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POVZETEK  

Prostor primerov tvori nabor primerov (natančneje: primerov, proti-primerov in ne-primerov), 

do katerih ima posameznik dostop v vsakem trenutku, in povezave med temi primeri. 

Posameznik si preko primerov oblikuje matematični pojem, skupek primerov pa tvori 

posameznikov osebni prostor primerov tega pojma. Na osebni prostor primerov učencev 

vplivajo tudi primeri, ki so predstavljeni v šolskih učbenikih. Ti primeri tvorijo konvencionalni 

prostor primerov.  

V teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavili več klasifikacij primerov ter njihov 

pomen pri učenju matematike. Poudarili smo pomembnost učiteljeve izbire primerov ter 

posameznikovega samostojnega konstruiranja primerov, opredelili smo pojem prostora 

primerov ter ločili več vrst prostorov primerov, posebej podrobno smo opisali konvencionalni 

in osebni prostor primerov. 

V empiričnem delu smo z analizo več matematičnih učbenikov raziskali konvencionalni prostor 

primerov dveh matematičnih pojmov (paralelogram in trapez). Z analizo učiteljevih učnih 

priprav ter učenčevih zvezkov smo preučili, v kolikšni meri bolj in manj izkušeni učitelji pri 

svojem poučevanju uporabljajo različne vrste primerov, ali so njihovi primeri načrtovani ali 

spontani, kako se glede na izkušenost učitelja razlikujejo primeri, ki jih predstavijo svojim 

učencem, ter s preizkusom ugotovili, kakšne osebne prostore primerov si ob tem ustvarijo 

učenci.    

Rezultati raziskave kažejo, da šolski učbeniki tako rekoč ne vsebujejo referenčnih primerov in 

ne-primerov, ne spodbujajo učencev h konstruiranju lastnih primerov, prav tako ne vsebujejo 

nalog, kjer bi učenci samostojno raziskovali lastnosti, ki veljajo za določen štirikotnik. Izmed 

analiziranih učbenikov je v pogledu prisotnosti primerov najbolj kakovosten učbenik Stičišče 

7. Pri analizi učnih priprav različno izkušenih učiteljev smo ugotovili, da v večini učencem 

predstavijo zgolj like v tradicionalni legi, drugih referenčnih primerov pa ne obravnavajo, ne 

spodbujajo učencev h konstruiranju lastnih primerov, ne obravnavajo ne-primerov, tudi 

obravnava posebnih primerov ni dovolj temeljita. Večina učiteljevih primerov je načrtovanih. 

Pri analizi preizkusa za učence smo ugotovili, da imajo v povprečju učenci učiteljev začetnikov 

bolj bogat osebni prostor primerov za učno temo paralelogram, učenci izkušenih učiteljev pa 

imajo osebni prostor primerov bolje strukturiran, posebej to velja za učni temi trapez in 

pravokotnik.   

 

Ključne besede: Konvencionalni prostor primerov, osebni prostor primerov, primer, prostor 

primerov  

 

  



  



ABSTRACT  

Example space consists of a set of examples (more precisely: examples, counter-examples and 

non-examples) that an individual can access along with the links between them. An individual 

forms a mathematical concept through examples, and the set of examples forms one‘s personal 

example space of that concept. The personal example space is also influenced by examples in 

school textbooks - these examples form the conventional example space. 

 

In the theoretical part of the thesis, we have presented several classifications of examples and 

their importance at learning mathematics. We emphasized the importance of the teacher's 

choice of examples and the individual's own construction of them. We defined the concept and 

different types of example spaces and described in detail the conventional and personal example 

space. 

 

In the empirical part of the thesis, we studied the conventional example space of two 

mathematical concepts (parallelogram and trapezium) by analysing several mathematical 

textbooks. By analysing teachers' lesson plans and students’ notebooks, we examined the extent 

to which experienced and novice teachers use different types of examples and whether their 

examples are pre-planned or spontaneous. Using a test of knowledge we compared the students’ 

personal example spaces of experienced and novice teachers. 

 

The results of the research show that Slovenian school textbooks do not contain reference 

examples and non-examples, they do not encourage students to construct their own examples 

and do not contain tasks with which the students would explore the properties of quadrilateral. 

We found that among the analysed textbooks Stičišče 7 provides the best set of examples for 

quadrilaterals. The analysis of teachers’ lesson plans revealed that they only consider geometric 

shapes in traditional position and that they do not present other reference examples, nor do they 

encourage students to construct their own examples. They do not deal with non-examples, nor 

do they present specific cases of concepts. Most of teacher’s examples are pre-planned. Finally, 

we found that, on average, novice teachers’ students have a richer personal example space for 

parallelograms, while experienced teachers’ students have a better structured example space, 

especially for the trapezium and rectangle. 
  
Key words: Conventional example space, personal example space, example, example space  
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UVOD 

Prostor primerov tvori nabor primerov (natančneje, primerov, proti-primerov in ne-primerov), 

do katerih ima posameznik dostop v vsakem trenutku, in povezave med temi primeri. A. Watson 

in Mason (2005) ločita več vrst prostorov primerov: situirani, osebni, konvencionalni, osebni 

potencialni, skupni prostor primerov. Primeri niso pomembni le za razlago matematičnih 

pojmov, definicij in postopkov, konstruiranje učenčevih lastnih primerov je namreč tudi 

učinkovita učna tehnika, uporabljena pa je bila tudi kot raziskovalna metoda.   

V magistrski nalogi bomo predstavili razne vrste primerov ter njihov pomen pri učenju 

matematike, poudarili bomo pomembnost učiteljeve izbire primerov pri svojem poučevanju ter 

ločili med več vrstami prostorov primerov, posebej podrobno bomo opisali konvencionalni in 

osebni prostor primerov. V okviru empiričnega dela naloge bomo analizirali prostore primerov 

dveh učnih vsebin (paralelogram in trapez). Z analizo različnih matematičnih učbenikov bomo 

preučili konvencionalni prostor primerov, z analizo učenčevih zvezkov, ki jih poučujejo 

različno izkušeni učitelji, ter učiteljevimi učnimi pripravami bomo izvedeli, kakšne vrste 

primerov pri svojem poučevanju uporabljajo učitelji ter ali so ti primeri načrtovani ali spontani. 

S preizkusom za učence bomo raziskali, kakšen je osebni prostor primerov učencev učiteljev 

začetnikov in učencev izkušenih učiteljev. Zbrani podatki bodo omogočili primerjavo prostorov 

primerov, kot so jih gradili učitelji, in tudi med prostori primerov učencev, ki so bili deležni 

opazovanega pouka. Z analizo vseh omenjenih dejavnikov bomo dobili  vpogled  v kvaliteto 

poučevanja matematike v slovenskih osnovnih šolah ter znanje učencev z vidika obravnavanih 

matematičnih vsebin.   
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1. TEORETIČNI DEL  

1.1. PRIMERI V MATEMATIČNEM IZOBRAŽEVANJU  

Pomemben vidik učenja matematike je spoznavanje in razumevanje primerov, povezanih z 

obravnavanim matematičnim pojmom. Iz primerov razberemo njihove skupne lastnosti in jih 

posplošimo. V šolah besedo primer uporabljamo za vse, iz česar lahko posameznik nekaj 

posploši (koncept, tehniko, princip ipd.) (Watson in Mason, 2005). Pri učenju in poučevanju 

matematike primeri pomagajo učencem pri razumevanju matematičnih konceptov, hkrati pa so 

tudi sredstvo v komunikaciji med učitelji in učenci (Watson in Mason, 2005).   

Ko se učimo, pojme, stvari in pojave razvrstimo v razrede oz. kategorije z določenimi skupnimi 

značilnostmi in tako kategorijo obravnavamo kot celoto. Ko posameznik nek pojem osvoji, je 

sposoben poiskati ter prepoznati nove primere ter le-te ločiti od ne-primerov (Marentič 

Požarnik, 2003).  

Pri učenju matematike je uporaba primerov ključna za posameznikovo razumevanje 

matematičnih idej (konceptov, definicij ter izrekov) in reševanje matematičnih problemov 

(Bills idr., 2006).  

Primeri pri poučevanju matematike omogočajo vpogled v naravo matematike preko njihove 

uporabe v kompleksnih nalogah, razlagah, dokazih. Osrednje vprašanje pa je, ali učenci in 

učitelji iz danih primerov razberejo enako posplošitev (Bills idr., 2006). 

1.2. KLASIFIKACIJE PRIMEROV  

1.2.1. Klasifikacija primerov po Edwini Michener 

Epistemologija matematičnega znanja, povzeta po E. Michener, predstavlja tri med seboj 

povezane kategorije elementov: rezultate (izreke), koncepte (definicije, hevristike, nasvete) in 

primere  (ilustrativni material). Medsebojna povezanost teh kategorij je opisana v smislu odnosa 

predhodnik/naslednik. Primeri lahko vodijo k oblikovanju definicije in/ali izrekov, ali pa lahko 

služijo kot ponazoritev definicije oziroma izreka. Primeri so torej celovito prepleteni z ostalimi  

kategorijami elementov. E. Michener nadalje navaja, da zaradi tega, ker vsi primeri niso 

enakovredni, je potrebno tistim ključnim nameniti večjo pozornost. Hkrati pa je primere moč 

združiti v štiri različne epistemološke razrede (Michener, 1978, v Cavey in Kinzel, 2015): 

- Začetni primeri (angl. start-up examples): služijo kot motivacija učencem za uvajanje 

nove teme, kot je uporaba določene slike za vizualno predstavo, s katero se poudari 

ključne značilnosti (Goldenberg in Mason, 2008). Zgled začetnega primera za učno 

temo paralelogram je prikazan na sliki 1. 
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Slika 1: Začetni primer za učno temo paralelogram - paralelogram kot pravokoten lesen okvir, ki se "zvrne"  (Skrivnosti 

števil in oblik 7, str. 143). 

 

- Referenčni primeri (angl. reference examples): so zelo uporabni, saj vključujejo 

standardne primere, s katerimi preverjamo posameznikovo razumevanje koncepta ali 

rezultata, referenčne primere se pri pouku večkrat ponovi in so najbolj uporabni takrat, 

ko želimo preveriti naše domneve, ponazoriti pomen izrekov ter razumeti, kako 

dokazujemo izreke (Michener, 1978, v Watson, Mason, 2005).  Zgled referenčnega 

primera za učno temo paralelogram je prikazan na sliki 2.  

 

Slika 2: Referenčni primer za učno temo paralelogram. 

- Primeri modelov oziroma generični primeri (angl. model or generic examples): z njimi 

preverimo naša pričakovanja in ponazorimo značilnosti in vidike obravnavanega pojma 

(Goldenberg in Mason, 2008). Zgled generičnega primera za učno temo paralelogram 

je prikazan na sliki 3.  

 

Slika 3: Generični primer za učno temo paralelogram - geometrijska slika s poudarjeno skladnostjo kotov (Skrivnosti števil 

in oblik, str. 143). 
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- Proti-primeri (angl. counter examples): izostrijo razlike med koncepti in se uporabljajo 

takrat, ko želimo pokazati, da neka trditev ne drži (Goldenberg in Mason, 2008).  

 

Oglejmo si trditev: Vsak n-kotnik z vsaj dvema paroma vzporednih stranic je 

paralelogram. Dano trditev ovržemo s proti-primerom. Proti-primer za dano trditev je 

pravilni 6-kotnik (slika 4), saj ima vsaj dva para vzporednih stranic, toda ne uvrščamo 

ga med paralelograme.  

 

Slika 4: Zgled za proti-primer. 

 

Goldenberg in Mason (2008) poleg omenjenih štirih vrst primerov posebno poudarjata še vlogo 

ustreznih ne-primerov (angl. non-examples).  

1.2.2. Klasifikacija primerov glede na odnos do obravnavanega pojma 

(primeri, proti-primeri, ne-primeri) 

V tem pogledu ločimo tri glavne vrste primerov:  primere, proti-primere in ne-primere.   

V matematičnem kontekstu obstaja razlika med primeri in proti-primeri; vse je namreč odvisno 

od tega, kam je usmerjena naša pozornost (Goldenberg in Mason, 2008).  Primeri se uporabljajo 

za ilustracijo konceptov, postopkov ali pa sestavljajo jedro generičnega dokaza (Bills idr., 

2006), proti-primeri pa za dokazovanje, da dana trditev ne velja. Toda vsak proti-primer lahko 

razumemo kot primer katere druge izjave. Torej, matematični objekt (število, funkcija, itd.) sam 

po sebi ni niti primer niti proti-primer – vse je odvisno od konteksta in namena uporabe danega 

primera (Mason in Klymchuk, 2009).  

1.2.2.1. Primeri  

Že od nekdaj je znano, da je učenje matematičnih principov v primerjavi z učenjem definicij in 

postopkov bolj enostavno preko uporabe primerov. Pravzaprav matematične definicije 

pridobijo pomen šele preko uporabe primerov, saj matematični pojmi vsebujejo razrede 

predmetov ali odnosov, s katerimi se mora učenec seznaniti. V matematičnem izobraževanju 

uporabljamo primere iz različnih razlogov: za boljše razumevanje, spodbujanje induktivnega 

sklepanja, ilustriranje konceptov in postopkov, kot motivacijo pred obravnavo določene učne 

teme. Ključna lastnost primerov je, da lahko v določenem trenutku iz ogromnega števila možnih 

primerov izberemo najbolj primernega  in učencem čim bolj razumljivega (Watson in Mason, 

2002). 

Učitelji pogosto uporabljajo primere za prikaz bistvenih lastnosti nekega koncepta ali postopka 

(Tall in Vinner, 1981, v Watson in Mason, 2002). Ločimo več vrst primerov: začetne primere, 

referenčne primere, generične primere. Posamezne primere, ki jih učitelji uporabljajo pri 

svojem poučevanju, smo že opisali v poglavju 2.1.. 
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1.2.2.2. Proti-primeri 

Iz pedagoškega vidika imajo nekateri primeri večjo razlagalno moč (Peled in Zaslavsky, 1997, 

v Zaslavsky, 2010), bodisi zato, ker poudarjajo posebne značilnosti objekta, ali pa zato, ker 

kažejo, kako na podlagi danega primera ustvariti druge primere konceptov, principov ali pa 

postopkov (Zaslavsky, 2010). 

Peled in Zaslavsky (1997, v Mason in Klymchuk, 2009) sta glede na razlagalno moč primerov 

(oziroma stopnjo splošnosti) ločila več vrst proti-primerov:  

- pridevnik specifičen (angl. specific) uporabljata za proti-primere, ki so v nasprotju s 

trditvijo, toda ne kažejo, kako bi lahko oblikovali podobne ali sorodne proti-primere, 

- pol-splošni (angl. semi-general) primeri napeljujejo na idejo o tem, kako bi posameznik 

lahko oblikoval podobne ali povezane proti-primere, toda ne ustvarijo celotnega 

prostora proti-primerov, 

- splošni (angl. general) primeri omogočajo vpogled, zakaj je neka domneva napačna in 

predlaga način za ustvarjanje celotnega prostora proti-primerov. Dobra lastnost teh 

primerov je, da so zelo pregledni, toda preglednost ni odvisna od primera samega in niti 

od tega, kako je primer predstavljen, ampak od učenčevega dojemanja primera. Če 

primer ne opozarja na vidike, ki naredijo primer zgleden, bodo učenci najverjetneje 

primer opustili.  

Splošni primeri ponujajo razlago in dajo vpogled v določen pojav, prav tako pa podajo idejo o 

tem, kako ustvariti več podobnih primerov. Splošni primeri imajo v primerjavi s specifičnimi 

večjo razlagalno moč, hkrati pa je specifične primere težje in bolj zahtevno oblikovati 

(Zaslavsky, 2010). 

Razlogi za spodbujanje učencev k uporabi proti-primerov  

Mason in Klymchuk (2009) navajata naslednje razloge za uporabo proti-primerov: 

1.) Globje konceptualno razumevanje  

Veliko učencev se pod vodstvom učiteljev osredotoča na tehniko, uporabo in postopek, niso pa 

pozorni na koncepte, pogoje izrekov, lastnosti funkcij ali pa razmišljanje in utemeljevanje 

(Mason in Klymchuk, 2009). 

Kot pravita A. Watson in Mason (2002) učenci ob uporabi izreka ali tehnike ne preverijo, ali 

so izpolnjeni pogoji za njegovo uporabo. Menita, da učenci o morebitnih pogojih sploh ne 

razmišljajo, saj ne prepoznajo vloge teh pogojev (Mason in Klymchuk, 2009).  Študija primera, 

izvedena na Novi Zelandiji, je pokazala, da uporaba proti-primerov v poučevanju izboljša 

uspešnost učencev  na testnih vprašanjih, ki preverjajo konceptualno razumevanje (Mason in 

Klymchuk, 2009). 

2.) Zmanjšanje ali odprava napačnih predstav 

V zadnjih letih je, deloma zaradi obsežne uporabe sodobne tehnologije, skoraj izginil 

tradicionalni pristop pri poučevanju: definicija, izrek, dokaz, primer uporabe. Učenci se vedno 

bolj zanašajo na tehnologijo, pri njih pa se kaže pomanjkanje logičnega mišljenja in 

konceptualnega razumevanja. Učitelji učencem velikokrat predstavijo samo »lepe« in »dobre« 

primere, posebnim primerom pa se raje izogibajo (Mason in Klymchuk, 2009). Tak pristop 

lahko ustvari številne napačne predstave, kar lahko utemeljimo s Tallovim načelom generičnega 

razmišljanja, ki pravi, da če posameznik deluje v kontekstu, v katerem imajo vsi obravnavani 
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primeri isto lastnost, potem bo v odsotnosti proti-primerov domneval znano lastnost tudi v 

drugih kontekstih (Tall, 1991, v Mason in Klymchuk, 2009).   

3.) Doseči napredek v matematičnem razmišljanju  

Ustvarjanje primerov in proti-primerov ni niti algoritemsko niti proceduralno, zadeva lahko 

namreč tudi zahtevnejše matematično razmišljanje, s katerim pa se v šoli le redko srečamo. 

Priprava ustreznih primerov zahteva različne kognitivne sposobnosti: izvajanje postopkov, 

menjava vidika matematičnega objekta in pogled nanj glede na lastnosti. Ustvarjanje lastnih 

primerov in proti-primerov lahko pri učencih izboljša ustvarjalnost in matematično razmišljanje 

(Mason in Klymchuk, 2009).   

4.) Izboljšanje spretnosti kritičnega mišljenja  

Proti-primeri se ukvarjajo z bistvenimi elementi matematičnega razmišljanja: utemeljevanjem, 

dokazovanjem, da nekaj ne velja, sklepanjem in kritičnim mišljenjem (Mason in Klymchuk, 

2009).     

