določijo predhodnik 
in naslednik danega 

števila. 
Hi-kvadrat 17,231a 11,737b 7,538a 

 Stopnja prostosti 2 2 2 

Test statistične 
pomembnosti 

,000 ,003 ,023 

a. Nobena celica nima pričakovanega N manjšega od 5. Minimalni pričakovani N je 13,0. 

  

b. Nobena celica nima pričakovanega N manjšega od 5. Minimalni pričakovani N je 9,8. 

 
Pri 4. vprašanju smo preverjali pogostost uporabe stotičnega kvadrata pri poučevanju 
predstavljenih nalog. Pri poučevanju nalog, ko morajo najti manjkajoče število (npr. v 
stotičnem kvadratu določi manjkajoča števila v poljih, ki so obarvana sivo), pa 60 % 
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vprašanih pogosto uporablja stotični kvadrat ter 29 % vprašanih redno, kar je večina 
vprašanih, to je skupaj 89 % vprašanih. Standardni odklon je 0,68. 

 

PREGLEDNICA 13: POGOSTOST UPORABE STOTIČNEGA KVADRATA KOT POMOČ PRI 
POUČEVANJU PREDSTAVLJENIH NALOG 

Kako pogosto uporabljate stotični kvadrat kot pomoč pri 
poučevanju predstavljenih nalog?         

  Nikoli Redko Pogosto Vedno Skupaj  Povprečje 
 Std. 
odklon 

V stotičnem kvadratu določi 
manjkajoča števila v poljih, ki so 
obarvana sivo. 

1 4 25 12 42 3,1 0,68 

2 % 10 % 60 % 29 % 100 % 
 

Opravili smo hi-kvadrat test enake verjetnosti. Iz tabele lahko razberemo, da je test 
statistično pomemben. Hi-kvadrat = 27,154 pri stopnji prostosti 3 in statistični 
pomembnosti < 0,05. Na podlagi tega lahko zavrnemo ničelno hipotezo (vsi odgovori so 
enako verjetni) in sklepamo, da učitelji pogosto uporabljajo stotični kvadrat za 
poučevanje števil do 100. 

 

PREGLEDNICA 14: POGOSTOST UPORABE STOTIČNEGA KVADRATA KOT POMOČ PRI 
POUČEVANJU PREDSTAVLJENIH NALOG 

Kako pogosto uporabljate stotični kvadrat za nalogo: V stotičnem 
kvadratu določi manjkajoča števila v poljih, ki so obarvana sivo. 

  Opazovani N Pričakovani N Razlika 
Nikoli 1 9,8 -8,8 

Redko 4 9,8 -5,8 

Pogosto 22 9,8 12,3 

Vedno 12 9,8 2,3 

Skupaj 39     

 

Statistični test 

  

Kako pogosto 
uporabljate stoti: V 
stotičnem kvadratu 
določi manjkajoča 
števila v poljih, ki so 
obarvana sivo. 

Hi-kvadrat 27,154a 

Stopnja prostotisti 3 

Test statistične pomembnosti ,000 

a. Nobena celica nima pričakovanega N manjšega od 5. 
Minimalni pričakovani N je 9,8. 
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Hipotezo lahko sprejmemo in zaključimo, da učitelji pogosto uporabljajo stotični kvadrat 
za razvijanje številskih predstav. 

 

3.5.4 PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE STOTIČNEGA KVADRATA  
 

Tretja hipoteza: Učitelji vidijo več prednosti uporabe stotičnega kvadrata kot 
slabosti. 

To hipotezo smo preverjali z 9. in 10. vprašnjem, ki sta bili odprtega tipa. Učitelji so 
zapisali prednosti in slabosti stotičnega kvadrata. Na vprašanje o prednostih stotičnega 
kvadrata smo prejeli 35 odgovorov, na vprašnje o pomanjkljivostih pa 33 odgovorov. 

Največjo prednost vidijo učitelji v ponazoritvi števil do 100 in s tem boljše številske 
predstave ter v  razumevanju prehoda čez desetico, kar meni 26 anketiranih, to je 74 %. 
Sledi prednost, da je stotični kvadrat dobra pomoč učencem z učnimi težavami, ki imajo 
slabe številske predstave, kar meni 12 anketiranih, to je 34 %. Prednost stotičnega 
kvadrata je tudi v tem, da nudi pomoč učencem na različnih matematičnih podorčjih, 
lažje razumejo seštevanje, odštevanje, desetice, enice in zaporedja števil (5 odgovorov, 
14 %), lažje se ga izdela kot številski trak in se z njim lažje rokuje (1 odgovor, 3 %), 
lažje iskanje sodih in lihih števil (1 odgovor, 3 %). 

Največjo slabost vidijo učitelji v tem, da predstavlja potuho, pri računanju do 100 ni 
razumevanja, ampak samo prepisovanje rezultatov, zanašanje na pripomoček, premalo 
samotojnega mišljenja, kar meni 16 anketriranih, to je 48 %. Sledi pomanjkljivost, da če 
ga uporabljajo predolgo, se polenijo, ne razmišljajo, se težko odvadijo računanja s 
stotičnim kvadratom, kar meni 6 anketriranih, to je 18 %. Slabost vidjio tudi za učence s 
slabimi številskimi predstavmi, saj se hitro zmedejo glede na 4 smeri pomikanja, ko 
računajo s prehodom, se zgubljajo med vrsticami (2 odgovora). Dva učitelja sta 
zapisala, da je boljši številski trak. Posamezni odgovori o pomanjklivostih pa so, da je 
preveč števil naenkrat za učence, ki imajo težave pri podrobnostih (disilektiki), razen če 
jih še poudarimo z barvami (npr. desetice rdeče, enice modre); iskanje rezultata samo s 
štetjem; naučeno računanje po določenem algoritmu, a pri tem še vedno, če se ga ves 
čas uporablja, učenec ne čuti moči števil; nekateri učenci težko zaznajo linearno 
naraščanje števil proti neskončnosti in nekateri učenci težko pridejo na računanje s prsti 
brez stotičnega kvadrata. 

Skupno so anketirani zapisali 45 prednosti ter 31 slabosti. Dva učitelja pa sta zapisala, 
da ne vidita nobenih pomanjklivosti. Iz tega lahko sklepamo, da je hipoteza potrjena in 
da učitelji vidijo več prednosti uporabe stotičnega kvadrata kot slabosti. Ugotavljamo pa, 
da je malo učiteljev kot slabost izpostavilo to, da stotični kvadrat nudi potuho, da učenci 
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ob njem ne razmišljajo, ampak zgolj izvajajo postopek računanja in premikanja po 
stotičnem kvadratu.  

3.5.5 ALI STOTIČNI KVADRAT PODPIRA RAČUNANJE PO NAUČENEM 
ALGORITMU BREZ RAZUMEVANJA? 

 

Četrta hipoteza: Učitelji menijo, da stotični kvadrat podpira računanje do 100 po 
naučenem algoritmu. 

Pod drobnogled smo vzeli eno od izpostavljenih slabosti stotičnega kvadrata. 

PREGLEDNICA 15: MNENJE O UPORABI STOTIČNEGA KVADRATA PRI POUKU 

MATEMATIKE 

Kakšno je vaše mnenje o uporabi stotičnega kvadrata 
pri pouku matematike?           

Podvprašanja Odgovori  

Pov
prečj
e 

Std. 
odklo
n 

  

Sploh 
se ne 
strinja
m 

Delno 
se ne 
strinja
m 

Se niti 
ne 
strinja
m niti 
strinja
m 

Delno 
se 
strinja
m 

Popolno
ma se 
strinjam 

Skup
aj 

    
Stotični kvadrat podpira 
računanje do 100  po 
naučenem algoritmu brez 
razumevanja. 

3 4 11 15 5 38 
3,4 1,1 

8 % 11 % 29 % 39 % 13 % 
100 
% 

 

Hipotezo smo preverjali z 8. vprašanjem. Učitelji so na 5-stopenjski lestvici stališč 
izrazili svoje mnenje o trditvah. Med drugimi je bila tudi trditev, da stotični kvadrat 
podpira računanje do 100  po naučenem algoritmu brez razumevanja. Učitelji so si bili 
pri tej trditvi precej neenotni. Ugotovimo, da s trditvijo delno ali popolnoma strinja le 
dobra polovica vprašanih.  