5.) Razširitev prostora primerov 

Učenci bodo po oblikovanju proti-primerov z zanimivimi lastnostmi razširili svoj prostor 

primerov (Mason in Klymchuk, 2009).      

 

1.2.2.3. Ne-primeri 

V nasprotju s proti-primeri, ki kažejo, da je domneva napačna, pa ne-primere uporabljamo za 

natančen prikaz potrebnih značilnosti nekega matematičnega koncepta (Watson in Mason, 

2005). Učitelji uporabijo ne-primere pri svojem poučevanju takrat, ko želijo učencem na bolj 

nazoren način prikazati nek matematični pojem. Uporaba ne-primerov pri pouku omogoča 

učencem vpogled tako v pomembne kot nepomembne lastnosti nekega matematičnega pojma, 

kar pa posledično vpliva na boljše razumevanje matematičnih konceptov (Bills idr., 2006).  

Oglejmo si definicijo paralelograma. Paralelogram je štirikotnik, ki ima dva para vzporednih 

stranic. Na sliki 5 so prikazani primeri paralelogramov in ne-primeri – to so liki, ki jih ne 

uvrščamo med paralelograme, saj ne izpolnjujejo potrebnih pogojev, zapisanih v definiciji za 

paralelogram.  

 

Slika 5: Prikaz primerov in ne-primerov za paralelogram.  
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1.2.3. Klasifikacija primerov glede to, kdaj jih učitelj oblikuje  

Pri pouku so učiteljevi primeri lahko vnaprej načrtovani ali pa se zanje učitelj hipno odloči v 

nepredvideni situaciji. Ločimo torej načrtovane in spontane primere. Učitelj načrtovane primere 

skrbno izbere pred samo učno uro. Taki primeri so zapisani v učiteljevi učni pripravi, na učnem 

listu, namenjenem učencem, v učbeniku ipd. Učitelj pa se lahko kdaj znajde tudi v novi, 

neobičajni situaciji v razredu. Takrat oblikuje spontane primere, ki so prilagojeni trenutnemu 

dogajanju v razredu. Spontani primeri so pogosto ustvarjeni kot odziv na učenčeva vprašanja, 

njihove odzive na trditve ipd.  (Zodik in Zaslavsky, 2008).  

Zodik in Zaslavsky (2008) sta raziskovala učiteljevo in učenčevo izbiro primerov pri 

poučevanju matematike. Opazovala sta 54 učnih ur pri petih različnih učiteljih matematike. Pri 

opazovanju učnih ur sta identificirala 604 učiteljevih primerov in samo 35 primerov, ki so jih 

oblikovali učenci. Od učiteljevih primerov je bilo 317 načrtovanih in 287 spontanih. Ugotovila 

sta, da učitelji večino načrtovanih primerov izberejo iz različnih virov, ki so jim na voljo – 

najpogosteje je to učbenik. Spontani primeri so bili pri nekaterih učiteljih hipno oblikovani, to 

so primeri, ki so v učiteljevem osebnem prostoru primerov. V drugih primerih so učitelji za 

oblikovanje spontanih primerov potrebovali več časa, oblikovali so nove primere in si s tem 

bogatili svoj prostor primerov. 

1.2.4. Učenčevo konstruiranje primerov  

Učenčevo konstruiranje primerov (angl. learner-generated examples - LGE) je učna metoda, 

kjer učenci oblikujejo lastne primere matematičnih objektov pod danimi pogoji (Zazkis in 

Leikin, 2008).  Konstrukt primerov, ki jih ustvari učenec, imenovan po A.Watson in Masonu, 

je močno pedagoško orodje, ki pomaga učencu prepoznati in bolje razumeti splošna načela s 

konstruiranjem primerov (Sinclair idr., 2011). Zazkis in Leikin (2007) sta konstrukt primerov, 

ki jih ustvari učenec, opredelila kot raziskovalno orodje, s katerim lahko ugotovimo učenčevo 

razumevanje. Raziskovanje osebnega prostora primerov preko učenčevega konstruiranja 

primerov tako omogoča ne le zbiranje dokazov o posameznikovem razumevanju, ampak tudi 

ugotavlja, na katerem področju je potrebno pridobiti/ razširiti učenčeve izkušnje. Konstrukcija 

osebnega prostora primerov je torej pedagoško orodje, ki ga je mogoče uporabiti za analizo in 

razumevanje učenja ter kot sredstvo za pridobivanje informacij o našem poučevanju.  

Prostor primerov (definicijo, delitev idr.) bomo natančno predstavili v poglavju 1.6. .  

1.2.4.2. Konstrukcija mejnih primerov  

A.Watson in Mason (1999) sta želela ugotoviti učinke posameznikovega samostojnega 

ustvarjanja primerov na učenčevo razumevanje matematike. Raziskovala sta posameznikovo 

konstruiranje mejnih primerov (angl. boundary examples). Mejni primeri razlikujejo med 

»imeti« in »ne imeti« določene lastnosti. Če so učencem ponujeni samo primeri, ki imajo »lepe« 

lastnosti, ali pa primeri, ki imajo dodatne, toda nepomembne značilnosti, potem lahko 

spregledajo pogoje za izrek ali definicijo. Učenci se tako bolj osredotočajo na nepomembne 

lastnosti.  

A.Watson in Mason (1999) menita, da če posameznik ne zna oblikovati mejnega primera za 

določeni izrek, potem ga ne razume popolnoma. Dve pomembni dejavnosti, ki vplivata na 

posameznikovo razumevanje matematike, sta: konstruiranje primerov, kjer mora učenec 

pregledati ali oblikovati primer, ki zadosti vsem danim pogojem, ter poiskati splošni razred, v 

katerega uvrščamo primere s skupnimi lastnostmi.  
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1.2.5. Klasifikacija primerov, uporabljenih v magistrski nalogi  

V magistrski nalogi smo klasificirali primere za obravnavani učni temi paralelogram in trapez 

v pet skupin: začetne, referenčne, generične, ne-primere ter posebne primere. Pri obeh likih smo 

obravnavali še definicijo. Pri analizi paralelograma smo dodali še strukturno povezavo znotraj 

paralelogramov. Vsako skupino primerov smo nato še bolj natančno razčlenili v posamezne 

podkategorije, kot je prikazano v tabeli 1. Vse klasifikacije primerov smo zapisali tudi z 

okrajšavami, ki jih bomo uporabljali skozi celotno magistrsko nalogo.  
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Tabela 1: Klasifikacija primerov za paralelogram in trapez, uporabljena v magistrski nalogi. 

VRSTE 

PRIMEROV 

PARALELOGRAM Krajši 

zapis 
TRAPEZ Krajši 

zapis 

Začetni 

primeri 

Pravokoten lesen okvir, ki 

se »zvrne«.  

ZP Lik, ki nastane z izrezom iz 

papirja.  

IP 

Lik, ki nastane kot presek 

dveh prosojnih pasov.  

PP Trapezne oblike iz 

vsakdanjega življenja.   

RT 

Referenčni 

primeri 

Paralelogram v 

tradicionalni legi.  

TL Trapez v tradicionalni legi.  T 

Zavrteni paralelogram. ZAP Narobe obrnjeni trapez.  NOT 

»Visoki« paralelogram. VP Zavrteni trapez.  

 

TZ 

Paralelogram nagnjen v 

levo stran. 

PL 

Generični 

primeri 

Geometrijska slika s 

poudarjeno skladnostjo 

stranic.  

SS Geometrijska slika s 

poudarjeno vzporednostjo 

stranic (preko višine). 

VS 

Geometrijska slika s 

poudarjeno skladnostjo 

kotov. 

SK Geometrijska slika s 

poudarjeno srednjico 

trapeza. 

ST 

Geometrijska slika s 

poudarjeno središčno 

simetričnostjo. 

SI Geometrijska slika s 

poudarjenimi skladnimi koti 

(v enakokrakem trapezu). 

SK 

Geometrijska slika s 

poudarjeno 

suplementarnostjo kotov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU Geometrijska slika s 

poudarjeno skladnostjo 

diagonal (v enakokrakem 

trapezu). 

 

DT 

Geometrijska slika s 

poudarjeno skladnostjo 

krakov (v enakokrakem 

trapezu). 

SKR 

Geometrijska slika s 

poudarjeno osjo simetrije (v 

enakokrakem trapezu). 

OS 

Posebni 

primeri  

Kvadrat K Enakokraki trapez ET 

Romb R Pravokotni trapez PT 

Pravokotnik  P Kvadrat K 

Romb R 

Paralelogram PA 

Pravokotnik  PR 
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1.3. PRIMERI IZ ZGODOVINSKE PERSPEKTIVE  

Vsi najzgodnejši matematični zapisi (egiptovski papirusi, babilonske tablice in kasnejše kopije 

izgubljenih kitajskih rokopisov) uporabljajo kontekstualizirane probleme s pripadajočimi 

rešitvami za ponazoritev postopkov oziroma pravil, v srednjeveških in renesančnih besedilih pa 

se za to začenja uporabljati izraz algoritem. V besedilih včasih opozorijo na možnost 

posplošitve iz specifičnega primera na podobne primere, oziroma da lahko z istim postopkom 

rešimo vse podobne primere (Gillings, 1972, v Bills idr., 2006). 

V 16. stoletju so evropski avtorji matematičnih besedil začeli opravičevati prisotnost primerov 

v svojih besedilih in še posebno so poudarili vlogo, ki jo imajo primeri za učence. Cardano 

(1545, v Bills idr., 2006) je uporabo primerov v svojih besedilih argumentiral z naslednjimi 

besedami: V besedilu smo uporabili različne primere, preko katerih boste razumeli, da je 

mogoče podobno storiti v več primerih, to pravilo pa potem vzemite za splošno (Witmer, 1968, 

v Bills idr., 2006). 

Konec 19. stoletja in v začetku 20. stoletja so pedagoška načela postajala vedno bolj nazorna z 

namenom pritegniti učitelja k »novim« pedagoškim pristopom. Na primer učbenik iz Quebeca 

(MacVicar, 1879, v Bills idr., 2006) trdi: verjame se, da so celotni primeri vaj in razprav urejeni 

in tako temeljiti, da učenec pridobi zadostno znanje o načelih, dejstvih in ustrezno miselno 

predstavo, ki mu omogočajo pripravo tudi za študij višje matematike. 

Nekateri avtorji se spopadajo z različnimi težavami, največkrat s tem, kako spodbuditi in 

vključiti učence v sam pouk, medtem ko drugi zbirajo vaje v skladu s postopkom, ki ga pri 

obravnavi potrebujejo. Osrednje vprašanje pri poučevanju je zaporedje primerov, ki vplivajo 

na induktivni in deduktivni vidik učenja. Kot primer je Polya (1962, v Bills idr., 2006) izdelal 

zaporedja vaj, ki omogočajo posplošitev iz preproste izhodiščne ideje. Eno takšno poglavje je 

Ne- Primeri 

 

Trapezoid, deltoid    

Definicija 

 

Definicija, katere temelj je 

vzporednost stranic. 

VS Definicija, katere temelj je 

vzporednost stranic. 

VS 

Definicija, katere temelj je 

skladnost stranic. 

SS Definicija, katere temelj je 

skladnost kotov (v 

enakokrakem trapezu). 

SK 

Definicija, katere temelj je 

skladnost kotov. 

SK / / 

Definicija, katere temelj je  

središčna simetričnost. 

SI Definicija, katere temelj je 

os simetrije (v 

enakokrakem trapezu). 

OS 

 

 

Definicija, ki je 

kombinacija več lastnosti.  

 Definicija, katere temelj sta 

diagonali trapeza (v 

enakokrakem trapezu).  

DT 

Definicija, katere temelj je 

skladnost krakov (v 

enakokrakem trapezu). 

SKR 

Strukturna 

povezava 

  /  
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Polya končal s končno nalogo: izmislite si in rešite nekaj podobnih problemov, ki se razlikujejo 

od že zapisanih v tem poglavju. Ideja o samostojnem postavljanju vprašanj in ustvarjanju 

primerov pri učenju in poučevanju matematike ni nova. Že Cardano je v svojih besedilih vabil 

bralca k oblikovanju svojih primerov.  

Zgodovinsko obstajata dva osrednja pristopa pri uporabi primerov, ki so ju v 18. stoletju 

poimenovali analitični (angl. analytic) in sintetični (angl. synthetic). Razlika med omenjenima 

izrazoma je v tem, ali so bila splošna pravila predstavljena pred ali po obravnavi primerov. V 

začetku 19. stoletja je Colburn uvedel induktivno metodo, ki jo je zagovarjal Pestalozzi (1801). 

Colburn (1826, v Bills idr., 2006) je o induktivni metodi zapisal: kdor bo pri reševanju 

problemov naletel na težavo, bo kot zgled vzel nek lažji problem iste vrste, pogledal postopek, 

ki ga pri tem uporabi, nato pa bo enako storil pri težjemu primeru (torej mu bo to služilo kot, 

da bi se zatekel k nekemu pravilu).  

Spencer (1878, v Bills idr., 2006) je idejo o induktivni metodi še nadalje razvil in pričakoval 

od učencev, da bodo iz skrbno predstavljenih podrobnosti sklepali iz specifičnega na splošno. 

Spencer namreč meni, da induktivna metoda odpravlja učenje na pamet in zmanjšuje učenje po 

pravilih. Najprej specifično in nato posplošitev je bila nova metoda, ki je v nasprotju z do takrat 

obstoječo, ki je učencem najprej ponudila pravilo.  

Polya (1945, v Bills idr., 2006) trdi, da moramo sprejeti induktivni pristop, ki zahteva prehod 

od opazovanja do posploševanj in biti pripravljeni preiti iz posploševanja do konkretnih 

opazovanj. Tako induktivni kot deduktivni pristopi temeljijo na ponazoritvi: induktivno učenje 

pomeni, da učenec posplošuje med tem, ko dela s številnimi primeri (vidi splošno skozi 

posebno), deduktivno učenje pa pomeni, da je učenec sposoben razumeti splošno definicijo ali 

načelo in ga prilagoditi trenutni in prihodnji uporabi.  

Primeri so lahko koristni za spodbuditev samo-razlage, ki vodi k razumevanju. Cardano  trdi, 

da je včasih neprimerno zgolj navajati neko splošno metodo in predlaga, da si pri pojasnjevanju 

učenci pomagajo s primeri. Kot pravi Feynman (1985, v Bills idr., 2006) sam na splošno ne 

razume ničesar, če si v mislih ne ustvari določenega primera in ga opazuje.  

 

1.4. POMEN PRIMEROV PRI UČENJU MATEMATIKE  

Učiteljeva izbira primerov med obravnavo odločilno vpliva na to, kako učenci razumejo 

matematični koncept. Kot pravi B. Marentič Požarnik (2003) je pomembno, da učitelj pri 

začetni obravnavi nekega pojma najprej predstavi nekaj prototipnih primerov, ki so izraziti in 

ponazarjajo čim več lastnosti. Ko učenci te primere usvojijo, učitelj doda še nekaj ne-tipičnih 

primerov za posplošitev in v izogib preozkemu razumevanju obravnavanega pojma. Kasneje pa 

učitelj predstavi še proti-primere in ne-primere, s katerimi posameznik bolje opazi razlike in 

poglobi svoje matematično znanje (Zodik in Zaslavsky, 2008). Skemp (1969, v Bills idr., 2006) 

je na podlagi Piagetovega pojma sheme pisal o učenju matematičnih konceptov preko 

abstrakcije primerov, kar pomeni, da je učiteljeva izbira primerov, ki jih predstavi svojim 

učencem, ključnega pomena. Njegov nasvet na to temo vključuje: obravnavo motenj (angl. role 

of noise in example), to so vidne lastnosti primera, ki pa niso bistvene za obravnavo koncepta, 

ter uporabo ne-primerov, ki se jih lahko uporabi za razlikovanje med bistvenimi in nebistvenimi 

lastnostmi koncepta. Ko je koncept enkrat oblikovan, se naslednji primeri lahko vključijo v dani 

koncept in tako se oblikuje bolj izpopolnjena slika koncepta.  
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Bills idr. (2006, v Zaslavsky, 2010) predlagajo dve glavni lastnosti, ki naredita primer 

pedagoško ustrezen. Primer mora biti za učenca pregleden, kar mu omogoča, da usmeri 

pozornost na lastnost, ki jo primer prikazuje. Pojem preglednosti sovpada s pojmom generičnih 

primerov, opredeljen po Mason in Pimm (1984, v Zaslavsky, 2010), ki omogočajo, da 

posameznik preko primera opazi splošne značilnosti. Dober učni primer mora spodbujati 

posploševanje, to je, da primer poudari pomembne značilnosti, hkrati pa prikazuje tudi 

spremenljive lastnosti. Primeri z vsaj eno izmed zgornjih dveh omenjenih lastnosti lahko služijo 

kot referenčni primer (Rissland, 1978, v Zaslavsky, 2010), ki ga lahko posameznik uporabi tudi 

v podobnih situacijah in z njim razreši in razjasni matematične razlike (Zaslavsky, 2010).  

Konstruiranje primerov pripomore k boljšemu razumevanju in lažjemu reševanju matematičnih 

problemov. Kadar posameznik naleti na izjavo, ki ni takoj očitna, si izoblikuje primer, preko 

katerega ugotovi splošnost, ki jo izjava predstavlja (Courant, 1981, v Bills idr., 2006). Ko 

posameznik oblikuje domnevo, jo preveri s proti-primerom in generičnim primerom in tako 

vidi, ali je domneva resnična (Davis in Hersh, 1981, v Bills idr., 2006).  

 

1.5. UČITELJEVA IZBIRA PRIMEROV  

Raziskave o primerih, ki jih učitelji izberejo pri svojem poučevanju, so zelo redke. Ball idr. 

(2005, v Bills, 2006) trdijo, da je pri poučevanju matematike ključnega pomena izbira primerov, 

ki jih učitelj uporabi pri poučevanju.  

Trije vidiki učiteljevega znanja, ki se nanašajo na ponazoritev s primeri v matematičnem 

izobraževanju, so: znanje matematike, znanje o poučevanju učencev in pedagoško znanje 

(Shulman, 1986, v Zodik in Zaslavsky, 2008). Kakovost učiteljevega matematičnega znanja 

vpliva na to, kaj in kako poučuje. Matematični vidik primera je povezan z izpolnjevanjem 

določenih pogojev, ti pa so odvisni od koncepta ali načela, ki ga primer prikazuje. Poznavanje 

učenčevega učenja vpliva na učiteljevo razumevanje o tem, kako njihovo obstoječe znanje 

vpliva na konstruiranje novega, hkrati pa se nanaša na to, kako občutljivi so učitelji na učenčeve 

prednosti in slabosti – torej, kakšno je učiteljevo ozaveščanje o posledicah, ki sledijo, če učenci 

primere preveč ali premalo posplošijo (Zodik in Zaslavsky, 2008). 

Pomembno je ločevanje med primeri koncepta (trikotniki, deljivost s 3, polinomi, ipd.) in 

primeri uporabe postopka (iskanje ploščine trikotnika, ugotoviti, ali je neko celo število deljivo 

s 3 ipd.) (Bills idr., 2006). Sowder (1980, v Bills idr., 2006) je v izogib zmedi rajši ločil med 

»primerom« in »ilustracijo«. Znotraj obeh omenjenih kategorij ločimo med »izdelanimi 

primeri« (angl. »worked-out examples«), v katerem ves postopek izvaja učitelj ali pa je zapisan 

v učbeniku, pogosto s sprotno razlago in komentarji, ter »vajami« (angl. »exercises«), kjer so 

naloge oblikovane tako, da jih dokonča bralec (učenec) (Renkl, 2002, Bills idr., 2006).  

Bistvo uporabe izdelanih primerov je, da jih učenci uporabijo kot generične primere, jih 

ponotranjijo kot predlogo tako, da jim ta generični primer predstavlja splošno orodje, s katerim 

so sposobni reševati še druge, podobne primere. Na žalost pa je njihova uporaba pri učnih urah 

pogosto omejena na uporabo zaporedij dejanj, namesto z bolj preiskovalnim pristopom (Wallis, 

1682, v Bills idr., 2006), v katerem učenci preko lastnih izkušenj usmerjajo in oblikujejo 

splošna načela (Billls idr., 2006).  
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1.5.1. Cikel poučevanja matematike z vidika primerov  

Simon (1995, v Zodik in Zaslavsky, 2008) je znanje učiteljev, njihovo predhodno načrtovanje 

poteka učne ure in situacije v razredu, ki zahtevajo spontana dejanja, združil v tako imenovani 

Cikel poučevanja matematike (angl. Mathematics Teaching Cycle). Zodik in Zaslavsky (2008) 

sta v svoji raziskavi priredila omenjeni cikel poučevanja matematike in tako predstavila okvir 

za učiteljevo izbiro primerov kot del cikla poučevanja, povezanega z matematičnimi primeri 

(slika 6). Omenjeni cikel poučevanja se osredotoča na poučevanje matematike z vidika 

primerov glede na učiteljevo znanje, fazo načrtovanja učne ure in njeno dejansko izvedbo. 

Povezanost naštetih elementov je v ciklu označena z različnimi puščicami. V ciklu zasledimo 

tako učiteljev prostor primerov kot tudi različne vire, ki jih uporabljajo pri svojem poučevanju 

(predvsem učbenike). Med tem ko učbeniki služijo predvsem pri načrtovanju učne ure, pa je 

prostor primerov ključen tako pri samem načrtovanju kot tudi pri dejanski izvedbi učne ure. 

Osrednji del učiteljeve priprave na učno uro vključuje predvsem izbiro in generiranje novih 

primerov. Dogajanje v razredu je močno odvisno od učiteljevih dejanj ter njegovih interakcij z 

učenci, kot tudi od interakcij med učenci samimi. Včasih mora v danem trenutku najti ustrezen 

primer, ki ga oblikuje spontano. V raziskavi, ki sta jo izvedla Zodik in Zaslavsky (2008), so 

ugotovili, da so nekateri učitelji v danem trenutku takoj oblikovali spontan primer, kar je 

odvisno od učiteljevega prostora primerov. Bogatejši in dostopnejši prostor primerov omogoča 

učitelju hitrejše oblikovanje primerov ter tudi večjo prilagodljivost. Nepričakovani dogodki, v 

katerih mora učitelj oblikovati dodatne, drugačne primere, so lahko odlična učna izkušnja 

učitelja, s katerimi si razvija zavest o takšnih potrebah ter načinih ustvarjanja takšnih primerov. 

Kot opazimo v Simonovem ciklu poučevanja matematike, se učitelji ob svojem poučevanju ves 

čas učijo in tako izpopolnjujejo svoje znanje. Slika 6 poudarja učenje, ki se odvija prek izbire 

in generiranja primerov. Ta vrsta učenja aktivira in bogati obstoječe primere (Zodik in 

Zaslavsky, 2008).    
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Slika 6: Cikel poučevanja matematike (Zodik in Zaslavsky, 2008). 

 

1.6. PROSTOR PRIMEROV 

Že od nekdaj je učenje matematike temeljilo na uporabi primerov. Večina matematičnih besedil  

vključuje primere z namenom, da bralec (učenec) te primere ponotranji in iz njih oblikuje nov 

matematični pojem. Le redko pa matematična besedila spodbujajo posameznika k oblikovanju/ 

konstruiranju lastnih primerov. Večji pomen so ponazoritvi s primeri v zadnjem času namenile 

raziskave na področju matematičnega izobraževanja. Od učencev se pričakuje, da iz svojih 

izkušenj zberejo skupek razpoložljivih in njim razumljivih primerov ter zgledov za njihovo 

osebno uporabo. Ta repertoar primerov, imenovan po A. Watson in Masonu, se imenuje osebni 

prostor primerov (angl. personal example space) (Sinclair idr., 2011). 

Izvedenih je bilo kar nekaj raziskav o teoretičnem konstruktu prostora primerov (angl. example 

spaces), v katerih je bili prostor primerov pripomoček za poučevanje, učenje in dokazovanje. 

Zazkis in Leikin (2007) sta z raziskavo ugotovila, da takšnih struktur prostorov ne moremo 

vzeti za samoumevne ter ustvariti okvirjev za analiziranje in razvrščanje osebnih in skupnih 

prostorov primerov, ki temeljijo na dostopnosti, pravilnosti ter splošnosti. Potrebno je namreč 

posvečati pozornost strukturiranju osebnih primerov ter ugotavljanju, kako se osebni primeri 

razlikujejo med posamezniki (Sinclair idr., 2011). Posameznikovo razumevanje konceptov 

lahko preverimo z identificiranjem elementov, ki so v njegovi sliki koncepta oziroma prostoru 

primerov. Zbirka primerov, do katerih ima posameznik dostop v vsakem trenutku, in bogastvo 

povezav med temi primeri predstavljajo njegov dosegljiv prostor primerov (Bills idr., 2006, v 

Zaslavsky, 2014). Kot pravita Mason in Goldenberg (2008), prostor primera, s katerim se 
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povezujemo, določa uporabo koncepta. Ta pojem je tesno povezan z idejo o sliki koncepta, ki 

sta jo razvila Vinner in Tall (1981, v Sinclair idr., 2011). 

Tall in Vinner (1981, v Sinclair idr., 2011) sta definirala dva elementa matematičnih pojmov: 

sliko koncepta (angl. concept image) ter definicijo koncepta (angl. concept definition). Slika 

koncepta se nanaša na kognitivno strukturo izkušenjsko razvitih asociacij, na katere 

posameznik pomisli ob soočenju z nekim konceptom. Učenčeva slika koncepta se lahko 

razlikuje od konvencionalnega prostora (angl. convencional space) in lahko vsebuje tudi 

primere, ki so neustrezni za dani koncept. Pojem slike koncepta omogoča učiteljem spekulacijo 

o konceptualizaciji – kot primer sta Dahlberg in Housman (1997, v Sinclair idr., 2011) učencem 

najprej predstavila definicijo koncepta, da so si iz le-te ustvarili neke primere in tako so si razvili 

svojo sliko koncepta. Slika koncepta je nejasen, toda zelo uporaben izraz o tem, kako učenci 

povezujejo svoje izkušnje (primerov, simbolov, teoremov, reprezentacij) s formalnimi 

definicijami. Pojem osebni prostor primerov pa gleda na poučevanje iz drugega vidika – tu 

objekti niso primeri, ampak gre za povezovanje objekta s splošnostjo, ki ta objekt naredi za 

zgled, torej je pri osebnem prostoru primerov vse lahko primer, če posameznik vidi ta primer 

kot zgled. Kar učitelj učencem ponazori s primerom, ni nujno, da bodo učenci  videli tako, kot 

je bilo predstavljeno, saj je ponazoritev delovanje posameznikovega spoznavnega uma. 

Zamisel, da učenec uporablja in razvija osebni prostor primerov, omogoča učitelju, da s časom 

učencem ponudi več primerov, s katerimi posamezniki razširijo in bogatijo svoj prostor 

primerov (Sinclair idr., 2011).   

A. Watson in Mason (2005) sta pojem osebnega prostora primerov definirala kot pripomoček, 

ki pomaga učencem in učiteljem, da se bolje zavedajo potenciala in omejitev izkušenj s primeri. 

V skupinski dejavnosti ali razpravi lahko primer, ki ga predstavi član skupine, omogoči dostop 

do primerov tudi drugim članom skupine. S poslušanjem primerov drugih sošolcev si učenci 

razširjajo in bogatijo svoj osebni prostor primerov (Goldenberg in Mason, 2008).  

V preteklosti je bilo izvedenih veliko raziskav o pomenu in uporabi primerov v matematičnem 

izobraževanju. Z raziskavami pa so avtorji prišli do različnih ugotovitev. Dahlberg in Housman 

(1997, v Zaslavsky, 2014) sta ugotovila, da so učenci, ki so sami ustvarili primere neznanega 

koncepta, bolje razumeli koncept in posledično bolje reševali probleme, povezane z njim. Na 

drugi strani pa so Iannone in njeni sodelavci (2011, v Zaslavsky, 2014) z raziskavo ugotovili, 

da učenčevo samostojno oblikovanje primerov ni nujno za pravilno dokazovanje. Njihova 

raziskava temelji na študijah, ki kažejo, da je učenčevo spontano ali načrtno ustvarjanje 

primerov koristno za reševanje problemov in dokazovanje matematičnih konceptov (Watson in 

Chick, 2011, v Zaslavsky, 2014).  

1.6.1. Vrste prostorov primerov  

A. Watson in Mason (2005) ločita več vrst prostorov primerov: 

- Situirani (lokalni), osebni (individualni) prostor primerov: sprožijo jih trenutne naloge, 

namigi, okolje in nedavne izkušnje. 

- Osebni potencialni (personal potencial) prostor primerov: iz njega je sestavljen lokalni 

prostor, ki vsebuje posameznikove pretekle izkušnje, ki jih posameznik ne prikliče 

izrecno iz svojega spomina in so lahko strukturirani na način, ki ne omogoča 

enostavnega dostopa.   

- Konvencionalni prostor primerov: vsebuje primere, ki so največkrat prikazani v 

učbenikih in/ ali jih učitelj predstavi svojim učencem. 
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- Skupni (angl. collective) in situirani (angl. situated) prostor primerov: lokalen za 

učilnico ali drugo skupino v določenem času in deluje kot lokalni konvencionalni 

prostor primerov. 

V empiričnem delu magistrske naloge smo se osredotočili na raziskovanje konvencionalnega 

in osebnega prostora primerov, zato bomo podrobno opisali samo oba omenjena prostora 

primerov.  

1.6.1.1. Konvencionalni prostor primerov 

V matematiki je lahko matematični pojem skupek primerov z določenimi lastnostmi, rešitev 

nekega problema, primer izreka. Ker iz pedagoškega vidika en primer za razumevanje 

splošnosti ni zadosten, se učencem predstavi več primerov (ali pa so primeri zapisani v 

učbenikih). Iz podanih primerov učenci oblikujejo nov matematični pojem. A. Watson in 

Mason (2005) sta takšne nize primerov poimenovala konvencionalni prostori primerov (angl. 

conventional example spaces) (konvencionalen: se drži ustaljenih, splošno veljavnih norm, 

pravil). S tako podanimi primeri učitelji spodbujajo induktivno razmišljanje pri učencih (torej 

sklepanje iz posameznega na splošno). Ena od značilnosti običajnih prostorov je, da so 

večinoma predstavljeni v učbenikih na več različnih načinov, kar boljšim učencem omogoča, 

da primere glede na skupne značilnosti povežejo v celoto in tako oblikujejo dan matematični 

pojem. Večina učencev pa ima pri danih primerih težave pri generalizaciji (posploševanju) ter 

določanju skupnih lastnosti primerov. Problem tako podanih primerov je, da učenci morda iz 

primerov ne bodo ugotovili, kateri matematični pojem je predstavljen, lahko pa si oblikujejo 

tudi napačen pojem. Načini, kako učenci preko primerov oblikujejo matematične pojme, 

ločujejo posameznikova območja osebnih primerov (Sinclair idr., 2011). 

1.6.1.2. Osebni prostor primerov 

Ker si vsak posameznik preko primerov po svoje oblikuje nek pojem, se je za to v preteklosti 

uvedel pojem osebni prostor primerov. Pojem se je oblikoval več let na podlagi odzivov/ 

odgovorov udeležencev (učiteljev, učencev, matematikov, raziskovalcev) pri opravljanju nalog 

v različnih izobraževalnih kontekstih (seminarjih, delavnicah, v razredu in na konferencah) 

(Sinclair idr., 2011). 

Na podlagi ugotovitev sta A. Watson in Mason (2005) sklepala, da lahko osebni prostor 

primerov vsebuje tudi vsem znane in očitne primere, na katere posameznik pomisli ob 

omenjenem pojmu. Za učenca so to lahko osamljeni primeri, bolj izkušenim matematikom pa 

predstavljajo cel razred podobnih primerov, ki jih nato povežejo v celoto. Več izkušenj kot 

imajo učenci pri uporabi svojega osebnega prostora primerov, boljši postajajo pri njegovem 

vodenju ter obenem razširjajo vsebino le-tega. Bogatejša kot je struktura osebnega prostora 

primerov, večja je verjetnost, da bodo učenci v prihodnosti uporabili ustrezno strategijo pri 

reševanju problemov (Sinclair idr., 2011).  

Primeri matematičnih objektov so združeni v razrede, kjer pa ima lahko posamezni razred tudi 

samo po en ali dva primera. Ko vprašamo učence o primerih iracionalnih števil, jih večina 

najprej pomisli na števili √2 ali π. Če ni nobene nadaljnje razprave, lahko ti primeri 

predstavljajo posameznikov dostopen prostor primerov (dostopen v tistem času, čeprav so 

lahko drugi primeri dostopni v drugih situacijah). Učenci se običajno zavedajo, da lahko s 

spremembo različnih parametrov ustvarijo nove primere. V primeru iracionalnosti lahko učenci 

vedo, da iracionalnost ohranimo z množenjem s katerimkoli racionalnim številom (različnim 
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od 0) in dodajanjem kateregakoli racionalnega števila. Lahko se tudi zavedajo, da lahko 

spremenijo 2 v √2, čeprav morda ne bodo prepričani enako za primere 4, 9, 16 in tako dalje vse 

dokler njihova pozornost ne bo usmerjena v te primere kot proti-primere ali ne-primere (Mason, 

Drury in Bills, 2007, v Goldenberg in Mason, 2008).  

1.6.2. Razvoj prostora primerov 

Razvoj prostora primerov se lahko dogaja na šest različnih načinov: 

- S poznavanjem novih objektov, ki so očitno nepovezani ali pa obstaja slaba povezava 

z našim že obstoječim znanjem.  

- S spoznavanjem ne-primerov in proti-primerov. 

- S prekonstruiranjem obstoječega znanja tako, da se pozabljena izkušnja bolje poveže z 

običajnimi načini poznavanja.   

- Z zavedanjem, da lahko stvari, ki jih že poznamo, uporabljamo na načine, ki so nam 

bili do sedaj neznani.  

- Z razvijanjem novih matematičnih objektov s spreminjanjem že obstoječih – z 

združevanjem, lepljenjem znanih objektov skupaj.  

- S prikazovanjem novih matematičnih objektov, ki se nanašajo na že obstoječe znanje, 

toda jih ne moremo konstruirati brez popravkov in izboljšav (Mason in Klymchuk, 

2009).    

1.6.3. Razsežnost in obseg dovoljenih sprememb znotraj prostora primerov 

Večina ljudi ob srečanju z nekim matematičnim izrazom poišče nek primer, na katerem 

preizkusijo kar je bilo povedano. To pa je lahko zelo ovirano, če ima posameznik na voljo le 

nekaj primerov, ali pa dosegljivi primeri ne prikazujejo vseh pomembnih lastnosti. Če so na 

voljo le primeri, ki so razmeroma trivialni, potem učenec z njimi morda ne bo uspel preveriti 

težavnosti, ki jo izraz prikazuje. Eden izmed razlogov, zakaj učenci večinoma ne namenjajo 

pozornosti pogojem izreka je, da njihovi razpoložljivi primeri izpolnjujejo vse pogoje. A. 

Watson in Mason (2005) sta ugotovila, da je koristno razmisliti o pogojih, ki omogočajo dostop 

do prostora primerov. Tisti primeri, na katere pomisli posameznik takoj ob srečanju z nekim 

matematičnim pojmom, so večinoma individualni in specifični, torej je to osnovni prostor 

primerov. Če pa posamezni primeri sprožijo zavedanje o načinih, v katerih je te primere mogoče 

spremeniti, da tako dobimo celoten razred primerov, pa je prostor primerov bogatejše 

medsebojno povezan. Marton in sodelavci (Marton in Booth, 1997; Runesson, 2005, v Mason 

in Klymchuk, 2009) govorijo o pojmu razsežnost variacij (angl. dimensions of variation), ki se 

nanaša na značilnosti primerov, ki se lahko spreminjajo, a še vedno ostanejo primeri. A. Watson 

in Mason sta opazila, da en sam primer omogoča dostop do celotnega razreda podobnih ali 

sorodnih primerov, ko se posameznik zaveda možnosti spremembe nekaterih značilnosti. 

Ugotovila sta tudi, da imajo učitelji in učenci v mislih pogosto drugačne razsežnosti možnih 

sprememb (angl. dimensions of possible variations), ko razmišljajo o primeru. Tudi takrat, ko 

učitelji in učenci obravnavajo enake spremembe, se le-te razlikujejo po obsegu vsake 

spremembe (angl. range of permissible change) (Mason in Klymchuk, 2009).  

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta   Ana Vrečar; magistrsko delo 

18 

 

1.6.4. Dostopen prostor primerov  

Posameznik lahko pozna obsežne zbirke primerov, toda ob srečanju z nekim matematičnih 

objektom lahko dostopa le do omejenega števila primerov (Mason idr., 2007, v Goldenberg in 

Mason, 2008).  

Dostopnost do primerov lahko predstavimo z dvema povezanima nalogama: 

 Zapiši število, ki je po tem, ko mu odštejete 1, deljivo s 7. 

 Zapiši število, ki je za ena večje od večkratnika števila 7. 