Opravili smo hi-kvadrat test enake verjetnosti, saj smo želeli preveriti, ali se naši 
odgovori razporejajo enakomerno ali pa lahko najdemo kakšne vzorce odgovorov, ki so 
bolj verjetni. Iz preglednice 12 lahko razberemo, da je test statistično pomemben, hi-
kvadrat = 14,105 pri stopnji prostosti 4 in statistični pomembnosti < 0,05. Na podlagi 
tega lahko zavrnemo ničelno hipotezo, da so vsi odgovori enako verjetni. S tem smo 
pokazali, da vsi odgovori niso enako verjetni. Ne moremo pa trditi, da se učitelji strinjajo, 
da stotični kvadrat podpira računanje do 100 po naučenem algoritmu brez razumevanja. 
S trditvijo se je namreč strinjalo malo anketiranih, to je le polovica. Naši rezltati so 
zaskrbljujoči, da se le polovica vprašanih zaveda te pomanjklivosti stotičnega kvadrata. 
Tudi pri pomanjkljivostih stotičnega kvadrata so se redki izrazili o tem, da stotični 
kvadrat podpira računanje po naučenem algoritmu brez razumevanja.  
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PREGLEDNICA 16: KAKŠNO JE VAŠE MNENJE: STOTIČNI KVADRAT PODPIRA 

RAČUNANJE DO 100 PO NAUČENEM ALGORITMU BREZ RAZUMEVANJA 

Kakšno je vaše mnenje: Stotični kvadrat podpira računanje do 100 po naučenem algoritmu brez 
razumevanja 

  Opazovani N 
Pričakovani 
N Razlika 

Sploh se ne strinjam. 3 7,6 -4,6 

Delno se ne strinjam. 4 7,6 -3,6 

Se niti ne strinjam niti strinjam. 11 7,6 3,4 

Delno se strinjam. 15 7,6 7,4 

Popolnoma se strinjam. 5 7,6 -2,6 

Skupaj 38     

Statistični test 

  

Kakšno je vaše 
mnenje o upor: 
Stotični kvadrat 
podpira računanje do 
100  po naučenem 
algoritmu brez 
razumevanja. 

Hi-kvadrat 14,105a 

Stopnja prostotisti 4 

Test statistične pomembnosti ,007 

a. Nobena celica nima pričakovanega N 
manjšega od 5. Minimalni pričakovani N je  
7,6. 

 

3.5.6 VPLIV DELOVNE DOBE NA POGOSTOST UPORABE 
STOTIČNEGA KVADRATA 

 

Peta hipoteza: Učitelji z daljšo delovno dobo manj pogosto uporabljajo stotični 
kvadrat. 

Pri preverjanju hipoteze smo preverili povezanost dveh spremenljivk, in sicer dolžino 
delovne dobe in uporabo stotičnega kvadrata pri pouku. Za ugotavljanje povezanosti 
smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije, da bi ugotovili linearno povezanost med 
spremenljivkama. Iz tabele lahko razberemo, da spremenljivki med seboj nista povezani 
r = -0,027, t statistika = 0,869 pri stopnji značilnosti 0,05. Odgovori učiteljev se 
razporejajo zelo neenakomerno glede na dolžino delovne dobe. Iz rezultatov tako ne 
moremo sklepati, da je dolžina delovne dobe povezana s pogostostjo uporabe 
stotičnega kvadrata. 

Izid rezultatov pripisujemo dejstvu, da smo imeli majhen vzorec učiteljev, saj obsega le 
42 učiteljev in to predstavlja omejitev za dober izračun korelacije. Pri ugotavljanju 
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korelacije na tako majhnem vzorcu je poroblem razporeditev numerusov znotraj 
posameznih skupin dolžine delovne dobe, saj bi z večjim numerusom znotraj 
posameznih skupin dobili boljše opazovanje vzorca in zmanjšali tveganje pri 
posploševanju na populacijo.  

PREGLEDNICA 17: POGOSTOST UPORABE STOTIČNEGA KVADRATA PRI POUKU V 

POVEZAVI Z DELOVNO DOBO 

Delovna doba poučevanja na razredni stopnji Povprečje 
Pogostost 
uporabe 
stotičnega 
kvadrata pri 
pouku  Do 5 let 6–10 let 11–20 let 

21 let ali 
več Skupaj   

Nikoli (1) 0 0 0 0 0 0.0 

0 % 0 % 0 % 7 % 100 % 
Redko (2) 0 0  0 2 2 4.0 

0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 
Pogosto (3) 4 2 4 7 17 2,8 

24 % 12 % 24 % 41 % 100 % 
Vedno (4) 2 1 8 12 32 3,3 

9 % 4 % 35 % 52 % 100 % 

Skupaj 
6 
14 % 

 

3 
7 % 

 

12 
29 % 

 

21 
50% 

 

42 
100 % 

 

Povprečje 3.3 3.3 3.7 3.5 
 

 

 

GRAF 6: POGOSTOST UPORABE STOTIČNEGA KVADRATA PRI POUKU V POVEZAVI Z 

DELOVNO DOBO 
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PREGLEDNICA 18: POGOSTOST UPORABE STOTIČNEGA KVADRATA PRI POUKU V 

POVEZAVI Z DELOVNO DOBO 

 

Deskriptivna statistika 

  Povprečje 
Standardni 
odklon N 

Vaša delovna doba 
poučevanja na razredni 
stopnji:  

3,23 ,986 39 

Učenci v 2. in 3. razredu raz: 
Stotični kvadrat 

3,51 ,601 39 

Korelacija 

  

Vaša delovna 
doba poučevanja 
na razredni 
stopnji:  

Učenci v 2. in 3. 
razredu: Stotični 
kvadrat 

Vaša delovna doba 
poučevanja na razredni 
stopnji:  

Pearsonov koeficient 
korelacije 

1 -,027 

Statistična 
pomembnost 

  ,869 

N 39 39 

Učenci v 2. in 3. razredu: 
Stotični kvadrat 

Pearsonov koeficient 
korelacije 

-,027 1 

Statistična 
pomembnost 

,869   

N 39 39 

 

3.6 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PREIZKUSA ZNANJA 
 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate pri preizkusu znanja učencev (Priloga 2). 
Rezultate smo razporedili v kategorije, da smo lahko oblikovali preglednice in grafe, ki 
predstavljajo dosežke učencev. Kriterij oblikovanja kategorij je bil najpogosteje število 
napak, ki so jih učenci naredili. Rezultate posamezne naloge smo nato interpretirali.  

Učenci so naloge reševali individualno, preizkus znanja je rešilo 17 učencev. Pri 
reševanju niso bili časovno omejeni. Najhitreje je preizkus znanja rešil učenec v 20 
minutah, najdlje je preizkus znanja reševal učenec 42 minut. Med reševanjem so imeli 
na voljo stotični kvadrat, ki so ga lahko uporabili po lastni presoji, kar smo pri obdelavi 
podatkov tudi upoštevali.  

Preizkus znanja je vseboval štiri sklope nalog, in sicer naloge iz številske 
predstavljivosti, ki niso bile narejene na stotičnem kvadratu, ter take, ki so bile. Nato pa 
še sklop nalog iz zaporedja števil brez stotičnega kvadrata ter naloge iz zaporedij števil 
na stotičnem kvadratu. Učenci so sicer tudi pri nalogah, ki niso bile na stotičnem 
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kvadratu le-tega lahko uporabili kot pomoč, če so želeli. Ta podatek sem si tudi 
zabeležila ter ga kasneje upoštevala pri obdelavi podatkov. 

V nadaljevanju bomo najprej predstavili rezultate preizkusa znanja po posameznih 
nalogah, kot si sledijo v testu, ter tudi glede na sklop, na katerega se nanašajo. Nato pa 
bomo v ločenih poglavjih te rezultate uporabili za odgovore na naša raziskovalna 
vprašanja.  

 

SKLOP: naloge za številske predstave brez stotičnega kvadrata 

Sledi predstavitev rezultatov sedmih nalog iz številske predstavljivosti, ki niso bile 
narejene na stotičnem kvadratu.  