Nalogi pogosto sprožita precej različne izkušnje posameznikov. Druga naloga se večinoma 

izkaže kot enostavna, med tem ko se prva naloga izkaže za težjo, pri kateri kar nekaj 

posameznikov naredi napako. Nekateri ljudje števili 1 in 7 prepoznajo kot dimenziji možnih 

variacij, drugi pa ne (Mason idr., 2007, v Goldenberg in Mason, 2008). Iz pedagoškega vidika 

lahko prvo nalogo razumemo kot predstavnika nekega širšega razreda nalog, katerega namen 

je izraziti splošnost in jo uporabiti, da upravičimo domnevo: 

 Zapiši število, ki je, ko odštejemo 1, deljivo z 2; in ko odštejemo 1 od količnika, je 

rezultat deljiv s 3; in ko odštejemo 1 od novega količnika, je rezultat deljiv s 4. Zakaj 

mora biti zapisano število deljivo s 3?   

A. Watson in Mason (2005) predlagata metaforo za »shrambo« (angl. pantry metaphor) o 

načinih shranjevanja in dostopa do primerov: nekateri so na sprednji strani in se pogosto 

uporabljajo, med tem ko se drugi primeri hranijo nekje v ozadju in »čakajo« na priložnost, da 

jih posameznik uporabi v določeni situaciji. Nekatere primere posameznik osvoji ob srečanju s 

predmetom, tudi  če ob tem ni uporabil kakšne tehnike ali koncepta. Drugi primeri pa se lahko 

pridobijo ob prvem srečanju z novim izrazom, izrekom ali tehniko. 

Skladiščenje in dostop do primerov sta dva različna pojma. Izkazalo se je, da so različni primeri 

posamezniku dosegljivi ob različnih okoliščinah – vse je odvisno od tega, kaj jih sproži: odvisno 

od situacije in nedavne uporabe. Koristno je torej uporabiti izraz dosegljivost prostora primerov 

(angl. accessible example space), saj je tisto, kar ima posameznik v določenem trenutku v svojih 

mislih odvisno od številnih dejavnikov, vključno z vsebino, iztočnico ali sprožilcem in stanjem 

posameznika. Kot smo že omenili, posamezniki največkrat ob besedi iracionalna števila 

pomislijo na števili √2 in π, toda ta dva primera sta lahko za posameznika zgolj namig, ki mu 

omogočita dostop do nadaljnjih transcedentnih in algebrskih primerov. V skupini učencev 

lahko primer enega učenca sproži dostop do celega razreda primerov drugega učenca. Vsakič 

ko se vzpostavi povezava, se le-ta okrepi in bolj verjetno je, da bo posameznik v prihodnje imel 

boljši dostop do primerov (Goldenberg in Mason, 2008).  
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2. EMPIRIČNI DEL  

2.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Primeri so pomemben temelj učiteljeve razlage in so ključni za učenčevo razumevanje 

matematičnih konceptov (Leinhardt, 2001, v Zaslavsky, 2010).  

Osebni prostor primerov učencev je močno povezan z dvema dejavnikoma: učiteljevim 

načinom poučevanja ter uporabljenim učbenikom. Način predstavitve posameznih primerov 

(tudi ne-primerov in proti-primerov) vpliva na posameznikovo razumevanje učne snovi. 

Učbeniki in učitelji, ki spodbujajo učence h konstruiranju lastnih primerov, omogočajo 

učencem razširiti svoj prostor primerov in posledično odpirajo učencem pot do znanja.  

Zaradi zanimanja, kakšen osebni prostor si lahko učenci razvijejo ob uporabi učbenikov, ki jih 

pri svojem poučevanju uporablja večina učiteljev v slovenskih osnovnih šolah, ter načinom 

poučevanja različno izkušenih učiteljev,  smo se odločili, da bomo podrobno analizirali pet 

učbenikov za učni temi paralelogram in trapez, hkrati pa bomo analizirali način poučevanja 

štirih različno izkušenih učiteljev z vidika rabe primerov.  

Namen magistrske naloge je analizirati prostor primerov za izbrano učno vsebino (paralelogram 

in trapez), kot jo obravnavajo izbrani, različno izkušeni učitelji. Poleg standardnega prostora 

primerov, ki ga razberemo iz matematičnih učbenikov, želimo preučiti, v kolikšni meri bolj in 

manj izkušeni učitelji pri svojem poučevanju uporabljajo različne vrste primerov, ali so njihovi 

primeri načrtovani ali spontani, kako se glede na izkušenost učitelja razlikujejo primeri, ki jih 

predstavijo svojim učencem, ter s preizkusom ugotoviti, kakšne osebne prostore primerov si ob 

tem ustvarijo učenci.    

Pridobljeni rezultati bodo učiteljem matematike omogočili vpogled v kakovost njihovega 

poučevanja, predvsem z vidika primerov, ki jih pri urah predstavijo svojim učencem, ugotovili 

bodo lahko, ali pri urah spodbujajo učence h konstruiranju lastnih primerov, kako pogosto 

predstavijo učencem ne-primere in proti-primere, naša raziskava pa jim bo omogočila tudi vnos 

sprememb v njihov način poučevanja, njihovo znanje in na bogatenje učenčevega prostora 

primerov. Avtorji matematičnih učbenikov pa bodo z rezultati raziskave pridobili temeljit 

vpogled v kakovost šolskih učbenikov, predvsem z vidika predstavljenih primerov, ne-

primerov in proti-primerov.   
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2.2. CILJI RAZISKAVE  

V raziskavi bomo primerjali prostore primerov, povezane s poučevanjem izbrane vsebine, bolj 

in manj izkušenih učiteljev. S tem namenom želimo: 

1.) Preučiti standardni prostor primerov iz različnih matematičnih učbenikov (Kocka, 

Skrivnosti števil in oblik, Presečišče, ipd.) za učni temi paralelogram in trapez. 

2.) Na podlagi učiteljeve učne priprave in učenčevih zvezkov ugotoviti, kakšne vrste 

primerov (začetne, referenčne, proti-primere, ne-primere, ipd.) pri svojem poučevanju 

uporabljajo učitelji. 

3.) Ugotoviti, v kolikšni meri učitelji pri svojem poučevanju uporabljajo spontane in 

načrtovane primere. 

4.) Ugotoviti, kako se glede na izkušenost učitelja razlikujejo primeri, ki jih učitelj 

predstavi učencem pri svojem poučevanju.  

5.) S preizkusom raziskati, kakšen je prostor primerov učencev o paralelogramu oziroma 

trapezu. 

2.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Raziskovalna vprašanja, na katera nameravamo odgovoriti so: 

1.) Kakšen je konvencionalni prostor primerov za učni temi paralelogram in trapez v 

učbenikih uporabljenih v slovenskih osnovnih šolah?  

2.) Kakšen je osebni prostor primerov učencev o učni temi paralelogram in trapez?  

3.) Kako izkušenost učitelja vpliva na prostor primerov učencev, ki si ga tekom učnih ur 

ustvarijo učenci?  

 

2.4. METODE IN RAZISKOVALNI PRISTOP  

Prostore primerov matematičnih pojmov smo analizirali z raziskovalnim pristopom, ki 

vključuje kvantitativne in kvalitativne metode.  

2.4.1. Vzorec  

Vzorec raziskave predstavljajo štirje razredi učencev sedmih razredov (skupaj 82 učencev), ki 

jih poučujejo štirje različno izkušeni učitelji. Učitelja začetnika imata eno oziroma dve leti 

delovnih izkušenj, medtem ko izkušena učitelja poučujeta že 10 oziroma 30 let.   

V raziskavi je sodelovalo 39 učencev, ki jih poučujeta učitelja začetnika, in 43 učencev, ki jih 

poučujeta izkušena učitelja.  

2.4.2. Raziskovalni inštrumenti in postopki zbiranja podatkov 

Podatke smo zbrali z dvema tehnikama zbiranja podatkov; študijo dokumentov ter preizkusom 

znanja za učence. S študijo dokumentov smo analizirali različne matematične učbenike za 7. 

razred osnovnih šol, učiteljeve učne priprave ter učenčeve zvezke.  

Najprej smo izdelali klasifikacijo vrst primerov in ne-primerov za paralelogram in trapez. S 

pomočjo klasifikacije smo analizirali matematične učbenike, učenčeve zvezke, učiteljeve učne 

priprave in tudi izdelali preizkus znanja za učence. Najprej smo analizirali matematične 

učbenike, nato preizkus znanja za učence in na koncu še sočasno učiteljeve učne priprave ter 

učenčeve zvezke.  
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2.4.2.1. Študija dokumentov 

Matematični učbeniki  

Preučili smo pet različnih matematičnih učbenikov, ki so najbolj uporabljeni v slovenskih  

osnovnih šolah. Ti učbeniki so: Kocka, Presečišče, Skrivnosti števil in oblik, Stičišče in Svet 

matematičnih čudes za sedmi razred osnovne šole za učni enoti paralelogram in trapez.  

Primere smo klasificirali v pet skupin: začetne, referenčne, generične, ne-primere ter posebne 

primere. Pri obeh likih smo obravnavali še definicijo, ki jo ponuja določeni matematični 

učbenik. Pri analizi paralelograma smo dodali še predstavitev družine paralelogramov, kjer nas 

zanima, ali v učbenikih najdemo prikaz strukturne povezave družine paralelogramov. Bolj 

podrobna klasifikacija primerov, ki smo jo uporabili za analizo učenikov, je prikazana v 

teoretičnem delu v tabeli 1. Pri vseh klasifikacijah smo ločili tudi način predstavitve 

posameznih primerov oziroma definicije, to je, ali je primer/definicija podan z besednim 

opisom, slikovno (oz. s fotografijo) ali z obojim.  Za enoto analize smo vzeli pojavnost primera 

v razdelku. Zanimalo nas je, ali je kjerkoli v razdelku učbenika zastopana posamezna kategorija 

primerov (ni pa nas zanimala večkratnost pojavnosti določenega primera).  

Zastopanost posameznih kategorij primerov smo preučili samo v razdelku, kjer je predstavljen 

posamezni lik (njegove lastnosti, posebni primeri ipd.). Edina izjema so bili ne-primeri, saj smo 

preverili tudi, če so morda podani v nalogah za vajo. Omejili smo se predvsem na naloge, ki 

sprašujejo, kateri od narisanih likov so oziroma niso paralelogrami/trapezi. 

Učenčevi zvezki in učiteljeve učne priprave  

Preučili in analizirali smo primere, zapisane v učenčevih zvezkih ter v učiteljevih učnih 

pripravah. Posebej nas je zanimalo tudi to, na kakšen način so oblikovani učiteljevi primeri – 

spontano ali načrtovano ter ali se pojavljajo razlike v načinu oblikovanih primerov med učitelji 

začetniki in izkušenimi učitelji.  

Preizkus znanja  

Pred opravljeno raziskavo smo najprej pridobili soglasje staršev, da se strinjajo s sodelovanjem 

njihovih otrok v raziskavi. Obrazec za soglasje staršev je v prilogi 5.2..   

Učenci so preizkus znanja rešili približno mesec dni po obravnavi.  

Učenci so rešili preizkus, ki je vseboval štiri naloge. Za reševanje so imeli na voljo 45 minut. 

Prva in tretja naloga sta nalogi odprtega tipa, kjer so učenci samostojno konstruirali primere ter 

zapisovali trditve/ definicije. Druga in četrta naloga pa sta nalogi zaprtega tipa, kjer so učenci 

izrazili svoje strinjanje/ nestrinjanje o danem liku oziroma zapisani trditvi ter svojo odločitev v 

primeru nestrinjanja tudi utemeljili. Iz odgovorov učencev smo ugotovili, kakšno je njihovo 

razumevanje obravnavane matematične vsebine ter njihov prostor primerov. Preizkus je 

priložen v prilogi 5.1..   

2.4.3. Postopki obdelave podatkov  

Obdelava je pretežno kvalitativna. Primere, povezane z raznimi prostori primerov in 

obravnavami pri posameznih učiteljih, smo klasificirali po različnih kriterijih. Poleg vsebinske 

primerjave in številčnosti primerov smo primerjali tudi strukturo primerov glede na razne 

kriterije. Zbrane podatke smo obdelali s programom SPSS. Pri tem so bili uporabljeni naslednji 

statistični postopki: frekvenčna in odstotkovna porazdelitev, χ2-preizkus hipoteze neodvisnosti, 
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Kullbackov 2I preizkus hipoteze neodvisnosti (kadar pogoja za uporabo χ2-preizkusa hipoteze 

neodvisnosti nista bila izpolnjena), t-test za neodvisne vzorce in Mann-Whitney test.  
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2.5. REZULTATI RAZISKAVE Z RAZLAGO  

2.5.1. Matematični učbeniki  

Z analizo matematičnih učbenikov bomo ugotovili, kakšen je konvencionalni prostor primerov 

za učni temi paralelogram in trapez in odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje. 

2.5.1.1. Učna tema: paralelogram  

Začetni primeri   

Začetne primere smo ločili v dve skupini, bodisi predstavljajo paralelogram kot pravokoten 

lesen okvir, ki se »zvrne« bodisi kot lik, ki nastane kot presek dveh prosojnih pasov. Na slikah 

7 in 8 sta prikazana zgleda zapisanih primerov.  

 

Slika 7: Paralelogram kot pravokoten lesen okvir, ki se "zvrne" (Skrivnosti števil in oblik 7, str. 143). 

 

Slika 8: Lik, ki nastane kot presek dveh prosojnih pasov (Presečišče 7, str. 254). 

Paralelogram kot pravokoten lesen okvir, ki se »zvrne«, je v učbeniku Skrivnosti števil in oblik 

prikazan s sliko, besedilom in razmislekom, v učbeniku Stičišče pa je prikazan zgolj s sliko in 

razmislekom namenjenim učencem. Paralelogram, ki nastane kot presek dveh prosojnih pasov, 

je slikovno in besedno prikazan v učbeniku Presečišče, v učbeniku Stičišče pa je slikovnemu 

prikazu dodan še razmislek. V učbeniku Kocka so na geoplošči prikazani različni 

paralelogrami, zraven slike pa je nekaj vprašanj, ki spodbudijo učenca k razmisleku o 

prikazanih likih, prav tako je sliki priložen še besedni zapis. Svet matematičnih čudes začetnih 

primerov ne vsebuje. 

Referenčni primeri 

Ločili smo štiri skupine referenčnih primerov (tabela 1). Pri referenčnih primerih smo 

obravnavali tiste primere, ki služijo učencem za vizualno predstavo o samem liku, ne 

ponazarjajo pa značilnosti obravnavanega lika. Preverjali smo samo, če je tak primer v učbeniku 

predstavljen slikovno.  
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Noben od obravnavanih učbenikov ne vsebuje referenčnih primerov, saj vsi primeri 

paralelogramov že hkrati prikazujejo lastnosti paralelograma (kot so skladnost stranic, 

skladnost notranjih kotov, razpolavljanje diagonal, višino paralelograma, središčno 

simetričnost ipd.).  

Generični primeri  

Generične primere smo ločili glede na to, katera lastnost paralelograma je pri posameznem 

primeru poudarjena. Za besedni prikaz smo vključili tudi lastnosti lika, ki so opisane v 

posameznem učbeniku. 

Pri primerih, kjer je poudarjena skladnost stranic, smo obravnavali dva različna prikaza 

skladnosti; bodisi sta bili skladni stranici obarvani z enako barvo bodisi označeni z enako črko.  

Vsi učbeniki prikazujejo skladnost stranic z besednim opisom (kamor uvrščamo tudi prikaz z 

znakom za vzporednost). Slikovnega prikaza skladnosti stranic ne vsebujeta dva učbenika, to 

sta Skrivnosti števil in oblik ter Kocka. Skladnost notranjih kotov je s slikovnim prikazom (kot 

obarvanost skladnih kotov z isto barvo – slika 9) predstavljena v učbenikih Skrivnosti števil in 

oblik ter Kocka, s simbolnim oziroma besedilnim prikazom pa v vseh obravnavanih učbenikih.  

 

Slika 9: Geometrijska slika s poudarjeno skladnostjo kotov (Skrivnosti števil in oblik, str. 143). 

Središčna simetričnost je prikazana slikovno in besedno v vseh obravnavanih učbenikih. Primer 

je prikazan na sliki 10.  

 

Slika 10: Geometrijska slika s poudarjeno središčno simetričnostjo ( Svet matematičnih čudes 7, str. 121). 
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Slikovni prikaz suplementarnosti kotov je v učbenikih prikazan na dva različna načina (sliki 11 

in 12).  Suplementarnost kotov je slikovno in besedno predstavljena v učbenikih Stičišče, 

Presečišče ter Kocka, v učbeniku Skrivnosti števil in oblik pa je prikaz zgolj besedni.  

 

Slika 11: Geometrijska slika s poudarjeno suplementarnostjo kotov (Stičišče 7, str. 283 in Presečišče 7, str. 254). 

 

Slika 12: Geometrijska slika s poudarjeno suplementarnostjo kotov (Kocka 7, str. 46). 

 

Posebni primeri  

Z vidika obravnave posebnih primerov paralelograma (kvadrat, romb in pravokotnik) vsebujejo 

učbeniki Kocka, Presečišče ter Skrivnosti števil in oblik tako slikovni kot tudi besedni prikaz 

(slika 13). Učbenik Stičišče vsebuje besedni prikaz posebnih primerov, toda pri posameznem 

besednem zapisu ni pripadajoče slike opisanega lika (slika 14). Učbenik Svet matematičnih 

čudes pri obravnavi paralelograma ne obravnava posebnih primerov. Noben od analiziranih 

učbenikov pa med posebnimi primeri paralelograma ne obravnava trapeza.  
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Slika 13: Posebni primeri paralelograma (Skrivnosti števil in oblik 7, str. 144). 

 

Slika 14: Posebni primeri paralelograma (Stičišče  7, str. 284). 
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Definicija 

Ločili smo tri vrste definicij paralelogramov, ki  jih ponujajo različni matematični učbeniki. 

Avtorji učbenikov Svet matematičnih čudes in Kocka so se pri definiciji paralelograma 

osredotočili na vzporednost stranic, v učbeniku Presečišče je poleg vzporednosti stranic 

poudarjena tudi skladnost stranic, v učbeniku Stičišče pa so poleg vzporednosti in skladnosti 

stranic v definicijo dodali še središčno simetričnost. V učbeniku Svet matematičnih čudes 

definicija izhaja iz narisanega štirikotnika, poudarjena je vzporednost stranic v narisanem 

štirikotniku (dejansko v učbeniku ni zapisane definicije paralelograma).  

Tabela 2: Različne definicije paralelograma, ki jih zasledimo v obravnavanih matematičnih učbenikih. 

TEMELJ 

DEFINICIJE 

DEFINICIJA UČBENIK 

Vzporednost stranic. Paralelogram je štirikotnik, ki ima dva para 

vzporednih stranic.  

Skrivnosti števil in 

oblik, Kocka 

Kombinacija več 

lastnosti. 

Paralelogram je štirikotnik, ki ima po dve 

in dve nasprotni stranici vzporedni in 

skladni. 

Presečišče 

Paralelogram je poševnokotni in središčno 

simetričen štirikotnik, ki ima dva para 

vzporednih in skladnih stranic.  

Stičišče  

 

Strukturna predstava 

Družina paralelogramov je slikovno predstavljena v učbenikih Presečišče in Stičišče, učbenik 

Presečišče vsebuje tudi besedilni opis družine paralelogramov. Prikaz strukturne predstave je 

prikazan na sliki 15.  

 

Slika 15: Strukturni prikaz družine paralelogramov (Stičišče 7, str. 284). 
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Ne-primeri 

Med samo obravnavo paralelogramov noben od učbenikov ne predstavlja ne-primerov, v 

učbenikih Skrivnosti števil in oblik, Stičišče in  Svet matematičnih čudes med nalogami za vajo 

sprašujejo po likih, ki jih uvrščamo med paralelograme (med naštetimi liki pa so predstavljeni 

tudi ne-primeri). Na sliki 16 je prikazana naloga, ki vsebuje ne-primere iz učbenika Skrivnosti 

števil in oblik.  

 

Slika 16: Ne-primer za paralelogram (Skrivnosti števil in oblik, str. 147). 

PRIMERJAVA UČBENIKOV ZA UČNO TEMO PARALELOGRAM  

V tabeli 3 je prikazana analiza matematičnih učbenikov za učno temo paralelogram, glede na 

klasifikacijo primerov, ki smo jo že predstavili v teoretičnem delu (v tabeli 1).  
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Tabela 3: Analiza matematičnih učbenikov za učno temo paralelogram. 

 

Ločili smo 13 različnih, slikovno predstavljenih, podkategorij za paralelogram. Najbolj bogat 

je učbenik Stičišče, ki vsebuje sedem podkategorij, za njim pa si zapovrstjo sledijo naslednji 

učbeniki: Presečišče (s šestimi podkategorijami), Skrivnosti števil in oblik ter Kocka (oba s 

petimi podkategorijami). Najmanj slikovno prikazanih podkategorij pa vsebuje učbenik Svet 

matematičnih čudes (vsebuje zgolj tri podkategorije).  

Ločili smo 12 z besedami opisanih podkategorij za paralelogram. Največ podkategorij opisuje 

učbenik Presečišče (vsebuje devet podkategorij), za njim sledijo učeniki Stičišče (z osmimi 

vsebovanimi podkategorijami), Kocka ter Skrivnosti števil in oblik (oba s sedmimi 

podkategorijami), najmanj podkategorij pa vsebuje učbenik Svet matematičnih čudes (s štirimi 

podkategorijami).  
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ZAČETNI 

PRIMERI  
ZP 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

PP 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

REFERENČNI 

PRIMERI  

TL 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 

ZAP 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 

PL 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 

VP 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 

GENERIČNI 

PRIMERI  

SS 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

SK  1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SU 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

POSEBNI 

PRIMERI   KRP 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

DEFINICIJA  

VS / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 

SS / 0 / 0 / 1 / 1 / 0 

SI / 0 / 0 / 0 / 1 / 0 

STRUKTURNA 

POVEZAVA / 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

NE-PRIMERI  / 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
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Komentar 

Če primerjamo učbenike zgolj z vidika primerov, opazimo, da sta najbolj kakovostna učbenika 

Stičišče in Presečišče, najmanj primerov pa vsebuje učbenik Svet matematičnih čudes. 

Začetna primera, ki ju najdemo kot uvod v poglavje o paralelogramu, zelo nazorno prikažeta  

obliko paralelograma in služita kot motivacija učencem za uvajanje nove teme, zato so vsi 

obravnavani učbeniki (razen učbenik Svet matematičnih čudes, ki začetnega primera ne 

vključuje) z vidika obravnavanih začetnih primerov ustrezni.  

Obravnava referenčnih primerov je ključna pri posameznikovem razumevanju nekega 

matematičnega koncepta, zato bi bilo smiselno, da je v matematičnem učeniku prikazan 

referenčni primer paralelograma, pa ne zgolj paralelogram v tradicionalni legi, ampak tudi v 

drugačnih legah: zavrteni paralelogram, paralelogram nagnjen v levo stran in »visoki 

paralelogram«. Paralelogram, predstavljen v različnih (tudi neobičajnih legah), bi močno 

pripomogel k učenčevi vizualni predstavi, hkrati pa bi si z danimi primeri obogatili svoj prostor 

primerov. Učencem bi zelo koristilo, da bi ob referenčnem primeru samostojno raziskovali 

lastnosti, ki veljajo za paralelogram, s čimer bi bogatili svoj osebni prostor primerov ter si 

lastnosti paralelograma zagotovo tudi bolj zapomnili. Za referenčnimi primeri pa bi bil podan 

generični primer, s katerim bi učenci preverili pravilnost svojih ugotovitev.  

Poleg obravnave primerov za paralelogram pa bi bilo smiselno, da bi bili v učbeniku (med samo 

razlago snovi) podani tudi ne-primeri, saj bi tako učenec takoj opazil, kateri so potrebni pogoji, 

da lik uvrščamo med paralelograme, hkrati pa bi pisci učbenikov morali spodbujati učence k 

samostojnemu oblikovanju ne-primerov in proti-primerov.  
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2.5.1.2. Učna tema: trapez 

Začetni primeri   

Začetne primere smo ločili v dve skupini, bodisi je to lik, ki nastane z izrezom iz papirja, bodisi 

so v učbenikih prikazane različne trapezne oblike iz vsakdanjega življenja. Na slikah 17 in 18 

sta prikazana zgleda zapisanih primerov.  

 

Slika 17: Lik, ki nastane z izrezom iz papirja (Skrivnosti števil in oblik 7, str. 141). 

 

Slika 18: Različne trapezne oblike iz vsakdanjega življenja (Stičišče 7, str. 280). 
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Trapez, prikazan kot lik, ki nastane z izrezom iz papirja, je v učbeniku Skrivnosti števil in oblik 

prikazan s sliko, besedilom in razmislekom. Različne trapezne oblike iz vsakdanjega življenja 

in razmislek so slikovno prikazani v učbenikih Presečišče, Stičišče ter Kocka, v učbenikih 

Kocka in Stičišče je prikaz tudi besedni. Učbenik Svet matematičnih čudes začetnih primerov 

ne vsebuje.   

Referenčni primeri 

Ločili smo tri skupine referenčnih primerov (tabela 1). Kriteriji, po katerih smo določali 

referenčne primere so enaki kot pri paralelogramu.  

Noben od obravnavanih učbenikov ne vsebuje referenčnih primerov, saj vsi primeri trapezov 

že hkrati prikazujejo lastnosti trapeza (kot so poudarjenost: vzporednosti stranic, srednjice, 

skladnosti kotov, skladnosti diagonal v enakokrakem trapezu).  

Generični primeri  

Generične primere smo ločili glede na to, katera lastnost trapeza je pri posameznem primeru 

poudarjena (tabela 1). Za besedni prikaz smo vključili tudi lastnosti lika, ki so opisane v 

posameznem učbeniku. 

Vsi učbeniki, razen učbenika Skrivnosti števil in oblik, vsebujejo besedni in slikovni prikaz 

vzporednosti osnovnic. Učbenik Skrivnosti števil in oblik besednega prikaza ne vsebuje. V vseh 

primerih je vzporednost stranic na geometrijski sliki prikazana preko višine trapeza. Primer 

slikovnega in besednega prikaza je prikazan na sliki 19.  

 

Slika 19: Geometrijska slika s poudarjeno vzporednostjo stranic (preko višine).  (Skrivnosti števil in oblik, str. 143). 

Srednjica trapeza je slikovno in besedno prikazana v učbenikih Presečišče, Stičišče ter 

Skrivnosti števil in oblik (primer je na sliki 19), medtem ko učbenika Svet matematičnih čudes 

in Kocka srednjice trapeza ne obravnavata.  

Skladnost notranjih kotov v enakokrakem trapezu je slikovno in besedno poudarjena v 

učbenikih Stičišče, Skrivnosti števil in oblik ter Kocka, besedni prikaz pa zasledimo v učbenikih 

Presečišče ter Svet matematičnih čudes.  

Skladnost diagonal v enakokrakem trapezu je slikovno in besedno poudarjena v vseh učbenikih 

razen v učbeniku Skrivnosti števil in oblik, kjer je zapis zgolj beseden.  

Skladnost krakov v enakokrakem trapezu je slikovno in besedno predstavljena v učbenikih Svet 

matematičnih čudes ter Stičišče, v preostalih učbenikih pa je prikaz zgolj beseden.  
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Os simetrije v enakokrakem trapezu je slikovno in besedno prikazana v vseh učbenikih (primer 

na sliki 20), izjema je učbenik Svet matematičnih čudes, ki omenjene lastnosti trapeza ne 

obravnava.  

 

Slika 20: Geometrijska slika s poudarjenimi skladnimi notranjimi koti, skladnostjo diagonal, skladnostjo krakov in 

poudarjeno osjo simetrije (v enakokrakem trapezu) (Skrivnosti števil in oblik 7, str. 141) . 

Posebni primeri  

Z vidika obravnave posebnih primerov trapeza (enakokraki trapez, pravokotni trapez, kvadrat, 

romb, paralelogram in pravokotnik) vsi učbeniki obravnavajo enakokraki trapez (z besednim in 

slikovnim prikazom – primer slika 20), medtem ko je besedni prikaz pravokotnega trapeza 

podan samo v učbenikih Presečišče in Stičišče (slika 21).  

 

Slika 21: Posebni primeri trapeza (Presečišče 7, str. 257). 

 

Noben od učbenikov med samo obravnavo ne uvršča likov kvadrat, romb, paralelogram in 

pravokotnik med trapeze, toda med nalogami za vajo v učbeniku Skrivnosti števil in oblik ter 

Presečišče paralelogram, kvadrat in pravokotnik uvrščajo med trapeze (slika 22).  

 

Slika 22: Primer naloge za vajo, kjer kvadrat, pravokotnik in paralelogram uvrščamo med trapeze (Skrivnosti števil in oblik 

7, str. 144). 
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V učbeniku Kocka so med nalogami za vajo podani različni liki, ki jih uvrščamo med trapeze, 

med narisanimi liki pa sta tudi kvadrat in pravokotnik (slika 23).  

 

Slika 23: Kvadrat in paralelogram uvrščamo med trapeze (Kocka 7, str. 41). 

Definicija 

Vsi učbeniki vsebujejo definicijo trapeza, katere temelj je vzporednost stranic. Pri obravnavi 

enakokrakega trapeza so avtorji učbenikov Svet matematičnih čudes, Kocka, Stičišče in 

Presečišče zapisali definicijo, katere temelj je skladnost krakov, medtem ko v učbeniku 

Skrivnosti števil in oblik definicija enakokrakega trapeza temelji na osni simetričnosti (tabela 

4).   

Tabela 4: Različne definicije trapeza, ki jih zasledimo v obravnavanih matematičnih učenikih. 

TEMELJ DEFINICIJE DEFINICIJA UČBENIK 

Vzporednost stranic. Trapez je štirikotnik, ki ima 

en par vzporednih stranic.   

 

 

 

Trapez je štirikotnik z dvema 

vzporednima stranicama.  

Presečišče, Svet 

matematičnih čudes, 

Skrivnosti števil in oblik, 

Stičišče  

 

Kocka 

Skladnost krakov 

(enakokraki trapez) 

Enakokraki trapez je trapez s 

skladnima krakoma.  

Stičišče, Kocka, Svet 

matematičnih čudes, 

Presečišče 

Osna simetričnost 

(enakokraki trapez) 

Enakokraki trapez je osno 

simetričen štirikotnik.  

Skrivnosti števil in oblik 

 

 

Ne-primeri 

Med samo obravnavo paralelogramov noben od učbenikov ne predstavlja ne-primerov, v 

učbeniku Skrivnosti števil in oblik med nalogami za vajo sprašujejo po likih, ki jih uvrščamo 

med paralelograme (med naštetimi liki pa so predstavljeni tudi ne-primeri). Na sliki 22 je 

prikazana naloga, ki vsebuje ne-primere iz učbenika Skrivnosti števil in oblik.  

 

  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta   Ana Vrečar; magistrsko delo 

35 

 

PRIMERJAVA UČBENIKOV ZA UČNO TEMO TRAPEZ  

V tabeli 5 je prikazana analiza matematičnih učbenikov za učno temo trapez, glede na 

klasifikacijo primerov, ki smo jo že predstavili v teoretičnem delu (v tabeli 1).  

Tabela 5: Analiza matematičnih učbenikov za učno temo trapez. 
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ZAČETNI 

PRIMERI 

IP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

RT 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 

REFERENČNI 

PRIMERI 

T 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 

NOT 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 

TZ 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 

GENERIČNI 

PRIMERI 

(trapez) VS 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

 ST 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

GENERIČNI 

PRIMERI 

(enakokraki 

trapez) 

DT 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SK 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

SKR 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

OS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

POSEBNI 

PRIMERI 

 

ET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PT 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

K, 

R, 

PA, 

PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DEFINICIJA 

(trapez) VS / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 

DEFINICIJA 

(enakokraki 

trapez) 

SK / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 

OS / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 

SKR / 0 / 1 / 1 / 1 / 1 

DT / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 

NE-PRIMERI / 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ločili smo 15 različnih, slikovno predstavljenih, podkategorij trapezov. Največ jih zasledimo 

v učbeniku Stičišče (osem podkategorij), nato sledi učbenik Skrivnosti števil in oblik (sedem 

podkategorij), za njim pa še učbenika Kocka in Presečišče (oba s šestimi podkategorijami). 

Učbenik Svet matematičnih čudes vsebuje najmanj slikovno prikazanih primerov (štiri 

podkategorije).  

Ločili smo 17 različnih, z besednim opisom prikazanih, podkategorij trapezov. Učbenik 

Stičišče je najbolj bogat z besednim prikazom podkategorij različnih trapezov (vsebuje 11 

podkategorij), sledi mu učbenik Presečišče (deset podkategorij), kateremu sledita učbenika Svet 

matematičnih čudes ter Kocka (oba z devetimi podkategorijami), ponovno pa je z vidika 

primerov najbolj pust učbenik Svet matematičnih čudes (sedem podkategorij).  

Komentar 

Če primerjamo učbenike zgolj z vidika primerov opazimo, da je najbolj s primeri bogat učbenik 

Stičišče, sledita mu učbenika Skrivnosti števil in oblik ter Presečišče, nato sledi učbenik Kocka, 

najmanj primerov pa vsebuje učbenik Svet matematičnih čudes.  

Tako kot pri obravnavi paralelograma bi bilo smiselno prikazati vse različne vrsta referenčnih 

primerov trapeza (trapez v tradicionalni legi, narobe obrnjeni trapez in zavrteni trapez), s 

katerimi bi učenec izboljšal svojo vizualno predstavo o danem liku in si obogatil svoj prostor 

primerov. Ob referenčnem primeru bi nato učenci tudi tu samostojno raziskovali lastnosti, ki 

veljajo zanj.  

Avtorji učbenikov bi morali predstaviti tudi druge posebne vrste primerov trapezov (ne samo 

enakokraki trapez in z besedami omenjeni pravokotni trapez), to so pravokotni trapez, kvadrat, 

pravokotnik, paralelogram in romb, s čimer bi učence spodbudili k razmisleku o lastnostih, ki 

veljajo za trapez in ostale omenjene like. S tem bi si učenci zagotovo obogatili svoj osebni 

prostor primerov.  

Dobro bi bilo, če bi bili ne-primeri predstavljeni že tekom razlage učne snovi, saj bi s tem 

učence spodbudili k razmisleku o potrebnih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni, da je nek lik 

zagotovo trapez. Smiselno bi bilo, da bi učbenik vključeval tudi kakšne trditve, za katere bi 

učenci morali poiskati proti-primere.  

2.5.2. Učenčevi zvezki in učiteljeve učne priprave  

Z analizo učenčevih zvezkov in  učiteljevih učnih priprav smo ugotovili, kakšne primere pri 

svojem poučevanju uporabijo bolj in manj izkušeni učitelji in tako pridobili vpogled v 

konvencionalni prostor primerov za učni temi paralelogram in trapez in odgovorili na prvo 

raziskovalno vprašanje. 

2.5.2.1. Učna tema: paralelogram  

Učitelj začetnik (1) 

Učiteljica začetnih primerov ni obravnavala. Vsem učencem je na začetku učne ure razdelila 

primer paralelograma, ki je služil kot referenčni primer. Ob modelu paralelograma so raziskali 

lastnosti, ki veljajo zanj. Na geometrijski sliki niso označili skladnosti stranic in notranjih kotov 

ter suplementarnosti kotov, ampak so to zgolj zapisali z matematičnimi simboli. Z besedami so 

zapisali, da je paralelogram središčno someren lik.  
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Pri učni uri so obravnavali vse tri posebne primere paralelogramov – to so kvadrat, romb in 

pravokotnik. Vse like in njihove lastnosti so zapisali tako z besedami kot tudi s slikovnim 

prikazom.  

Obravnavali so definicijo paralelograma, katere temelj je vzporednost stranic. Ne-primerov pri 

učni uri niso obravnavali.  

Večina učiteljevih primerov je bila oblikovana spontano, saj učiteljica večino primerov ni imela 

zapisanih v učni pripravi.  

Učitelj začetnik (2) 

Učiteljica začetnih primerov ni obravnavala.  

Skupaj z učenci je konstruirala primer paralelograma in tako so ob referenčnem modelu 

ugotavljali lastnosti, ki veljajo zanj. Zanimivo je, da so kot začetni primer narisali paralelogram, 

nagnjen v levo stran. Na geometrijski sliki so označili oglišča, stranice, notranje kote, središče 

somernosti in obe višini. Skladnosti nasprotnih stranic, skladnosti nasprotnih notranjih kotov in 

suplementarnost kotov ob isti osnovnici  na generičnem primeru niso označili, prav tako niso 

zapisali lastnosti z matematičnimi znaki. Vse lastnosti so si zapisali zgolj z besednim zapisom.    

Pri učni uri so obravnavali vse tri posebne primere paralelogramov – to so kvadrat, romb in 

pravokotnik. Za vse tri posebne primere paralelogramov so si narisali slike – primere so 

klasificirali glede na dolžino stranic (raznostranični, enakostranični)  in velikost notranjih kotov 

(pravokotni, poševnokotni). 