1. NALOGA 

Opis naloge: Števila uredi po velikosti, začni z najmanjšim. 

Cilj naloge: učenci uredijo po velikosti množico naravnih števil do 100. 

Kriterij vrednotenja naloge: število napak, ki so jih učenci naredili. 

 

 

GRAF 7: REZULTATI UREJANJA ŠTEVIL PO VELIKOSTI 

Interpretacija: Cilj, ki sem ga pri tej nalogi preverjala, se nanaša na 2. razred osnovne 
šole. Pri reševanju naloge so bili učenci zelo uspešni, nalogo je pravilno rešilo 16 od 17 
učencev, kar je 94 % učencev. Učenec, ki je naredil napako, je v postopku usmerjanja, 
saj ima učne težave in primanjkljaje na posameznih področjih učenja.  

94%

6%

1. naloga

Pravilno Narobe
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2. NALOGA 

Opis naloge: Določi število, ki je manjše za 1, in število, ki je večje za 1 od danega 
števila. Števila so podana v tabeli.  

Cilj naloge: učenci določijo predhodnik in naslednik števila. 

Kriterij vrednotenja naloge: število napak ter glede na to, ali so za reševanje 
potrebovali dodatna pojasnila.  

 

GRAF 8: REZULTATI DOLOČANJA PREDHODNIKA IN NASLEDNIKA 

Interpretacija: Cilj, ki sem ga preverjala, se nanaša na poznavanje predhodnika in 
naslednika števila, čeprav ju v nalogi nisem tako poimenovala. Učenci so nalogo dobro 
reševali, saj jo je brez napake rešilo 88 %. Dodatna pojasnila je potreboval en učenec 
ter nalogo nato rešil pravilno. Napako sta naredila učenca, ki imata projekt pomoči, kljub 
temu da sem jima nalogo dodatno pojasnila. En primer smo rešili skupaj. Lahko bi 
uporabila stotični kvadrat, pa se za to nista odločila.   

3. NALOGA 

Opis naloge: Določi število, ki je manjše za deset, in število, ki je večje za deset od 
danega števila. Števila so podana v tabeli.  

Cilj naloge: učenci razumejo pomen števke v zapisu števila. 

82%

6%

12%

2. naloga

Brez napake Brez napake, a z dodatnimi pojasnili 1-2 napaki
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Kriterij vrednotenja naloge: število napak, ali so za reševanje potrebovali dodatna 
pojasnila ter ali so uporabili stotični kvadrat. 

 

 

GRAF 9: REZULTATI 3. NALOGE 

Interpretacija: Pri nalogi sem preverjala številsko predstavljivost učencev. Učenci so 
nalogo dobro reševali, saj jo je brez napake rešilo 88 %. Ena učenka si je pomagala 
tako, da je štela s prsti, le pri čisti desetici (40) ni štela in je vedela takoj. Ko sem ji 
predlagala, da si lahko pomaga s stotičnim kvadratom, je prav tako štela in se ni 
pomikala po stolpcih. En učenec si je pri celi nalogi pomagal s stotičnim kvadratom in je 
prav tako prešteval kvadratke, tudi pri čisti desetici. Ena učenka je naredila eno napako, 
ena pa je celo nalogo rešila narobe, le eno število je rešila prav.  

4. NALOGA 

Opis naloge: Obkroži števila, pri katerih ima števka 4 vrednost 40:    64, 45, 34, 4, 14, 
94. 

Cilj naloge: učenci razlikujejo desetiške enote in pojasnijo odnose med njimi (E, D, S, 
T). 

Kriterij vrednotenja naloge: število napak ter pomoč z dodatnim pojasnilom. 

76%

12%

6%
6%

3. naloga

Brez napake Brez napake, uporabi SK 1 napaka 7 napak
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GRAF 10: REZULTATI 4. NALOGE 

Interpretacija: Učenci so nalogo reševali slabo. Vsi so imeli težave z razumevanjem, 
kaj je števka. Ko smo jim pojasnili, da je števka znamenje za števila in sestavlja števila, 
so trije znali pravilno rešiti. Dva učenca sta pravilno obkrožila 45, vendar sta poleg tega 
obkrožila še eno število, in sicer 4. Ena učenka, je nalogo rešila najprej narobe, ko pa je 
rešila naslednjo nalogo, ki je podobna tej, se je vrnila ter popravila pravilno. Pri nalogi 
se je izkazalo, da učenci ne poznajo pojma števka. Sklepamo, da je to delno razlog za 
slabo reševanje, vendar je pa nalogo 8 učencev rešilo prav, kar je 47 % in pomeni, da 
vseeno ni bila tako težka ali nerazumljiva.  

5. NALOGA 

Opis naloge: Obkroži števila, pri katerih ima števka 7 vrednost 7:       17, 75, 87, 37, 7, 
72, 5. 

Cilj naloge: učenci razlikujejo desetiške enote in pojasnijo odnose med njimi (E, D, S, 
T). 

Kriterij vrednotenja naloge: število napak ter pomoč z dodatnim pojasnilom. 

47%

12%

41%

4. naloga

Pravilno, s pojasnilom, kaj je števka Delno prav Narobe
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GRAF 11: REZULTATI 5. NALOGE 

Interpretacija: Učenci so nalogo reševali nekoliko bolje kot prejšnjo, ki je bila podobna 
tej nalogi. Naloga je imela  4 pravilne rešitve, kar je prepoznalo 6 učencev ali 35 %. 
Kljub vsemu smo kot delno pravilne prepoznali tudi odgovore, ko učenci niso obkrožili 
vseh štirih števil, saj v navodilu ni točno pisalo, koliko števil morajo obkrožiti, vendar pa 
je pomembno, da niso obkrožili nobene nepravilne rešitve. Morda so bili tudi zavedeni, 
saj je bilo pri prejšnji nalogi le eno število pravilno in ga je bilo potrebno obkrožiti. Delno 
pravilno je nalogo rešilo 6 učencev ali 35 %, saj so pravilno obkrožili eno, dve ali tri 
števila. 

Skupno je torej nalogo pravilno ali delno pravilno rešilo 12 učencev, kar je 70 % vseh 
učencev.  

6. NALOGA 

Opis naloge: Zapiši vsa števila, ki imajo na mestu desetic števko 8. 

Cilj naloge: učenci razlikujejo desetiške enote (E, D, S, T), 

Kriterij vrednotenja naloge: število napak, pomoč z dodatnim pojasnilom  ter uporaba 
stotičnega kvadrata. 

35%

35%

30%

5. naloga

Pravilno Delno pravilno Narobe
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GRAF 12: REZULTATI 6. NALOGE 

Interpretacija: Na prvi pogled se zdi, da so učenci nalogo reševali slabo, saj so jo 
pravilno brez uporabe pripomočkov rešili le 4 učenci, kar je 23 %.  S pomočjo stotičnega 
kvadrata so nalogo pravilno rešili še 4 učenci, kar je 23 %.  Skupno je nalogo pravilno 
rešila manj kot polovica, skupaj 8 učencev ali 46 %. Pet učencev je pozabilo na eno ali 
dve števili, ostale so napisali pravilno, od tega so si trije pomagali s stotičnim 
kvadratom, pa so se vseeno zmotili. V celoti pa so nalogo rešili narobe 4 učenci, kar je 
24 %.  

Slabo reševanje naloge morda delno lahko pripišemo nerazumevanju besede števka, 
vendar menim, da je glavni razlog nepoznavanje desetiških enot in desetice. Kar nekaj 
učencev je namreč zamešalo ter so napisali števila, ki imajo na mestu enice števko 8. 
Pri reševanju pa so bili tudi površni, saj nekateri niso napisali vseh števil. Trije so se 
celo zmotili, kljub temu da so si pomagali s stotičnim kvadratom. 

7. NALOGA 

Opis naloge: Zapiši 10 števil, ki imajo na mestu enice števko 7. 

Cilj naloge: učenci razlikujejo desetiške enote (E, D, S, T). 

Kriterij vrednotenja naloge: število napak in pomoč z dodatnim pojasnilom. 