Obravnavali so definicijo paralelograma, katere temelj je vzporednost stranic. Ne-primerov pri 

učni uri niso obravnavali.  

Vse konstrukcije paralelogramov so bile vnaprej načrtovane (učenci so konstruirali primere iz 

učbenika).  

Izkušeni učitelj (3) 

Učiteljica začetnih primerov ni obravnavala.  

Učiteljica je učencem razdelila papirnat model paralelograma, ki je služil kot referenčni primer,  

preko katerega so ugotavljali lastnosti, ki veljajo zanj. Na geometrijski sliki so označili oglišča, 

stranice, notranje kote, središče somernosti in obe višini. Skladnosti nasprotnih stranic, 

skladnosti nasprotnih notranjih kotov in suplementarnost kotov ob isti osnovnici  na generičnem 

primeru niso označili, so pa vse lastnosti, ki veljajo za paralelogram, zapisali z besednim in 

matematičnim zapisom.   

Pri učni uri so obravnavali vse tri posebne primere paralelogramov – to so kvadrat, romb in 

pravokotnik. Za vse tri posebne primere paralelogramov so si narisali slike in si zapisali 

lastnosti, ki veljajo za posamezen poseben primer.  

Definicije za paralelogram niso obravnavali, zapisali so si samo lastnosti, ki veljajo zanj. Ne-

primerov pri učni uri niso obravnavali. 

Učenci so konstruirali paralelograme iz delovnega zvezka. Učiteljica je imela vse primere 

konstrukcij zapisane v svoji učni pripravi, zato so bili vsi primeri načrtovani.  
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Izkušeni učitelj (4) 

Učiteljica začetnih primerov ni obravnavala. Učenci so, skupaj z učiteljico, konstruirali primer 

paralelograma, ki je služil kot referenčni primer. Konstruirali so dve podkategoriji referenčnih 

primerov, paralelogram v tradicionalni legi ter paralelogram nagnjen v levo stran. Ob modelu 

paralelograma so raziskali lastnosti, ki veljajo zanj. Na geometrijski sliki niso označili 

suplementarnosti kotov, ampak so to zgolj zapisali z matematičnimi simboli. Obravnavali so 

vse ostale podkategorije generičnih primerov (jih vrisali na geometrijsko sliko, si jih zapisali z 

matematičnimi simboli ter z besedami). Pri učni uri so obravnavali vse tri posebne primere 

paralelogramov – to so kvadrat, romb in pravokotnik. Vse like in njihove lastnosti so zapisali 

tako z besedami kot tudi s slikovnim prikazom.  

Obravnavali so definicijo paralelograma, katere temelj je vzporednost stranic. Ne-primerov pri 

učni uri niso obravnavali.  

Učiteljica je imela vse primere paralelogramov, ki so jih učenci konstruirali med šolsko uro in 

za domačo nalogo, zapisane v svoji učni pripravi. Torej so bili vsi primeri načrtovani.   

V tabeli 6 je prikazana analiza učnih ur različno izkušenih učiteljic z vidika obravnave različnih 

vrst primerov za učno temo paralelogram.  
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Tabela 6: Analiza učnih ur različno izkušenih učiteljic za učno temo paralelogram. 

VRSTE 

PRIMEROV 

PARALELOGRAM 

U
či

te
lj

 

za
če

tn
ik

 (
1
) 

U
či

te
lj

 

za
če

tn
ik

 (
2
) 

Iz
k

u
še

n
i 

u
či

te
lj

 (
3
) 

Iz
k

u
še

n
i 

u
či

te
lj

 (
4
) 

Začetni 

primeri  

Pravokoten lesen 

okvir, ki se »zvrne«.  

NE NE NE NE 

Lik, ki nastane kot 

presek dveh 

prosojnih pasov.  

NE NE NE NE 

Referenčni 

primeri 

Paralelogram v 

tradicionalni legi.  

DA NE DA DA 

Zavrteni 

paralelogram. 

NE NE NE NE 

»Visoki« 

paralelogram. 

NE NE NE NE 

Paralelogram 

nagnjen v levo stran. 

NE DA NE DA 

Generični 

primeri  

Geometrijska slika s 

poudarjeno 

skladnostjo stranic.  

Samo z 

mat. 

simboli. 

Samo z 

besedami. 

Samo z 

besedami 

in mat. 

simboli. 

DA 

Geometrijska slika s 

poudarjeno 

skladnostjo kotov. 

Samo z 

mat. 

simboli. 

Samo z 

besedami. 

Samo z 

besedami 

in mat. 

simboli. 

DA 

Geometrijska slika s 

poudarjeno središčno 

simetričnostjo. 

Samo z 

besedami. 

DA DA DA 

Geometrijska slika s 

poudarjeno 

suplementarnostjo 

kotov.  

 

Samo z 

mat. 

simboli. 

Samo z 

besedami. 

Samo z 

besedami 

in mat. 

simboli. 

Samo z 

mat. 

simboli. 

Posebni 

primeri  

Kvadrat DA DA DA DA 

Romb DA DA DA DA 

Pravokotnik  DA DA DA DA 

Ne-primer Trapezoid, deltoid NE NE NE NE 

Definicija 

  

Definicija, katere 

temelj je vzporednost 

stranic. 

DA DA NE DA 
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Komentar 

Nobena od obravnavanih učiteljic ni pričela učne ure z začetnim primerom. Začetni primeri so 

pri učni ur zelo uporabni in dobrodošli, saj pripomorejo k večji motiviranosti učencev, hkrati 

pa učitelj vzbudi učenčevo zanimanje za obravnavano snov.  

Tri učiteljice (učiteljica začetnica ter obe izkušeni učiteljici) so pri učni uri za referenčni primer 

prikazale paralelogram v tradicionalni legi, ena izmed izkušenih učiteljic je pri uri prikazala še 

paralelogram nagnjen v levo stran. Paralelogram nagnjen v levo stran je kot referenčni primer 

prikazala tudi druga učiteljica začetnica. Pametno bi bilo, da bi učitelji pri učnih urah uporabili 

več podkategorij referenčnih primerov, saj bi preko različnih leg istega lika učenci opazili, da 

lega lika ne vpliva na lastnost lika, hkrati pa bi bogatili svoj osebni prostor primerov. Posledično 

ima večina učencev v svojem osebnem prostoru primerov samo paralelogram v tradicionalni 

legi, kar je popolnoma razumljivo glede na način poučevanja učiteljev.  

Vse učiteljice so pri učni uri obravnavale vse podkategorije generičnih primerov, toda 

premalokrat so določeno lastnost paralelograma prikazale na geometrijski sliki. Večino 

lastnosti so samo zapisali z besedami in/ ali matematičnim zapisom. Veliko učencev ima vidni 

stil učenja, kar pomeni, da si neko učno snov lažje zapomnijo, če lastnost lika čim bolj nazorno 

»vidijo«.   

Posebne primere paralelogramov so vse učiteljice zelo temeljito in zgledno predstavile svojim 

učencem, toda nobena izmed učiteljic ni obravnavala ne-primerov, ki so ključni pri 

posameznikovem razumevanju potrebnih pogojev danega koncepta. Ne-primere je torej 

potrebno vključiti v pouk, predvsem pa je potrebno spodbujati učence h konstruiranju lastnih 

ne-primerov. Z učenčevim samostojnim konstruiranjem, tako primerov kot tudi ne-primerov, 

lahko učitelj pridobi popoln vpogled v učenčevo razumevanje dane učne snovi.  

Definicija, katere 

temelj je skladnost 

stranic. 

NE NE NE NE 

Definicija, katere 

temelj je skladnost 

kotov. 

NE NE NE NE 

Definicija, katere 

temelj je  središčna 

simetričnost. 

NE NE NE NE 

Definicija, ki je 

kombinacija več 

lastnosti.  

NE NE NE NE 

Strukturna 

povezava 

/ NE NE NE NE 

Število 

načrtovanih 

primerov 

/ 2 5 4 13 

Število 

spontanih 

primerov 

/ 14 0 0 0 
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Tri učiteljice so učencem predstavile definicijo paralelograma, katere temelj je vzporednost 

stranic. Ena izmed izkušenih učiteljic pa definicije z učenci sploh ni obravnavala. 

Večina učiteljic je izbrala primere že pred samo učno uro, torej so bili primeri skrbno 

načrtovani, ena učiteljica začetnica pa je večino uporabljenih primerov oblikovala spontano, saj 

primerov ni imela zapisanih v svoji učni pripravi.  
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2.5.2.2. Učna tema: trapez 

Učitelj začetnik (1) 

Za začetni primer je učiteljica učencem pokazala več med seboj na videz različnih likov 

trapezne oblike iz vsakdanjega življenja. S skupnim premislekom so ugotovili prikazano 

lastnost o vzporednosti in narisane like poimenovali trapezi.  

Učiteljica je vsem učencem razdelila model trapeza, ki je služil kot referenčni primer. S 

pomočjo danega trapeza, ki so si ga učenci nalepili v zvezke, so skupaj z učiteljico raziskovali 

lastnosti, ki veljajo zanj. Preko višine trapeza so poudarili vzporednost, označili in definirali so 

tudi srednjico trapeza. Vse omenjene lastnosti so zapisali tudi z besedami in matematičnimi 

simboli.  

Za enakokraki trapez učenci niso dobili modela, ampak so ga samostojno konstruirali po 

navodilih učiteljice, ki je lik sočasno risala na tablo. Tudi tu so ob referenčnem primeru 

raziskovali lastnosti, ki veljajo za enakokraki trapez. Z besedami in matematičnimi simboli so 

zapisali lastnosti: skladnost diagonal,  kotov ter krakov, označili in definirali so tudi simetralo.  

Pri zapisu definicije za trapez je učiteljica izpostavila vzporednost stranic, pri enakokrakem 

trapezu pa skladnost kotov.  

Po obravnavi lastnosti in definiciji trapeza so z učiteljico konstruirali posamezne like iz 

podatkov (s šestilom in ravnilom). Učiteljica je oba zgleda imela zapisana tudi v svoji učni 

pripravi, torej so bili ti primeri načrtovani. Kasneje so učenci samostojno konstruirali še druge 

primere iz učbenika – teh primerov učiteljica v svoji pripravi ni imela zapisanih, torej so bili 

spontano oblikovani.  

Ne-primerov učiteljica pri učni uri ni obravnavala, prav tako ni omenjala lastnosti drugih 

posebnih primerov trapezov (pravokotni trapez, kvadrat, romb, paralelogram, pravokotnik). 

Učitelj začetnik (2) 

Za začetni primer je učiteljica učencem pokazala več med seboj na videz različnih likov 

trapezne oblike iz vsakdanjega življenja. S skupnim premislekom so ugotovili prikazano 

lastnost o vzporednosti in narisane like poimenovali trapezi.  

Skupaj so konstruirali referenčni primer trapeza, v katerega so vrisali oglišča, stranice, notranje 

kote in diagonale, ter ugotavljali lastnosti, ki veljajo zanj.  Zapisali so si, da stranici a in c 

imenujemo osnovnici trapeza, stranici b in d pa kraka. Preko višine trapeza so poudarili 

vzporednost  ter označili srednjico trapeza in zapisali njeno definicijo. Osnovnih lastnosti, ki 

veljajo za trapez, si niso zapisali v zvezke (najverjetneje so jih samo ustno povedali). Z 

matematičnim simbolom so si zapisali zgolj vzporednost osnovnic.  

Tudi enakokraki trapez so učenci samostojno konstruirali po navodilih učiteljice. Tudi tu so ob 

referenčnem primeru raziskovali lastnosti, ki veljajo za enakokraki trapez. Z matematičnimi 

simboli so si zapisali lastnosti: skladnost diagonal,  kotov ter krakov, označili so tudi somernico.  

Pri zapisu definicije za trapez je učiteljica izpostavila vzporednost stranic, definicije za 

enakokraki trapez si niso zapisali.  

Po obravnavi lastnosti in definiciji trapeza so konstruirali posamezne like iz podatkov (s 

šestilom in ravnilom). Učiteljica je imela en zgled napisan v svoji učni pripravi, ostali primeri 

pa so bili oblikovani spontano.  
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Ne-primerov učiteljica pri učni uri ni obravnavala, prav tako ni omenjala lastnosti drugih 

posebnih primerov trapezov (pravokotni trapez, kvadrat, romb, pravokotnik). 

Pri uri so konstruirali trapez, za katerega se je kasneje izkazalo, da je paralelogram – torej, 

učenci so preko konstruiranja primerov ugotovili, da paralelogram uvrščamo med trapeze.  

Izkušeni učitelj (3) 

Za začetni primer je učiteljica učencem pokazala več med seboj na videz različnih likov 

trapezne oblike iz vsakdanjega življenja. S skupnim premislekom so ugotovili prikazano 

lastnost o vzporednosti in narisane like poimenovali trapezi.  

Skupaj so konstruirali referenčni primer trapeza, v katerega so vrisali oglišča, stranice, notranje 

kote in diagonale, ter ugotavljali lastnosti, ki veljajo zanj. Zapisali so si, da stranici a in c 

imenujemo osnovnici trapeza, stranici b in d pa kraka. Preko višine trapeza so poudarili 

vzporednost  ter označili srednjico trapeza in zapisali njeno definicijo.  

Tudi enakokraki trapez so učenci konstruirali po navodilih učiteljice. Tudi tu so ob referenčnem 

primeru raziskovali lastnosti, ki veljajo za enakokraki trapez. Z matematičnimi simboli in z 

besedami so si zapisali lastnosti: skladnost diagonal, kotov ter krakov. Somernice niso 

obravnavali.  

Definicije za trapez in enakokraki trapez niso obravnavali.   

Po obravnavi lastnosti trapeza so konstruirali posamezne like iz podatkov (s šestilom in 

ravnilom). Prvi primer so konstruirali skupaj na tablo – učiteljica tega zgleda ni imela 

napisanega v svoji učni pripravi, zato je bil ta primer spontano oblikovan, vsi ostali primeri so 

bili načrtno izbrani, saj je imela učiteljica vse primere zapisane tudi v učni pripravi.  

Ne-primerov učiteljica pri učni uri ni obravnavala, prav tako ni omenjala lastnosti drugih 

posebnih primerov trapezov (pravokotni trapez, kvadrat, romb, paralelogram, pravokotnik). 

Izkušeni učitelj (4) 

Za začetni primer je učiteljica učencem pokazala več med seboj na videz različnih likov 

trapezne oblike iz vsakdanjega življenja. S skupnim premislekom so ugotovili prikazano 

lastnost o vzporednosti in narisane like poimenovali trapezi.  

Učenci so skupaj z učiteljico konstruirali primer trapeza, ki je služil kot referenčni primer. 

Narisali so trapez v tradicionalni legi. S pomočjo danega trapeza so raziskovali lastnosti, ki 

veljajo zanj. Preko višine trapeza so poudarili vzporednost, označili in definirali so tudi 

srednjico trapeza. Vse omenjene lastnosti so zapisali tudi z besedami in matematičnimi simboli.  

Učiteljica enakokrakega trapeza učencem ni posebej predstavila, saj so se po obravnavi trapeza 

takoj lotili konstrukcij različnih trapezov, med katerimi so bili tudi enakokraki trapezi. Pri uri 

so konstruirali trapez, za katerega se je kasneje izkazalo, da je paralelogram – torej, učenci so 

preko konstruiranja primerov ugotovili, da paralelogram uvrščamo med trapeze.  

Pri zapisu definicije za trapez je učiteljica izpostavila vzporednost stranic.  

Po obravnavi lastnosti in definiciji trapeza so z učiteljico konstruirali posamezne like iz 

podatkov (s šestilom in ravnilom). Učiteljica je imela vse zglede oziroma primere iz učbenika 

zapisane v svoji pripravi, zato so bili vsi primeri načrtovani.   

Ne-primerov učiteljica pri učni uri ni obravnavala, prav tako ni omenjala lastnosti drugih 

posebnih primerov trapezov (pravokotni trapez, kvadrat, romb, pravokotnik). 
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V tabeli 7 je prikazana analiza učnih ur različno izkušenih učiteljic z vidika obravnave različnih 

vrst primerov za učno temo trapez.  

Tabela 7: Analiza učnih ur različno izkušenih učiteljic za učno temo trapez. 

VRSTE 

PRIMEROV 

TRAPEZ 

U
či

te
lj

 

za
če

tn
ik

 

(1
) 

U
či

te
lj

 

za
če

tn
ik

 

(2
) 

Iz
k

u
še

n
i 

u
či

te
lj

 

(3
) 

Iz
k

u
še

n
i 

u
či

te
lj

 

(4
) 

Začetni 

primeri  

Lik, ki nastane z izrezom iz 

papirja.  

NE NE NE NE 

Trapezne oblike iz 

vsakdanjega življenja.   

DA DA DA DA 

Referenčni 

primeri 

Trapez v tradicionalni legi.  DA DA DA DA 

Narobe obrnjeni trapez.  NE NE NE NE 

Zavrteni trapez.  

 

NE NE NE NE 

Generični 

primeri  

Geometrijska slika s 

poudarjeno vzporednostjo 

stranic (preko višine). 

DA DA DA DA 

Geometrijska slika s 

poudarjeno srednjico 

trapeza. 

DA DA DA DA 

Geometrijska slika s 

poudarjenimi skladnimi koti 

(v enakokrakem trapezu). 

Samo z 

besedami 

in mat. 

simboli. 

Samo z 

mat. 

simboli. 

Samo z 

besedami 

in mat. 

simboli. 

NE 

Geometrijska slika s 

poudarjeno skladnostjo 

diagonal (v enakokrakem 

trapezu). 

 

Samo z 

besedami 

in mat. 

simboli. 

Samo z 

mat. 

simboli. 

Samo z 

besedami 

in mat. 

simboli. 

NE 

Geometrijska slika s 

poudarjeno skladnostjo 

krakov (v enakokrakem 

trapezu). 

Samo z 

besedami 

in mat. 

simboli. 

Samo z 

mat. 

simboli. 

Samo z 

besedami 

in mat. 

simboli. 

NE 

Geometrijska slika s 

poudarjeno osjo simetrije (v 

enakokrakem trapezu). 

DA DA NE NE 

Posebni 

primeri  

Enakokraki trapez DA DA DA Samo 

med 

nalogami 

za vajo. 

Pravokotni trapez NE NE NE NE 

Kvadrat NE NE NE NE 

Romb 

 

NE NE NE NE 
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Komentar 

Vse učiteljice so učno uro pričele z začetnim primerom. Učencem so prikazale več likov 

trapezne oblike iz vsakdanjega življenja, na podlagi prikazanih likov so učenci ugotavljali 

skupne lastnosti prikazane na danih likih. Začetni primer je pri učencih zagotovo vzbudil 

zanimanje za dano učno uro, hkrati pa so bili učenci že na samem začetku učne ure primorani 

k razmisleku.  