23%

23%

12%

18%

24%

6. naloga

Pravilno Pravilno s pomočjo SK

Eno število manjka S pomočjo SK, 1-2 števili manjkata

Narobe v celoti
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GRAF 13: REZULTATI 7. NALOGE 

Interpretacija: Na prvi pogled se zdi, da so učenci tudi to nalogo reševali slabo, saj so 
jo pravilno rešili le 4 učenci, kar je 24 %. Vseeno so jo rešili nekoliko bolje kot prejšnjo. 
S pomočjo stotičnega kvadrata je nalogo pravilno rešilo še 5 učencev, kar je 29 %.  
Skupno je nalogo pravilno rešilo nekaj več kot polovica, skupaj 9 učencev ali 53 %. Dva 
učenca sta s pomočjo stotičnega kvadrata naredila eno–dve napaki, en učenec pa je 
pozabil napisati tri števila. V celoti pa je nalogo rešilo narobe 5 učencev, kar je 29 % in 
je za enega več kot prejšnjo nalogo, ki je bila podobna. 

Ta naloga je bila podobna prejšnji, le da so pri tej nalogi pokazali poznavanje enice, pri 
prešnji pa desetice. Tudi to nalogo so reševali podbno kot prejšnjo, le en učenec več jo 
je v celoti rešil pravilno. Ugotavljamo, da ni pomembno, katero števko so opazovali, saj 
ni prišlo do bistvenih razlik. Izkaže se, da učenci slabo poznajo desetiše enote oziroma 
ne prepoznajo njihove vrednosti v zapisu števila. 

  

SKLOP: naloge za številske predstave s stotičnim kvadratom 

Sledi predstavitev rezultatov ene naloge, sestavljene iz štirih primerov nalog iz številske 
predstavljivosti, ki so bile narejene na stotičnem kvadratu.  

8. NALOGA 

Opis nalog: Dopolniti manjkajoča števila v poljih obarvanih sivo. Primeri nalog so 
navedeni spodaj.  

24%

29%
12%

6%

29%

7. naloga

Pravilno Pravilno, s pomočjo SK

Eno-dve št. manjkata, s pomočjo SK Tri št. manjkajo

Narobe v celoti
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Cilj naloge: učenci določijo predhodnik in naslednik danega števila in štejejo, zapišejo 
in berejo števila do 100. 

Kriterij vrednotenja naloge: število napak ter ali so si pri reševanju pomagali s 
stotičnim kvadratom, kljub temu da so bile naloge izseki iz stotičnega kvadrata. 

 

GRAF 14: REZULTATI 8. NALOGE, VSI PRIMERI SKUPAJ 

Interpretacija: Učenci so nalogo reševali precej slabo. Pričakovala sem, da jim bo 
naloga zelo lahka, pa se je izkazalo, da ne. Kljub vsemu so nalogo pravilno rešili v 21 
primerih, kar je 31 %, s pomočjo stotičnega kvadrata pe še v 19 primerih, kar je 28 %, 
skupaj 59 %. Narobe so jo rešili v 24 primerih, kar je 35 %.  

Za posamezne primere pa so rezultati reševanja prikazani spodaj. Najslabše so reševali 
primer c, pri čemer je bil diagonalni izsek iz stotičnega kvadrata. Prav ga je rešilo le 7 
učencev, od tega le 4 brez pomoči stotičnega kvadrata. Kar 10 učencev ga je rešilo 
narobe. Najbolje so reševali primer b, kjer so imeli podani dve števili, oblika izseka pa je 
bila pravokotna. Prav je izsek dopolnilo 8 učencev ter še 4 s pomočjo stotičnega 
kvadrata. Narobe ga je rešilo 5 učencev. Ugotavljamo, da na težino naloge vpliva 
predvsem oblika izseka ter nite ne toliko, koliko števil imajo podanih. Pri primeru a so 
imeli podana kar štiri števila, pa ni bil najbolje rešen primer.  

 

 

 

 

31%

28%

35%

6%

8. naloga

Pravilno Pravilno, s pomočjo SK Narobe Prazen
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PRIMER A 

          

    63     

  72   74   

    83     

          
 

 

GRAF 15: REZULTATI 8. NALOGE, PRIMER A 

PRIMER B  

  27       

          

          

          

    68     
 

35%

30%

35%

0%

Primer a

Pravilno Pravilno, s pomočjo SK Narobe Prazen
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GRAF 16: REZULTATI 8. NALOGE, PRIMER B 

 

PRIMER C 
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47%

24%

29%

0%

Primer b

Prav Prav, s pomočjo SK Narobe Prazen
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GRAF 17: REZULTATI 8. NALOGE, PRIMER C 

 

PRIMER D 

 

 

 

GRAF 18: REZULTATI 8. NALOGE, PRIMER D 

23%

18%
59%

0%

Primer c

Prav Prav, s pomočjo SK Narobe Prazen

Prav
47%

Prav, s pomočjo SK
12%

Narobe
23%

Prazen
18%

Primer d

Prav Prav, s pomočjo SK Narobe Prazen
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Razlog za slabo reševanje je lahko to, da niso vajeni reševanja tovrstnega tipa naloge.  

Nekaj učencev je števila pisalo, kot da se nadaljujejo. V drugem primeru so npr. prvo 
vrsto rešili pravilno (26, 27, 28, 29, 30). V drugi vrsto so nato kar nadaljevali z 31, 32, 33 
... in ne s 36. V peti vrsti se jim potem ni izšlo, ko so prišli do števila 68, zato so v tej 
vrsti napisali števila pravilno (66, 67, 68, 69, 70), vendar niso prejšnjih števil popravili.  

 

SLIKA 3: PRVI PRIMER 9. NALOGE, REŠEN NAROBE 

 

SLIKA 4: DRUGI PRIMER 9. NALOGE, REŠEN NAROBE 
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SLIKA 5: TRETJI PRIMER 9. NALOGE, REŠEN NAROBE 

 

 

SLIKA 6: ČETRTI PRIMER 9. NALOGE, REŠEN NAROBE 

Ena učenka si je v tretjem primeru, ko so števila izrezana diagonalno od 12, 23, 34 ..., 
narisala črte, kot v stotičnem kvadratu in si na ta način pomagala, vendar se je zmotila 
in rešila narobe. S stotičnim kvadratom pa si ni hotela pomagati.  
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SLIKA 7: TRETJI PRIMER 9. NALOGE, KAKO SI JE UČENKA POMAGALA PRI REŠEVANJU, A SE JE ŽAL 

ZMOTILA 

Ena učenka si je pomagala s stotičnim kvadratom in dva primera rešila prav, dva je 
pustila prazna. Pri delu pa je bila zelo počasna, kljub temu da si je pomagala s stotičnim 
kvadratom Nekateri učenci, ki so delali napake, so komentirali, da je naloga težka, še 
posebej zadnja dva primera. Tisti, ki so reševali brez napak, pa so rekli, da naloga ni 
težka.  

SKLOP: naloge iz zaporedij brez stotičnega kvadrata 

Sledi predstavitev rezultatov dveh nalog s skupno sedmimi primeri iz zaporedja števil, ki 
niso bila prestavljena na stotičnem kvadratu. 

9. NALOGA 

Opis nalog: 

a)  1 3 5 7  

b)  27 22 17 12   

c)  53 56 59    68 

d) 3  4  6  9  13  

e)  100  90 81 73 66  

f) 2  4 8  14  22 

 

Cilj naloge: učenci nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil. 
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Kriterij vrednotenja naloge: ločeno glede na linerano ali kvadratno zaporedje, znotraj 
vsakega tipa nalog zaporedja smo upoštevali še dva kriterija: ali so zaporedje rešili 
pravilno ali napačno ter ali so si pomagali s stotičnim kvadratom. 

 

GRAF 19: REZULTATI 9. NALOGE – LINEARNA ZAPOREDJA 

 

GRAF 20: REZULTATI 9. NALOGE – KVADRATNA ZAPOREDJA 

Interpretacija: Učenci so linearna zaporedja reševali bolje kot kvadratna. Linearno 
zaporedje so pravilno rešili v 39 primerih, kar je 76 %, od tega so si trije pomagali s 

70%

6%

4%

20%

9. naloga - linearna zaporedja 

Pravilno Pravilno, s pomočjo SK Razumel, a rešil narobe Napačno

31%

8%

10%

45%

6%

9. naloga - kvadratna zaporedja

Pravilno Pravilno, s pomočjo SK Razumel, a rešil narobe Napačno Napačno, s pomočjo SK
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stotičnim kvadratom na svojo pobudo. Dva učenca sta razumela zaporedje ter pravilno 
opisala pravilo zanj, a sta ga rešila narobe. Le v 10 primerih, kar je 20 %, so linearno 
zaporedje rešili narobe. 