Vse učiteljice so kot referenčni primer uporabile trapez v tradicionalni legi. Zagotovo bi bilo 

smiselno uporabiti kar vse tri podkategorije referenčnih primerov, saj bi učenci s prikazom 

trapeza v različnih legah bogatili svoj prostor primerov. Posledično ima večina učencev v 

svojem osebnem prostoru primerov samo trapez v tradicionalni legi, kar je popolnoma 

razumljivo glede na način poučevanja učiteljev.  

Tri učiteljice so pri učni uri obravnavale vse podkategorije generičnih primerov, toda 

premalokrat so določeno lastnost trapeza prikazale na geometrijski sliki. Večino lastnosti so 

samo zapisali z besedami in/ ali matematičnim zapisom. Veliko učencev ima vidni stil učenja, 

kar pomeni, da si neko učno snov lažje zapomnijo če lastnost lika čim bolj nazorno »vidijo«.  

Ena izmed izkušenih učiteljic pa pri učni uri ni obravnavala enakokrakega trapeza.   

Poleg enakokrakega trapeza, učiteljice učencem niso predstavile drugih posebnih primerov 

trapezov (razen, če so jih konstruirali med nalogami za vajo). Tu bi bilo smiselno,  da bi 

učiteljice zastavile učencem vprašanje, ali posamezne podkategorije posebnih primerov 

Paralelogram NE Samo 

med 

nalogami 

za vajo. 

NE Samo 

med 

nalogami 

za vajo. 

Pravokotnik  NE NE NE NE 

Ne-primer / NE NE NE NE 

Definicija 

  

Definicija, katere temelj je 

vzporednost stranic. 

NE DA NE DA 

Definicija, katere temelj je 

skladnost kotov (v 

enakokrakem trapezu). 

DA NE NE NE 

Definicija, katere temelj je 

os simetrije (v enakokrakem 

trapezu). 

NE NE NE NE 

Definicija, katere temelj sta 

diagonali trapeza (v 

enakokrakem trapezu).  

NE NE NE NE 

Definicija, katere temelj je 

skladnost krakov (v 

enakokrakem trapezu). 

NE NE NE NE 

Število 

načrtovanih 

primerov 

/ 3 1 5 6 

Število 

spontanih 

primerov 

/ 3 8 1 0 
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(pravokotni trapez, kvadrat, romb, paralelogram, pravokotnik) uvrščamo med trapeze. S takšno 

nalogo bi učenci razširili svoj osebni prostor primerov.  

Nobena izmed učiteljic ni obravnavala ne-primerov, ki so ključni pri posameznikovem 

razumevanju potrebnih pogojev danega koncepta. Ne-primere je torej potrebno vključiti v pouk, 

predvsem pa je potrebno spodbujati učence h konstruiranju lastnih ne-primerov. Z učenčevim 

samostojnim konstruiranjem tako primerov kot tudi ne-primerov lahko učitelj pridobi popoln 

vpogled v učenčevo razumevanje dane učne snovi.  

Dve učiteljici (obe izkušeni učiteljici) sta večino primerov izbrali že pred samo učno uro, torej 

so bili primeri skrbno načrtovani, ena učiteljica začetnica je večino uporabljenih primerov 

oblikovala spontano, saj primerov ni imela zapisanih v svoji učni pripravi, druga učiteljica 

začetnica pa je pri uri oblikovala enako število spontanih in načrtovanih primerov.  
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2.5.3. Preizkus za učence 

Z analizo preizkusa za učence smo ugotovili, kakšen je osebni prostor primerov učencev o učni 

temi paralelogram in trapez ter kako izkušenost učitelja vpliva na prostor primerov, ki si ga 

tekom učnih ur ustvarijo učenci in tako odgovorili na drugi dve raziskovalni vprašanji.  

Preizkus za učence je v prilogi 5.1..  

V raziskavo so bili vključeni štirje učitelji, od tega dva učitelja začetnika ter dva izkušena 

učitelja. Preizkus je izpolnilo skupaj 82 učencev, od tega 39 (47,6%) učencev poučujeta učitelja 

začetnika, 43 (52,4%) učencev pa izkušena učitelja.  

Pri vsaki od nalog smo za vsak lik/ trditev/ definicijo izračunali opisno statistiko, to je, kolikšen 

delež učencev, ki jih poučujejo različno izkušeni učitelji, je narisal posamezni lik, zapisal 

ustrezno definicijo, se pravilno opredelil do trditve. Z uporabo programa SPSS smo nato za 

vsak lik/ trditev/ definicijo testirali hipotezo o enakosti deležev med skupinama.   

Za vsakega učenca smo pri vsaki nalogi posebej izračunali, koliko likov/ definicij/ trditev je 

pravilno klasificiral. Tako smo dobili številsko spremenljivko, ki smo jo z izvedbo t-testa za 

neodvisne vzorce oziroma z ustreznim ne-parametričnim testom primerjali med skupinama 

začetnih in izkušenih učiteljev.  

2.5.3.1. Prva naloga 

Predstavitev naloge 

V prvem delu prve naloge so učenci poskušali narisati čim več paralelogramov, ki se med seboj 

pomembno razlikujejo. Za analizo učenčevih rezultatov smo ločili 7 primerov in 6 ne-primerov, 

ki so prikazani v tabeli 8.  

Tabela 8: Primeri in ne-primeri paralelogramov. 

PRIMERI NE-PRIMERI 

Paralelogram v tradicionalni legi Trapez 

»Visoki« paralelogram Enakokraki trapez 

Paralelogram nagnjen v levo stran Pravokotni trapez 

Zavrteni paralelogram Deltoid 

Romb (Ostali) konveksni štirikotniki 

Kvadrat (Ostali) konkavni štirikotniki 

Pravokotnik 

 

V drugem delu naloge pa so učenci narisali čim več pomembno različnih štirikotnikov, ki niso 

paralelogrami. Za analizo smo uporabili enake kriterije kot v prvem delu naloge, le da so sedaj 

primeri iz prvega dela naloge ne-primeri in obratno.  

Analiza naloge: Štirikotniki, ki jih uvrščamo med paralelograme 

V tabeli 9 so prikazani podatki o  tem, koliko učencev učiteljev začetnikov/ izkušenih učiteljev/ 

vseh učiteljev je/ ni narisalo določenega štirikotnika, ki ga uvrščamo med paralelograme ter 

kolikšen delež učencev to predstavlja. Zapisali smo tudi podatke o statistični pomembnosti – 

rezultate hi-kvadrat preizkusa.   
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Tabela 9: Prikaz štirikotnikov, ki jih uvrščamo med paralelograme, in razlike med učenci učiteljev začetnikov in izkušenih 

učiteljev.. 

LIK  Učitelj 

začetnik 

Izkušeni 

učitelj 

Skupaj Statistična 

pomembnost 

DA NE DA NE DA NE χ2 g 

 

Α 

TL n 25 14 33 10 58 24 1,579 1 0,209 

f% 64,1  35,9  76,7  23,3  70,7  29,3  

VP n 21 18 10 33 31 51 8,139 1 0,004 

f% 53,8 46,2 23,3 76,7 37,8 62,2  

PL n 17 22 12 31 29 53 2,200 1 0,138 

f% 43,6 56,4 27,9 72,1 35,4 64,6 

ZAP n 16 23 5 38 21 61 9,277 1 0,002 

f% 41,0 59,0 11,6 88,4 25,6 74,4 

R n 27 12 29 14 56 26 0,030 1 0,862 

f% 69,2 30,8 67,4 32,6  68,3 31,7 

K n 32 7 27 16 59 23 3,759 1 0,053 

f% 82,1 17,9 62,8 37,2 72,0 28,0 

PR n 35 4 28 15 63 19 6,968 1 0,008 

f% 89,7 10,3 65,1 34,9 76,8 23,2 

Legenda: TL = paralelogram v tradicionalni legi, VP = visoki paralelogram, PL = paralelogram 

nagnjen v levo stran, ZAP = zavrteni paralelogram, R = romb, K = kvadrat, PR = pravokotnik 

Ugotovili smo, da je vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti statistično pomembna pri treh 

primerih paralelogramov: visoki paralelogram, zavrteni paralelogram ter pravokotnik. 

Interpretacijo statističnega preizkusa in predstavljenih podatkov v tabeli 9 bomo zapisali za 

primer visokega paralelograma, saj se ostale primere interpretira na podoben način.  

Ničelna hipoteza (za visoki paralelogram): Med deležem učencev učiteljev začetnikov in 

deležem učencev izkušenih učiteljev, ki so narisali visoki paralelogram, ni statistično 

pomembnih razlik.  

Visoki paralelogram je narisalo 21 učencev (53,8%) učiteljev začetnikov ter zgolj 10 učencev 

(23,3%) izkušenih učiteljev. Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično 

pomembna (χ2 = 8,139; g = 1; α = 0,004). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,4 % 

trdimo, da se v osnovni množici med deležem učencev začetnih in deležem učencev izkušenih 

učiteljev pojavljajo razlike glede pojavljanja visokega paralelograma v standardnem prostoru 

primeru učencev. Večina učencev, ki jih poučujejo izkušeni učitelji, v svojem prostoru 

primerov nima visokega paralelograma.  

Zanimalo nas je tudi, ali se med učenci učiteljev začetnikov in učenci izkušenih učiteljev 

pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečnem številu narisanih štirikotnikov, ki jih 

uvrščamo med paralelograme. Podatki so prikazani v tabeli 10.  
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Tabela 10: Razlike med učenci učiteljev začetnikov in izkušenih učiteljev v povprečnem številu narisanih štirikotnikov, ki jih 

uvrščamo med paralelograme. 

   Kolmogorov-Smirnov test Mann-Whitney test 

n M Z g α U Α R 

Učitelj 

začetnik 

39 4,44  

0,185 

 

82 

 

0,000 

 

426,000 

 

0,000 

52,08 

Izkušeni 

učitelj 

43 3,35 31,91 

 

Kolmogorov Smirnov test (α = 0,000) je pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni. 

Vrednost Mann-Whitney testa je statistično pomembna (U = 426,000; α = 0,000). Med učenci 

učiteljev začetnikov in izkušenih učiteljev se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem številu narisanih različnih paralelogramov. S tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, 

da bi tudi v osnovni množici učenci učiteljev začetnikov (R = 52,08) v povprečju narisali več 

paralelogramov kot učenci izkušenih učiteljev (R = 31,91). V povprečju imajo učenci učiteljev 

začetnikov bolj bogat osebni prostor primerov.  

 

Nekateri učenci so pri nalogi narisali like, ki jih ne uvrščamo med paralelograme. V tabeli 11 

so zbrani podatki o tem, katere like so učenci narisali napačno. Podatki so razvrščeni glede na 

število učencev vseh učiteljev, ki so določeni lik narisali napačno.  

Tabela 11: Prikaz likov, ki jih ne uvrščamo med paralelograme in prikaz statističnih podatkov. 

** - uporabili smo Kullbackov 2I preizkus  

Ugotovili smo, da je vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti statistično nepomembna pri 

vseh napačnih primerih paralelograma. 

Zanimalo nas je, ali se med učenci učiteljev začetnikov in učenci izkušenih učiteljev pojavljajo 

statistično pomembne razlike v povprečnem številu napačno narisanih štirikotnikov. Podatki so 

zbrani v tabeli 12. 

 

 

 

NAPAČNI 

PRIMERI 

Učitelj 

začetnik 

Izkušeni 

učitelj  

Skupaj Statistična pomembnost 

χ2/ 2I g 

 

α 

Enakokraki 

trapez 

n 9 4 13 2,909 1 0,088 

f% 23,1 9,3 15,9 

Trapez n 6 5 11 0,248 1 0,618 

f% 15,4 11,6 13,4 

Pravokotni 

trapez 

n 4 2 6 0,959** 1 0,328 

f% 10,3 4,7 7,3 

Deltoid n 1 5 6 2,716** 1 0,099 

f% 2,6 11,6 7,3 

Konveksni 

štirikotnik 

n 2 1 3 0,461** 1 0,497 

f% 5,1 2,3 3,7 
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Tabela 12: Razlike med učenci učiteljev začetnikov in izkušenih učiteljev v povprečnem številu napačno narisanih 

štirikotnikov, ki jih ne uvrščamo med paralelograme. 

   Kolmogorov-Smirnov test Mann-Whitney test 

 n M Z g α U α R 

Učitelj 

začetnik 

39 0,56  

0,407 

 

82 

 

0,000 

 

778,000 

 

0,488 

43,05 

Izkušeni 

učitelj 

43 0,40 40,09 

 

Kolmogorov Smirnov test (α = 0,000) je pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni. 

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 426,000; α = 0,488).  

Ugotovili smo, da med učenci učiteljev začetnikov in izkušenih učiteljev ni statistično 

pomembnih razlik v povprečnem številu napačno narisanih posameznih štirikotnikov, prav tako 

ne moremo govoriti o statistično pomembnih razlikah v povprečnem številu vseh napačno 

narisanih štirikotnikov. Za vzorec lahko ugotovimo, da so več napačnih likov narisali učenci 

učiteljev začetnikov, a tega ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

Komentar 

Ugotovili smo, da se med učenci učiteljev začetnikov ter učenci izkušenih učiteljev pojavljajo 

statistično pomembne razlike v konstruiranju treh štirikotnikov, ki jih uvrščamo med 

paralelograme: »visoki« paralelogram, zavrteni paralelogram in pravokotnik.  

Glede na to, da noben od učiteljev pri učni uri ni obravnaval zavrtenega in »visokega« 

paralelograma, razlike med učenci izkušenih učiteljev in učiteljev začetnikov pa so še vedno 

statistično pomembne, lahko predvidevamo, da imajo učenci učiteljev začetnikov boljšo 

vizualno predstavo o likih. 

To, da večina učencev izkušenih učiteljev ni narisala pravokotnika, zagotovo ni pričakovan 

rezultat, glede na to, da so vsi učitelji (tako izkušeni kot učitelji začetniki) pri učni uri 

obravnavali vse tri posebne primere paralelogramov (kvadrat, romb in pravokotnik).  

Tudi razlike v povprečnem številu narisanih paralelogramov kažejo na to, da lahko tako za naš 

vzorec kot tudi za osnovno množico učencev učiteljev začetnikov trdimo, da imajo bolj bogat 

osebni prostor primerov. Sklepamo lahko, da je posledično tudi znanje učencev učiteljev 

začetnikov o paralelogramu (računanju ploščine, ipd.) ter konstruiranju omenjenega lika boljše.  

Morda na dobljene rezultate vpliva to, da si učitelji začetniki pred vsako učno uro sistematično 

izdelajo učno pripravo, so pri svojem delu zelo dosledni (predvsem z vidika pregledovanja 

domačih nalog) in se »držijo« pravil, povezanih s poukom, ki so jih spoznali tekom svojega 

strokovnega izobraževanja.  

Če pogledamo število učencev, ki so pri nalogi konstruirali štirikotnike, ki jih ne uvrščamo med 

paralelograme, opazimo, da so vse štirikotnike (razen deltoida) v večjem številu napačno 

narisali učenci učiteljev začetnikov. Dobljeni rezultati sicer niso statistično pomembni, toda 

opazimo lahko, da učenci učiteljev začetnikov vseeno niso dodobra osvojili definicije 

paralelograma. Morda lahko razlog za to pripišemo učiteljevemu načinu poučevanja, saj noben 

od obravnavanih učiteljev pri svojem poučevanju ni obravnaval ne-primerov. Z oblikovanjem 

ne-primerov bi učenci zagotovo bolj razumeli, zakaj trapeza, deltoida in konveksnega 

štirikotnika ne uvrščamo med paralelograme.   
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Analiza naloge: Štirikotniki, ki niso paralelogrami  

V tabeli 13 so prikazani podatki o tem, koliko učencev učiteljev začetnikov/ izkušenih učiteljev/ 

vseh učiteljev je/ ni narisalo določenega štirikotnika, ki ga ne uvrščamo med paralelograme ter 

kolikšen delež učencev to predstavlja. Zapisali smo tudi podatke o statistični pomembnosti – 

rezultate hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti.   

Tabela 13: Prikaz štirikotnikov, ki niso paralelogrami, in razlike med učenci učiteljev začetnikov in izkušenih učiteljev. 

LIK  Učitelj 

začetnik 

Izkušeni 

učitelj 

Skupaj Statistična 

pomembnost 

DA NE DA NE DA NE χ2 g 

 

Α 

T n 21 18 28 15 49 33 1,080 1 0,299 

f% 53,8 46,2 65,1  34,9 59,8 40,2 

ET n 22 17 24 19 46 36 0,003 1 0,957 

f% 56,4 43,6 55,8 44,2 56,1 43,9 

PT n 22 17 21 22 43 39 0,470 1 0,493 

f% 56,4 43,6 48,8 51,2 52,4 47,6 

D n 17 22 29 14 46 36 4,724 1 0,030 

f% 43,6 56,4 67,4 32,6 56,1 43,9 

KS n 27 12 22 21 49 33 2,776 1 0,096 

f% 69,2 30,8 51,2 48,8 59,8 40,2 

KN n 25 14 9 34 34 48 15,705 1 0,000 

f% 64,1 35,9 20,9 79,1 41,5 58,5 

Legenda: T = trapez, ET = enakokraki trapez, PT = pravokotni trapez, D = deltoid, KS = 

konveksni štirikotnik, KN = konkavni štirikotnik 

Ugotovili smo, da je vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti statistično pomembna pri dveh 

primerih štirikotnikov: deltoidu in konkavnemu štirikotniku. Interpretacijo statističnega 

preizkusa in predstavljenih podatkov v tabeli 13 bomo zapisali za primer deltoida, saj se ostale 

primere interpretira na podoben način.  

Deltoid  je narisalo 17 učencev (43,6 %) učiteljev začetnikov ter 29 učencev (67,4 %) izkušenih 

učiteljev. Vrednost χ2 preizkusa je statistično pomembna (χ2 = 4,724; g = 1; α = 0,030). Ničelno 

hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3,0 % trdimo, da se v osnovni množici med učenci začetnih 

in izkušenih učiteljev pojavljajo razlike glede pojavljanja deltoida v standardnem prostoru 

primeru učencev. Večina učencev, ki jih poučujejo učitelji začetniki, v svojem prostoru 

primerov ne-paralelogramov nima deltoida.  

Zanimalo nas je tudi, ali se med učenci učiteljev začetnikov in učenci izkušenih učiteljev 

pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečnem številu narisanih štirikotnikov, ki niso 

paralelogrami. Podatki so zbrani v tabeli 14. 
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Tabela 14: Razlike med učenci učiteljev začetnikov in izkušenih učiteljev v povprečnem številu narisanih štirikotnikov, ki niso 

paralelogrami.  