Kvadratna zaporedja so reševali slabše. Pravilno so rešili 20 primerov, kar je 39 %, od 
tega so si štirje učenci pomagali s stotičnim kvadratom. Kar 5 učencev je zaporedje 
razumelo in ga pravilno opisalo, a so ga narobe nadaljevali. Polovico primerov pa so 
rešili napačno, kar je 26 primerov ali 51 %. 

10. NALOGA 

Opis naloge:  Ustvari nalogo iz zaporedja števil, ki bi jo lahko rešil tvoj sošolec. 
Zaporedje naj ima pet mest ter dve, ki ju je potrebno še dopolniti.  

 

Cilj naloge: učenci nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil. 

Kriterij vrednotenja naloge: pri tvorjenih zaporedjih smo preverili, ali so smiselna ali 
ne, ali gre za nadaljevalno ali dopolnjevalno nalogo, ali gre za linearno ali kvadratno ter 
ali gre za naraščajoče ali padajoče zaporedje.  

smiselno zaporedje: 14 nesmiselno: 3 

nadaljevalno: 13  dopolnjevalno: 4 

naraščajoče: 15  padajoče: 1 

linearno: 12   kvadratno: 4 

Nekaj primerov nalog 

Linearno zaporedje 

1 2 3 4 5 

1 11 21 31 41 

10 20 30 40 50 

25 30 35 40 45 

43 46 49 52 55 

75  71   63 59  

 

12 15   21 24  

 

Kvadratno zaporedje 
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2 3 5 8 12  

Primer zaporedja, ki ni niti kvadratno niti linearno  

5 9 14 18 23 

Poskus tvorbe kvadratnega zaporedja, pri katerem je učenec naredil napako  

32          36   42 48 

 

2 4 8 12 20  

Interpretacija: Učenci so v večini primerov naredili smiselno, linearno, nadaljevalno in 
naraščajoče zaporedje (82 %). En učenec je naredil tudi smiselno zaporedje, ki je 
padajoče in gre za dopolnevalni tip naloge. Dva učenca sta želela narediti kvadratno 
zaporedje in sta se zmotila, od tega si je eden še dodatno otežil delo, ker je nalogo 
zastavil z dopolnjevanjem. Enemu učencu pa je uspelo, sestavil je nalogo z 
naraščajočim kvadratnim zaporedjem nadaljevalnega tipa.  

SKLOP: naloge iz zaporedij s kvadratom  

Sledi še zadnji sklop nalog, ki vsebuje dve nalogi iz zaporedij števil, ki sta bili 
predstavljeni na stotičnem kvadratu ter so ju učenci tudi nadaljevali na stotičnem 
kvadratu. Od tega je bilo eno zaporedje linearno, eno pa kvadratno. 

11. NALOGA 

Opis naloge: Opazuj vzorec na stotičnem kvadratu. Pobarvaj naslednja polja do 100 
ter določi pravilo za zaporedje števil, obarvanih na kvadratu. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 



69 
 

 

PRAVILO ZA ZAPOREDJE ŠTEVIL: 
______________________________________________________________________ 

Cilj naloge: učenci nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil. 

Kriterij vrednotenja naloge:  pravilno ali napačno nadaljevano zaporedje. 

 

GRAF 21: REZULTATI 11. NALOGE 

Interpretacija: Učenci so zelo dobro reševali linearno zaporedje, ki je bilo predstavljeno 
na stotičnem kvadratu. Tudi pravilo zanj so napisali smiselno (da greš po 3 naprej). 
Nekateri so pravilo opisali s kvadratki, in sicer, da spustiš dva kvadratka.  

Ena učenka je kvadratke pobarvala pravilno, pri pravilu pa je navedla, da gre za 
večkratnike števila 9, kar pa ni prav. 

94%

6%

11. naloga

Pravilno Narobe
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SLIKA 8: PRIMER PRAVILNO REŠENE 11. NALOGE 

12. NALOGA 

Opis naloge: Opazuj vzorec na stotičnem kvadratu. Pobarvaj naslednja polja ter določi 
pravilo za zaporedje števil, obarvanih na kvadratu.  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 



71 
 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
 

 

PRAVILO ZA ZAPOREDJE ŠTEVIL: 
_____________________________________________________________________ 

 

Cilj naloge: učenci nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil. 

Kriterij vrednotenja naloge: pravilno ali napačno nadaljevano zaporedje. 

 

GRAF 22: REZULTATI 12. NALOGE 

Interpretacija: Učenci so kvadratno zaporedje, ki je bilo predstavljeno na stotičnem 
kvadratu, reševali bolje kot tista, ki niso bila predstavljena na stotičnem kvadratu (9. 
naloga, primeri d-f). Pravilno je kvadratno zaporedje na stotičnem kvadratu rešilo 8 
učencev, kar je 47 %. Kvadratna zaporedja, ki niso bila predstavljena na stotičnem 
kvadratu, pa so pravilno rešili v 39 % primerov. 

Kvadratno zaporedje predstavljeno na stotičnem kvadratu so reševali slabše kot 
linearno zaporedje, saj je 47 % učencev več rešilo linearno zaporedje pravilno kot 
kvadratno.  

47%

53%

12. naloga

Pravilno Narobe
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V nadaljevanju bomo predstavili rezultate preverjanja hipotez, ki smo jih zastavili za 
učence. 

 

SLIKA 9: PRIMER PRAVILNO REŠENE 12. NALOGE 

 

3.6.1 VPLIV RAZVITOSTI ŠTEVILSKIH PREDSTAV NA REŠEVANJE 
NALOG IZ ZAPOREDIJ ŠTEVIL 

 

Šesta hipoteza: Učenci, ki so uspešnejši pri reševanju nalog iz številske 
predstavljivosti do 100, so tudi uspešnejši pri reševanju nalog iz zaporedij števil. 

Hipotezo smo preverjali tako, da smo za vsakega učenca posamezno izračunali delež 
uspešnosti pri nalogah iz številske predstavljivosti (1.–8. naloga) ter delež uspešnosti pri 
nalogah iz zaporedij (9.–12. naloga). Pri nalogah iz številske predstavljivosti so učenci 
lahko dosegli 25 točk, pri nalogah iz številske predstavljivosti pa 9 točk. Nato smo 
deleža primerjali med seboj. 

Za kriterij sem določila, da so učenci izkazali dobre številske predstave do 100, če so na 
preizkusu znanja pridobili  80 % (20 točk) ali več pri nalogah iz številske predstavljivosti. 
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Učenci so izkazali dobro reševanje nalog iz številskih zaporedij, če so enako kot pri 
številskih predstavah dosegli 80 % (7 točk) ali več.  

PREGLEDNICA 19: PODATKI PREVERJANJA HIPOTEZE O VPLIVU RAZVITOSTI ŠTEVILSKIH 

PREDSTAV NA REŠEVANJE NALOG IZ ZAPOREDIJ ŠTEVIL 

 

Izkazalo se je, da je pri obeh nalogah (iz številske predstavljivost ter iz zaporedij števil) 
kriterij 80 % ali več doseglo pet učencev. Ena učenka je dosegla 80 % pri številskih 
predstavah, a ni dosegla zahtevanega kriterija pri zaporedjih, kjer je dosegla 55 %. En 
učenec pa ravno obratno, pri številskih predstavah ni dosegel zahtevanega kriterija, saj 
je dosegel 76 %, zmanjkala mu je le 1 točka.  Pri zaporedjih pa je dosegel kar 88 %. 
Hipotezo lahko sprejmemo in trdimo, da so učenci, ki so uspešnješi pri nalogah iz 
številske predstavljivosti do 100, tudi uspešnejši  pri reševanju nalog iz zaporedij števil.  

 

3.6.2 VLOGA STOTIČNEGA KVADRATA PRI REŠEVANJU NALOG O 
ZAPOREDJIH ŠTEVIL 

 

Sedma hipoteza:  Učenci uspešneje rešujejo naloge iz zaporedij števil v stotičnem 
kvadratu kot naloge iz zaporedij brez stotičnega kvadrata. 

Pri preverjanju hipoteze smo preverjali rezultate reševanja nalog iz zaporedij števil, ki 
niso bile predstavljene na stotičnem kvadratu (9. naloga), ter naloge, ki so bile zapisane 
na stotičnem kvadratu (11. in 12. naloga).  

Učenci so linearno zaporedje, ki je bilo predstavljeno na stotičnem kvadratu reševali 
bolje kot tista, ki niso bila predstavljena na stotičnem kvadratu. Učenci so namreč zelo 
dobro reševali linearno zaporedje, ki je bilo predstavljeno na stotičnem kvadratu, in sicer 
v 90 % primerov (graf 17). Tudi pravilo zanj so napisali smiselno (da greš po 3 naprej). 
Nekateri so pravilo opisali s kvadratki in sicer, da spustiš dva kvadratka. Linearna 
zaporedja, ki niso bila predstavljena na stotičnem kvadratu, pa so pravilno rešili v 70 % 
primerov.  

Tudi kvadratno zaporedje, ki je bilo predstavljeno na stotičnem kvadratu, so učenci 
reševali bolje kot tista, ki niso bila predstavljena na stotičnem kvadratu. Pravilno je 
kvadratno zaporedje na stotičnem kvadratu rešilo 8 učencev, kar je 47 % primerov (graf 
18). Kvadratna zaporedja, ki niso bila predstavljena na stotičnem kvadratu, pa so 
pravilno rešili v 39 % primerov. 

 Številska predstavljivost 
Več kot 80 % 

Številska predstavljivost 
Manj kot 80 % 

Zaporedja 
Več kot 80 % 

5 1 

Zaporedja 
Manj kot 80 % 

1 10 
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Hipotezo lahko potrdimo, saj so učenci linearna in kvadratna zaporedja, ki so bila 
predstavljan na stotičnem kvadratu, reševali bolje kot tista, ki niso bila predstavljan na 
stotičnem kvadratu. Pri tem se pokaže, da je stotični kvadrat pomemben pripomoček pri 
razvijanju problemskega mišljenja učencev ter je njegova široka uporabnost še 
spregledana. Učitelji, ki so sodelovali v anketi, so ta potencial stotičnega kvadrata le 
delno navedli (4. vprašanje anketnega vprašalnika), kar kaže na to, da se ga le delno 
zavedajo. Stotični kvadrat zaenkrat uporabljajo predvsem za poučevanje števil do 100 
ter računanje do 100.   

 

3.6.3 ODNOS MED PREPOZNAVANJEM IN UBESEDITVIJO PRAVILA 
ZAPOREDJA  

 

Osma hipoteza: Učenci, ki znajo rešiti zaporedje števil, ni nujno, da ga znajo tudi 
pravilno utemeljiti, zakaj so ga rešili tako, kot so ga. 

Hipotezo smo preverjali z 9., 11. in 12. nalogo. Pri 9. nalogi smo učence med 
reševanjem vprašali o pravilu za posamezno zaporedje ter si njihov odgovor zapisali na 
ček listo. Pri 11. in 12.  nalogi pa so naloge zahtevale tudi zapis pravila. 

Pri vsaki preverjani nalogi smo preverili, ali so učenci nalogo rešili prav ali narobe ter 
hkrati ali so pravilo pojasnili prav ali narobe. Rezultate smo zbrali v preglednicah. 

 

PREGLEDNICA 20: PODATKI REŠEVANJA 9. NALOGE 

9. naloga Prav rešil Narobe rešil 
Prav pojasnil 58 7 
Narobe pojasnil 1 36 
 

PREGLEDNICA 21: PODATKI REŠEVANJA 11. NALOGE 

11. naloga Prav rešil Narobe rešil 
Prav pojasnil 15 0 
Narobe pojasnil 1 1 
 

PREGLEDNICA 22: PODATKI REŠEVANJA 12. NALOGE 

12. naloga Prav rešil Narobe rešil 
Prav pojasnil 6 0 
Narobe pojasnil 2 9 
 

Ena učenka je vsa zaporedja pri 9. nalogi rešila pravilno. Eno zaporedje od šestih, ki ga 
je sicer rešila prav, je utemeljila narobe. Pri primeru e je rekla, da »greš najprej za 
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poštevanko števila 10, 9, 8, 7 ... vsako poštevanko greš za 1 minus«. Niti ne vem, kaj je 
s tem mislila, ampak sklepam, da ga ni znala prav utemeljiti, kljub temu da ga je 
izračunala prav.  

Učenka je pravilo za zaporedje b  (47  42 37 32) pravilno pojasnila, da 
se manjša za 5, rešila pa je narobe, saj je nadaljevala s 17 in 12. Prav tako za primer d 
(kvadratno zaporedje   3  4 6 9 13) je prav pojasnila, da se veča 
za 1, nato za 2, nato za 3, za 4, za 5 ..., rešila pa je narobe, saj je nadaljevala s 17 in 
23. 

Pri 11. nalogi, pri kateri je bilo linearno zaporedje predstavljeno na stotičnem kvadratu in 
so ga učenci zelo dobro reševali, so nekateri učenci razložili pravilo s kvadratki, in sicer 
so rekli, da »moraš dva kvadratka vmes pustiti prazna«. Ena učenka je rekla, da »med 
števili sta dve števili«. Ena učenka je rekla »po dva naprej«. S tem je lahko mislila na 
dva kvadratka ali na dve števili. V resnici gre za tri naprej. Lahko bi rekli, da se je 
nerodno izrazila, zaporedje pa je kljub temu rešila pravilno. Ena učenka je kvadratke 
pobarvala pravilno, pri pravilu pa je navedla, da gre za večkratnike števila 9, kar pa ni 
prav. 

Pri 12. nalogi sta dva učenca nalogo rešila pravilno, za pravilo pa sta napisala, da greš 
vsakič za ena naprej, najbrž sta mislia, da greš vedno naprej za eno večje število. 
Lahko da sta se le izrazila nerodno. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj smo v štirih primerih videli, da so učenci zaporedje rešili 
pravilno, utemeljili pa ga niso pravilno. Tudi obratno se je dogajalo, in sicer še 
pogosteje, saj so učenci kar v 7 primerih pravilo prav pojasnili ter ga nadaljevali narobe. 
To bi lahko pripisali tudi površnosti, ki je vodila k napačnim izračunom členov zaporedja.    

 

3.6.4 PRIMERJAVA LINEARNIH IN KVADRATNIH ZAPOREDIJ 
 

Deveta hipoteza: Učnci slabše rešujejo kvadratna zaporedja kot linearna 
zaporedja. 

Hipotezo smo preverjali z 9., 11. in  12. nalogo. Pri 9. nalogi so učenci imeli primere 
šestih zaporedij, od tega so bila tri linearna in tri kvadratna zaporedja, pri 11. nalogi je 
bilo linearno zaporedje prikazano na stotičnem kvadratu, pri 12. pa kvadratno zaporedje 
prikazano na stotičnem kvadratu. 

Pri 9. nalogi so učenci linearna zaporedja reševali bolje kot kvadratna. Linearno 
zaporedje so pravilno rešili v 76 %, od tega so si trije pomagali s stotičnim kvadratom. 
Dva učenca sta razumela zaporedje ter pravilno opisala pravilo zanj, a sta ga rešila 
narobe. Le v 20 % so linearno zaporedje rešili narobe. 

Kvadratna zaporedja so reševali slabše. Pravilno so rešili 39 % primerov, od tega so si 
v 8 % učenci pomagali s stotičnim kvadratom. Kar 10 % učencev je zaporedje razumelo 
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in ga pravilno opisalo, a so ga izračunali narobe. Polovico primerov pa so rešili napačno 
(51 %).  

Pri 11. nalogi je bilo linearno zaporedje predstavljeno na stotičnem kvadratu. Učenci so 
to nalogo reševali zelo dobro, ter jo v 94 % rešili pravilno. 

Pri 12. nalogi je bilo kvadratno zaporedje predstavljeno na stotičnem kvadratu. Učenci 
so kvadratno zaporedje, ki je bilo predstavljeno na stotičnem kvadratu, reševali bolje kot 
tista, ki niso bila predstavljena na stotičnem kvadratu (9. naloga, primeri d-f). Pravilno je 
kvadratno zaporedje na stotičnem kvadratu rešilo 47 % učencev. Kvadratna zaporedja, 
ki niso bila predstavljena na stotičnem kvadratu, pa so pravilno rešili v 39 % primerov, 
še vedno pa so deleži nižji kot pri nalogi 11. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj so učenci kvadratna zaporedja reševali slabše od linearnih 
zaporedij.  
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4 SKLEP 
 

V pričujočem magistrskem delu smo pri učencih raziskovali vlogo razvitosti številskih 
predstav ter vlogo stotičnega kvadrata, vlogo vrste zaporedij ter učenčevo sposobnost 
ubeseditve pravila. Pri učiteljih smo raziskovali uporabo stotičnega kvadrata pri 
razvijanju številskih predstav ter pri poučevanju zaporedij števil.   

Uporabili smo kvantitativno in kvalitativno raziskovalno metodo. Pri kvantitativni 
raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. 
Podatke smo zbrali s pomočjo kvantitativne tehnike (anketni vprašalnik). Pri kvalitativni 
raziskavi pa smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo empiričnega 
raziskovanja (preizkus znanja). 

Namen kvantitativne raziskave ni posploševanje na celotno populacijo. Rezultati pa 
nam lahko pomagajo pri poučevanju aritmetičnih vsebin v 3. razredu ter zaporedij števil. 
Prišli smo do nekaj zelo zanimivih ugotovitev.  

Ugotovili smo, da so učenci, ki imajo boljše številske predstave, tudi uspešnejši pri 
nadaljevanju zaporedij števil. Vsi učenci, ki so bili zelo uspešni pri reševanju nalog iz 
zaporedij števil, tako linearnih kot kvadratnih, so bili tudi zelo uspešni pri nalogah iz 
številske predstavljivosti. Le en učenec je zelo dobro rešil zaporedja števil, pa nekoliko 
slabše naloge iz številskih predstav. Ena učenka pa je ravno obratno dobro reševala 
naloge iz številskih predstav in nekoliko slabše zaporedja.  

Ugotovili smo, da si učenci znajo pomagati s stotičnim kvadratom, da uspešneje rešijo 
naloge iz zaporedij števil. Učenci so linearna in kvadratna zaporedja, ki so bila 
prikazana na stotičnem kvadratu, reševali bolje kot tista, ki niso bila predstavljena na 
stotičnem kvadratu. Linearno zaporedje, ki je bilo predstavljeno na stotičnem kvadratu, 
so zelo dobro reševali. Pravilno ga je rešila velika večina, 94 %. Tista linearna 
zaporedja, ki niso bila prikazana na stotičnem kvadratu, pa so reševali pravilno v 74 % 
primerov. Tudi kvadratno zaporedje, ki je bilo predstavljeno na stotičnem kvadratu, so 
reševali bolje od tistih, ki niso bila predstavljena na stotičnem kvadratu. Pravilno je 
kvadratno zaporedje na stotičnem kvadratu rešila slaba polovica, medtem ko so 
kvadratna zaporedja, ki niso bila predstavljena na stotičnem kvadratu, pravilno rešili v 
dobri tretjini primerov.  Sklepamo lahko, da predstavitev zaporedij na stotičnem 
kvadratu učencem pomaga, da zaporedje bolje razumejo. 

Ugotovili smo, da so učenci bolje reševali linearna zaporedja od kvadratnih zaporedij. 
Klub temu pa ugotavljamo, da tudi kvadratna zaporedja predstavljajo učencem izziv in 
so dober primer, ko lahko z uporabo problemskega pristopa in prikazom na stotičnem 
kvadratu učenci razvijajo svoje mišljenje.  

Učenci so pri reševanju nalog iz zaporedij števil tudi opisovali pravilo za posamezno 
zaporedje. Ugotovimo, da so učenci v štirih primerih zaporedje rešili pravilno, utemeljili 
pa ga niso pravilno. Še pogosteje se je zgodilo tudi obratno, saj so učenci kar v 7 
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primerih pravilo prav pojasnili ter ga nadaljevali narobe. Lahko, da so bili zgolj površni in 
so narobe izračunali. Ugotovimo, da učenci, ki znajo rešiti zaporedje števil, ni nujno, da 
ga znajo tudi pravilno utemeljiti, zakaj so ga rešili tako, kot so ga. Lahko da je razlog v 
tem, da se ne znajo izraziti ali ubesediti tisto, kar mislijo. 

Pri nalogah iz številske predstavljivosti se je izkazalo, da so učenci slabo reševali 
naloge, ki so vsebovale izraz števka. Vsi so imeli težave z razumevanjem tega pojma 
ter kljub pojasnilu, kaj je števka, je le slaba polovica učencev pravilno rešila nalogo ter 
pravilno obkrožila števila, pri katerih števka predstavlja določeno število. Pri nalogi, kjer 
so morali razlikovati med desetiškimi enotami, so se slabo odrezali, saj je v celoti 
nalogo rešilo pravilno le polovica učencev. Ugotovimo, da učenci v 3. razredu še slabo 
razlikujejo desetiške enote (enice in desetice). 

Pri nalogah iz številske predstavljivosti na stotičnem kvadratu so se tudi odrezali dokaj 
slabo, saj so le dobro polovico primerov rešili pravilno. Še posebej če vemo, da so 
naloge reševali učenci 3. razredov in to v mesecu aprilu, ko bi morali števila do 100 že 
zelo odbro obvladati. Eden od razlogov za slabo reševanje je lahko tudi tip naloge, saj 
takih nalog ne rešujejo pogosto.  

Rezultati v kvantitativnem delu so pokazali, da učitelji pogosto uporabljajo stotični 
kvadrat za razvijanje številskih predstav do 100. Slaba polovica učiteljev se strinja, da je 
slabost uporabe stotičnega kvadrata v tem, da podpira računanje po naučenem 
algoritmu brez razumevanja, kar je zelo malo. Očitno se le polovica anketiranih učiteljev 
zaveda te slabosti stotičnega kvadrata. Prav tako se kar 80 % učiteljev strinja, da je 
stotični kvadrat dober pripomoček za računanje do 100. Rezultati so nekoliko 
zaskrbljujoči, saj stroka trdi, da stotični kvadrat ni primeren pripomoček za računanje do 
100, ker učenci ob njem ne razmišljajo. 

Rezultati so pokazali, da učitelji ne uporabljajo stotičnega kvadrata pogosto za 
poučevanje zaporedij števil. Učitelji vidijo več prednosti uporabe stotičnega kvadrata kot 
slabosti, se pa premalo zavedajo pomanjklivosti stotičnega kvadrata, ki nudi potuho 
učencem ter ob njem niso dovolj miselno aktivni. 

Povezave med dolžino delovne dobe ter uporabo stotičnega kvadrata pri pouku nismo 
uspeli dokazati.  

Ugotovimo lahko, da učitelji premalo uporabljajo stotični kvadrat za poučevanje 
zaporedij števil ter razvijanje problemskega mišlljenja. Pri raziskovanju z učenci se je 
izkazalo, da jim stotični kvadrat pomaga, da lažje razumejo zaporedja števil. Naloge iz 
zaporedij števil, ki so bile prikazane na stotičnem kvadratu, se reševali bolje. Tu se 
pokaže, da se učitelji premalo zavedajo tega potenciala stotičnega kvadrata. Na podlagi 
rezultatov, bi učiteljem svetovala več dela s stotičnim kvadratom pri poučevanju 
zaporedij števil. Poleg tega pa se učitelji premalo zavedajo, da stotični kvadrat podpira 
računanje do 100 po naučenem postopku ter učence ne vzpodbuja k aktivnemu 
razmišljanju, zato bi bilo morda smiselno več uporabljati prazen stotični kvadrat.  
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Vsekakor je pri učencih pomembno, da uporabimo take pripomočke, ki učencem večajo 
številske predstave, ter jim v učnem procesu omogočajo, da somiselno aktivni. 
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6 PRILOGE 
 

PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

Spoštovana učiteljica/učitelj razrednega pouka! Sem univ. dipl. socialna pedagoginja, ki 
si je želela postati tudi učiteljica razrednega pouka in tako še dokvalificirati svoje znanje. 
Zaposlena sem na OŠ dr. Franceta Prešerna v Ribnici, in sicer sem učiteljica za 
dodatno strokovno pomoč ter učiteljica v podaljšanem bivanju. Študij zaključujem 
in vas zato vljudno prosim za sodelovanje v kratki anketi, ki je namenjena učiteljem 
razredne stopnje, ki so že kdaj poučevali v 3. razredu.  Tema ankete je vloga stotičnega 
kvadrata pri pouku matematike in pri raziskovanju zaporedij števil.Vnaprej se vam 
zahvaljujem za sodelovanje. Uršula Jaklič Žagar  
 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
XSTAR2a4 - Vaša delovna doba poučevanja na razredni stopnji:   
 

 do 5 let  
 6–10 let  
 11–20 let  
 21 let ali več   

 
 
BLOK (1)  ( Demografija )    
Q1 - Ali ste že poučevali v3. razredu osnovne šole?    
 

 Da  
 Ne  

 
 
Q2 - Učenci v 2. in 3. razredu razvijajo številske predstave do 100. Učitelji 
uporabljajo različna ponazorila in pripomočke.Ocenite, katera ponazorila 
uporabljate pri svojem delu in kako pogosto.   
Možnih je več odgovorov  
 
 Nikoli Redko Pogosto Vedno 
Link kocke     
Denar     
Ponazorila za desetiške enote     
Pozicijsko računalo     
Številski trak     
Stotični kvadrat     
Drugo:     
 
 
Q3 – Opredelite, za katere učne cilje pri pouku uporabljate stotični kvadrat.   
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 Nikoli Redko Pogosto Vedno 
Štejejo, zapišejo in berejo števila do 
100.     

Uredijo po velikosti množico naravnih 
števil do100.     

Določijo predhodnik in naslednik 
danega števila.     

Oblikujejo in nadaljujejo zaporedja 
števil.     

Seštevajo in odštevajo v množici 
naravnih števildo 100.     

Razlikujejo desetiške enote in pojasnijo 
odnosemed njimi.     

Poznajo soda in liha števila.     
Usvojijo do avtomatizma zmnožke 
(produkte) vobsegu 10 x 10 
(poštevanka). 

    

 
 
Q4 - Kako pogosto uporabljate stotični kvadrat kot pomoč pri poučevanju 
predstavljenih nalog?   
 
 Nikoli Redko Pogosto Vedno 
Nadaljuj zaporedje. 
(npr.  3     6      9     12    15 )     

Izračunaj. (npr. 53 + 28 =    )     
V stotičnem kvadratu določi manjkajoča 
števila v poljih, ki so obarvana sivo.     

 
 
Q5 - Kako dolgo učencem v 3. r. dovolite uporabo stotičnega kvadrata pri pouku 
matematike?   
 

 Samo na začetku šolskega leta, dokler ponavljamo števila do 100.  
 Tako dolgo, kot ga potrebujejo, tudi pri ocenjevanju znanja.  
 Tako dolgo, kot ga potrebujejo, le pri ocenjevanju znanja ne.  
 Drugo:  
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Q6 - Kakšne so vaše izkušnje s poučevanjem zaporedij števil?  
 
 Sploh se 

ne 
strinjam 

Delno se 
ne 
strinjam 

Se niti 
ne 
strinjam 
niti 
strinjam 

Delno se 
strinjam 

Popolno
ma se 
strinjam 

Naloge iz zaporedij števil so za učence 
3. razredov pretežke.      

Učenci naloge iz zaporedij števil 
rešujejo slabo.      

Naloge iz zaporedij števil večajo 
številsko predstavljivost.      

Učenci z boljšo številsko predstavo 
boljšerazumejo zaporedja števil.      

 
 
Q7 - Kako poučujete reševanje zaporedij števil? Kako učencem pojasnite 
reševanje sledeče naloge?         Nadaljuj 
zaporedje:      2         7          12        17                        
 
 
  

 
 
Q8 - Kakšno je vaše mnenje o uporabi stotičnega kvadrata pri pouku matematike?   
 
 Sploh se 

ne 
strinjam 

Delno se 
ne 
strinjam 

Se niti 
ne 
strinjam 
niti 
strinjam 

Delno se 
strinjam 

Popolno
ma se 
strinjam 

Stotični kvadrat se mi zdi zelo 
uporabenpripomoček za seštevanje in 
odštevanje v množici naravnih števil do 
100. 

     

Stotični kvadrat nudi raznolike možnosti 
uporabe pri pouku matematike, ne le za 
seštevanje in odštevanje v množici 
naravnih števil do 100. 

     

Stotični kvadrat potrebujejo predvsem 
učenci, ki imajo učne težave pri 
matematiki.  

     

Stotični kvadrat je uporaben tudi pri      
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 Sploh se 
ne 
strinjam 

Delno se 
ne 
strinjam 

Se niti 
ne 
strinjam 
niti 
strinjam 

Delno se 
strinjam 

Popolno
ma se 
strinjam 

poučevanju matematičnih problemov. 
Stotični kvadrat podpira računanje do 
100  po naučenem algoritmu brez 
razumevanja. 

     

 
 
Q9 - V čem vidite prednost uporabe stotičnega kvadrata pri matematiki?   
 
 
  

 
 
Q10 - V čem vidite pomanjkljivosti uporabe stotičnega kvadrata pri matematiki?   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

 
Priloga 2: Test za učence 

 

1. Števila uredi po velikosti, začni z najmanjšim. 
 
95, 15, 55, 65, 56      _________________________________________ 
 
63, 29, 81, 39, 30      _________________________________________ 
 
 

2. Določi število, ki je manjše za 1, in število, ki je večje za 1, od danega števila. 
Število 
manjše za 
1 

Število 
Število 
večje za 1 

  50   

 
89    

   71 
 

  99   

 

3.  Določi število, ki je manjše za deset, in število, ki je večje za deset, od danega 
števila. 

Število 
manjše za 
10 

Število 
Število 
večje za 
10 

  36   

  40   

 
 79   

 
 81 

 
 

4. Obkroži števila, pri katerih ima števka 4 vrednost 40:    64, 45, 34, 4, 14, 94 
 
 

5. Obkroži števila, pri katerih ima števka 7 vrednost 7:       17, 75, 87, 37, 7, 72, 5 
 
 

6. Zapiši vsa števila, ki imajo na mestu desetic števko 8:  
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________________________________________________________________
_____ 

7. Zapiši 10 števil, ki imajo na mestu enice števko 7: 
 
________________________________________________________________
_____ 
 
 

8. Dopolni manjkajoča števila v poljih, obarvanih sivo: 

          

    63     

  72   74   

    83     

          
 

  27       

          

          

          

    68     
 

 

12               
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9. Nadaljuj zaporedje števil.  
 

a)  1 3 5 7  

 

 

b)  47 42 37 32   

 

 

c)  54 57 60    69 

 

 

d) 3  4  6  9  13  

 

 

e)  100  90 81 73 66  

 

 

f) 2  4 8  14  22 
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10. Ustvari nalogo iz zaporedja števil, ki bi jo lahko rešil tvoj sošolec. Zaporedje naj 
ima pet mest ter dve, ki ju je potrebno še dopolniti.  

 

 

 
11. Opazuj vzorec na stotičnem kvadratu. Pobarvaj naslednja polja do 100 ter določi 

pravilo za zaporedje števil obarvanih na kvadratu. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
 

PRAVILO ZA ZAPOREDJE ŠTEVIL: 
___________________________________________________________________ 
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12. Opazuj vzorec na stotičnem kvadratu. Pobarvaj naslednja polja ter določi pravilo 
za zaporedje števil, obarvanih na kvadratu.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
 

 

PRAVILO ZA ZAPOREDJE ŠTEVIL: 
_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