   Kolmogorov-Smirnov test Mann-Whitney test 

 n M Z g Α U α R 

Učitelj 

začetnik 

39 3,44  

0,176 

 

82 

 

0,000 

 

685,500 

 

0,145 

45,42 

Izkušeni 

učitelj 

43 3,09 37,94 

 

Kolmogorov Smirnov test (α = 0,000) je pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni. 

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 685,500; α = 0,145). Med učenci 

učiteljev začetnikov in izkušenih učiteljev se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem številu narisanih štirikotnikov, ki niso paralelogrami. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so več likov narisali učenci 

učiteljev začetnikov (R = 45,42).  

Nekateri učenci so pri nalogi narisali like, ki jih uvrščamo med paralelograme. V tabeli 15 so 

zbrani podatki o tem, katere like so učenci narisali napačno. Podatki so razvrščeni glede na 

število učencev vseh učiteljev, ki so določeni lik narisali napačno.  

Tabela 15: Prikaz likov, ki so jih učenci narisali napačno. 

 

Ugotovili smo, da je vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti statistično nepomembna pri 

vseh napačnih primerih likov, ki jih uvrščamo med paralelograme. 

Zanimalo nas je tudi, ali se med učenci učiteljev začetnikov in učenci izkušenih učiteljev 

pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečnem številu napačno narisanih štirikotnikov. 

Podatki so zbrani v tabeli 16. 

Tabela 16: Razlike med učenci učiteljev začetnikov in izkušenih učiteljev v povprečnem številu napačno  narisanih štirikotnikov. 

   Kolmogorov-Smirnov test Mann-Whitney test 

 n M Z g Α U α R 

Učitelj 

začetnik 

39 0,21  

0,482 

 

82 

 

0,000 

 

696,500 

 

0,056 

37,86 

Izkušeni 

učitelj 

43 0,47 44,80 

 

NAPAČNI 

PRIMERI  

Učitelj 

začetnik 

Izkušeni 

učitelj  

Skupaj Statistična pomembnost 

χ2 g 

 

α 

Pravokotnik  n 4 11 15 3,214 1 0,073 

f% 10,3 25,6 18,3 

Kvadrat n 3 9 12 2,869 1 0,090 

f% 7,7 20,9 14,6 

Paralelogram 

nagnjen v levo 

stran 

n 1 0 1 1,500** 1 0,221 

f% 2,6 0 1,2 
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Kolmogorov Smirnov test (α = 0,000) je pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni. 

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 696,500; α = 0,056).  

Ugotovili smo, da med učenci učiteljev začetnikov in izkušenih učiteljev ni statistično 

pomembnih razlik v povprečnem številu napačno narisanih posameznih štirikotnikih, prav tako 

ne moremo govoriti o statistično pomembnih razlikah v povprečnem številu vseh napačno 

narisanih štirikotnikih, ki jih uvrščamo med paralelograme. Za vzorec lahko ugotovimo, da so 

več napačnih likov narisali učenci izkušenih učiteljev, a tega ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. 

Komentar 

Ugotovili smo, da se med učenci učiteljev začetnikov ter učenci izkušenih učiteljev pojavljajo 

statistično pomembne razlike v konstruiranju dveh štirikotnikov, ki ju ne uvrščamo med 

paralelograme: deltoid in konkavni štirikotnik.  

Glede na to, da noben od učiteljev pri učni uri ni obravnaval ne-primerov za paralelogram,  

razlike med učenci izkušenih učiteljev in učiteljev začetnikov pri konstruiranju deltoida pa so 

še vedno statistično pomembne, lahko sklepamo, da učenci izkušenih učiteljev poznajo 

lastnosti, ki veljajo za omenjeni štirikotnik, obenem pa poznajo definicijo za paralelogram. 

Tako so takoj opazili, da deltoida ne uvrščamo med paralelograme, saj nima dveh parov 

vzporednih stranic.  

To, da večina učencev izkušenih učiteljev ni narisala konkavnega štirikotnika, lahko pripišemo 

temu, da so se pri preizkusu preveč osredotočili na štirikotnike, ki so jih takrat obravnavali pri 

učnih urah (deltoid, trapez).    

Če pogledamo število učencev, ki so pri nalogi konstruirali  štirikotnike, ki jih uvrščamo med 

paralelograme, opazimo, da je pravokotnik in kvadrat napačno narisalo več učencev izkušenih 

učiteljev. Razlog za to lahko povežemo s prvim delom prve naloge, kjer smo ugotovili, da 

večina učencev izkušenih učiteljev v svojem osebnem prostoru primerov nima pravokotnika.  

2.5.3.2. Druga naloga 

Predstavitev naloge 

Druga naloga je preverjala učenčevo znanje, razumevanje in poznavanje lastnosti trapeza. Na 

levi strani tabele so bile sličice različnih likov, učenci pa so podali svoje strinjanje oziroma 

nestrinjanje o tem, ali je dani lik trapez (primer naloge je prikazan na sliki 24). V primeru 

nestrinjanja so učenci svoj odgovor tudi utemeljili. Med sličicami je bilo osem primerov in štirje 

ne-primeri trapeza. Med primere smo uvrstili trapez, enakokraki trapez, pravokotni trapez, 

narobe obrnjeni trapez, trapez zasukan za 90°, pravokotnik, kvadrat in paralelogram, med ne-

primere pa deltoid, odprti trapez, petkotnik z vzporednima stranicama ter »ovalni trapez«.  

Sličice vseh primerov in ne-primerov so na preizkusu znanja, ki je v prilogi 5.1..  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta   Ana Vrečar; magistrsko delo 

54 

 

 

Slika 24: Prikaz druge naloge iz preizkusa za učence. 

Analiza naloge 

V tabeli 17 so prikazani podatki o pravilnosti učenčevih odgovorov na vprašanje, ali je narisani 

lik trapez. Poleg vsake trditve je zapisana tudi frekvenčna in odstotkovna porazdelitev števila 

učencev učiteljev začetnikov/ izkušenih učiteljev/ vseh učiteljev, ki so pravilno (P) oziroma 

napačno (N) uvrstili dani lik med trapeze. Zapisali smo tudi podatke o statistični pomembnosti 

– rezultate hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti oziroma Kullbackovega 2I preizkusa 

hipoteze neodvisnosti, kadar pogoja za uporabo χ2 -preizkusa hipoteze neodvisnosti nista bila 

izpolnjena.  
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Tabela 17: Prikaz podatkov o pravilnosti učenčevih odgovorov na vprašanje, ali je narisani lik trapez. 

 LIK  Učitelj 

začetnik 

Izkušeni 

učitelj 

Skupaj Statistična 

pomembnost 

P N P N P N χ2/2I g 

 

α 

P
R

IM
E

R
I 

ET n 37 2 42 1 79 3 0,461** 1 0,497 

f% 94,9 5,1 97,7 2,3 96,3 3,7 

T n 35 4 39 4 74 8 0,021** 1 0,884 

f% 89,7 10.3 90,7 9,3 90,2 9,8 

PT n 29 10 31 12 60 22 0,053 1 0,817 

f% 74,7 25,6 72,1 27,9 73,2 26,8 

NOT n 38 1 42 1 80 2 0,005** 1 0,944 

f% 97,4 2,6 97,7 2,3 97,6 2,4 

TZ n 38 1 40 3 78 4 0,903** 1 0,342 

f% 97,4 2,6 93,0 7,0 95,1 4,9 

PR n 3 36 20 23 23 59 15,271 1 0,000 

f% 7,7 92,3 46,5 53,5 28,0 72,0 

K n 4 35 18 25 22 60 10,405 1 0,001 

f% 10,3 89,7 41,9 58,1 26,8 73,2 

PA n 4 35 18 25 22 60 10,405 1 0,001 

f% 10,3 89,7 41,9 58,1 26,8 73,2 

N
E

-P
R

IM
E

R
I 

D n 37 2 42 1 79 3 0,461** 1 0,497 

f% 94,9 5,1 97,7 2,3 96,3 3,7 

OT n 33 6 38 5 71 11 0,248 1 0,618 

f% 84,6 15,4 88,4 11,6 86,6 13,4 

PK n 32 7 43 0 75 7 11,128** 1 0,001 

f% 82,1 17,9 100,0 0,0 91,5 8,5 

OVT n 23 16 21 22 44 38 0,845 1 0,358 

f% 59,0 41,0 48,8 51,2 53,7 46,3 

 Legenda: T = trapez, ET = enakokraki trapez, PT = pravokotni trapez, TZ = zasukan trapez, D 

= deltoid, KS = konveksni štirikotnik, KN = konkavni štirikotnik, NOT = narobe obrnjeni 

trapez, PA = paralelogram, OT = odprti trapez, PK = petkotnik z vzporednima stranicama, OVT 

= ovalni trapez; ** uporabili smo Kullbackov 2I preizkus hipoteze neodvisnosti  

Ugotovili smo, da je vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti oziroma Kullbackovega 2I 

preizkusa statistično pomembna pri treh primerih trapezov: pravokotniku, kvadratu ter 

paralelogramu ter enem ne-primeru trapeza, to je pri pet-kotniku z vzporednima stranicama.  

Interpretacijo statističnega preizkusa in predstavljenih podatkov v tabeli 17 bomo zapisali za 

primer pravokotnika, saj se ostale primere interpretira na podoben način.  

Pravokotnik so med trapeze pravilno uvrstili trije (7,7 %) učenci učiteljev začetnikov ter 20 

(46,5 %) učencev izkušenih učiteljev. Vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično 

pomembna (χ2 = 15,271; g = 1; α = 0,000). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem manjšim 

od 0,1 % trdimo, da se v osnovni množici med učenci začetnih in izkušenih učiteljev pojavljajo 

razlike v deležu učencev, ki pravokotnik uvrščajo med trapeze.  
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Zanimalo nas je tudi, ali se med učenci učiteljev začetnikov in učenci izkušenih učiteljev 

pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečnem številu  pravilno izpolnjenih primerov. 

Podatki so zbrani v tabeli 18. 

Tabela 18: Razlike med učenci učiteljev začetnikov in izkušenih učiteljev v povprečnem številu pravilno izpolnjenih primerov 

pri drugi nalogi na preizkusu. 

   Kolmogorov-Smirnov test Mann-Whitney test 

 n M Z g α U α R 

Učitelj 

začetnik 

39 8,03  

0,161 

 

82 

 

0,000 

 

559,000 

 

0,008 

34,33 

Izkušeni 

učitelj 

43 9,16 48,00 

 

Kolmogorov Smirnov test (α = 0,000) je pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni. 

Vrednost Mann-Whitney testa je statistično pomembna (U = 559,000; α = 0,008). Med učenci 

učiteljev začetnikov in izkušenih učiteljev se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem številu pravilno izpolnjenih primerov. S tveganjem 0,8 % trdimo, da bi tudi v 

osnovni množici učenci izkušenih učiteljev v povprečju zbrali več pravilnih odgovorov v 

primerjavi z učenci neizkušenih učiteljev.   

V tabeli 19 so izpostavljeni liki, ki so bili slabo reševani s strani učencev. Poleg vsakega lika, 

ki so ga učenci izločili iz družine trapezov, so zapisane še učenčeve utemeljitve za dano 

odločitev. Zraven vsake utemeljitve je zapisano še število učencev (n), ki so zapisali enako 

obrazložitev.  

Tabela 19: Izpostavljeni liki, ki so bili slabo reševani s strani učencev pri drugi nalogi na preizkusu. 

LIK UTEMELJITEV n 

PT  Ker ima pravi kot.  6 

PR Ker ima dva para vzporednih stranic. 20 

Ker je to pravokotnik/ paralelogram.  31 

K Ker ima dva para vzporednih stranic. 17 

Ker je to kvadrat/ paralelogram.  24 

PA Ker ima dva para vzporednih stranic.  16 

Ker je ta lik paralelogram.  31 

 

V tabeli 20 so predstavljene učenčeve utemeljitve za ne-primere trapezov ter število učencev, 

ki je zapisalo posamezno utemeljitev.  
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Tabela 20: Učenčeve utemeljitve, zakaj določeni lik ni trapez. 

LIK UTEMELJITEV n 

D Ker nima (para) vzporednih stranic 43 

Ker je to deltoid.  28 

OT Ker nima sklenjenih stranic./ Stranice se ne 

dotikajo./ Črta ni sklenjena./ To ni lik, ker črta ni 

sklenjena.  

63 

PK Ker ima 5 kotov/ 5 stranic/ je pet-kotnik/ to ni 

štirikotnik. 

75 

OVT Ker ima zaobljena oglišča oziroma robove./ Ker 

nima kotov.  

43 

  

Komentar 

Ugotovili smo, da se med učenci učiteljev začetnikov ter učenci izkušenih učiteljev pojavljajo 

statistično pomembne razlike v ugotavljanju, katere like uvrščamo med trapeze: pravokotnik, 

kvadrat in paralelogram.  

Glede na to, da noben od učiteljev pri učni uri ni obravnaval posebnih primerov za trapez (razen 

med nalogami za vajo), razlike med učenci izkušenih učiteljev in učiteljev začetnikov pri 

konstruiranju pravokotnika, kvadrata ter paralelograma pa so še vedno statistično pomembne, 

lahko sklepamo, da učenci izkušenih učiteljev dobro poznajo definicijo za trapez in lastnosti, 

ki veljajo zanj, zato so lahko tekom preizkusa sami ugotovili, da paralelograme uvrščamo med 

trapeze.  

To, da je večina učencev učiteljev začetnikov uvrstila petkotnik med trapeze, lahko pripišemo 

njihovemu nepoznavanju definicije in lastnosti trapeza. Obenem pa je možen razlog za napačen 

odgovor tudi prikazana vzporednost dveh stranic v petkotniku.  

Če pogledamo število učencev, ki so pri nalogi konstruirali štirikotnike, ki jih uvrščamo med 

paralelograme, opazimo, da je pravokotnik in kvadrat napačno narisalo več učencev izkušenih 

učiteljev. Razlog za to lahko povežemo s prvim delom prve naloge, kjer smo ugotovili, da 

večina učencev izkušenih učiteljev v svojem osebnem prostoru primerov nima pravokotnika.  
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2.5.3.3. Tretja naloga 

Predstavitev naloge  

Pri tretji nalogi so učenci poskušali na čim več različnih načinov zapisati, kdaj je nek štirikotnik 

pravokotnik. Odgovore smo klasificirali v dve kategoriji, glede na to, ali zapisana trditev 

zagotovo opisuje pravokotnik. Ločili smo: potreben in zadosten pogoj ter potreben, a ne 

zadosten pogoj (prikaz v tabeli 21).  

Tabela 21: Potrebni in  zadostni pogoji pri tretji nalogi na preizkusu za učence. 

 TRDITEV 

POTREBEN IN 

ZADOSTEN 

POGOJ 

Ko ima štiri prave kote./ Ko ima vsaj tri prave kote./ Ko so vsi koti 

enako veliki. 

Ko ima paralelogram  prave kote. 

Ko sta po dva para stranic skladna (enako dolga) in so vsi koti pravi. 

Diagonali sta enako dolgi in se razpolavljata.  

 

Ko je osno in središčno someren. 

 

POTREBEN, A 

NE ZADOSTEN  

POGOJ 

Ko ima dva para vzporednih stranic. 

Ko sta nasprotni stranici skladni. 

Ko ima štiri kote./ Ko ima štiri stranice. 

Ko je vsota notranjih kotov enaka 360°. 

Ko je osno/ središčno someren.  

 

 

Analiza naloge 

V tabeli 22 so prikazane trditve, s katerimi so učenci opisali, kdaj je nek lik pravokotnik. Poleg 

vsake trditve je zapisana tudi frekvenčna in odstotkovna porazdelitev števila učencev učiteljev 

začetnikov/ izkušenih učiteljev/ vseh učiteljev, ki so zapisali dano trditev. Zapisali smo tudi 

podatke o statistični pomembnosti – rezultate hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti 

oziroma Kullbackovega 2I preizkusa hipoteze neodvisnosti.  
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Tabela 22: Analiza učenčevih trditev,  o tem, kdaj je nek lik pravokotnik. 

Opomba: n = število učencev, ki je zapisalo dano trditev; ** uporabili smo Kullbackov 2I 

preizkus hipoteze neodvisnosti 

 

  

 TRDITEV  Učitelj 

začetnik 

Izkušeni 

učitelj 

Skupaj Statistična 

pomembnost 

χ2/2I g 

 

α 

P
O

T
R

E
B

E
N

 I
N

 Z
A

D
O

S
T

E
N

 P
O

G
O

J 

Ko ima štiri 

prave kote./ Ko 

ima vsaj tri 

prave kote./ Ko 

so vsi koti 

enako veliki.  

n 26 38 64  

 

5,624 

 

 

1 

 

 

0,018 
f% 66,7 88,4 78,0 

Je paralelogram 

s pravimi koti. 

n 1 1 2 / / / 

f% 2,6 2,3 2,43 

Ko sta po dva 

para stranic 

skladna (enako 

dolga) in so koti 

pravi. 

n 1 0 1 / / / 

f% 2,6 0,0 1,2 

Diagonali sta  

enako dolgi in 

se razpolavljata. 

n 2 14 16 9,788 1 0,002 

f% 5,1 32,6 19,5 

Ko je osno in 

središčno 

someren. 

n 2 6 8 1,898** 1 0,168 

f% 5,1 14,0 9,8 

P
O

T
R

E
B

E
N

, 
A

 N
E

 Z
A

D
O

S
T

E
N

  

P
O

G
O

J 

Ko ima po dva 

para vzporednih 

stranic. 

n 19 21 40 0,000 1 0,991 

f% 48,7 48,8 48,8 

Ko sta nasprotni 

stranici skladni. 

n 16 28 44 4,773 1 0,029 

f% 41,0 65,1 53,7 

Ko ima štiri 

kote./ Ko ima 

štiri stranice. 

n 12 3 15 7,746 1 0,005 

f% 30,8 7,0 18,3 

Ko je vsota 

notranjih kotov 

enaka 360°. 

n 3 5 8 0,364** 1 0,546 

f% 7,7 11,6 9,8 

Ko je osno/ 

središčno 

someren.  

n 6 9 15 0,421 1 0,517 

f% 15,4 20,9 18,3 
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Ugotovili smo, da je vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti oziroma Kullbackovega 2I 

preizkusa statistično pomembna pri štirih trditvah – trditve so v tabeli 22 obarvane s sivo barvo.  

Interpretacijo statističnega preizkusa in predstavljenih podatkov v tabeli 22 bomo zapisali za 

trditev, da je pravokotnik lik, ki ima štiri prave kote (prva trditev v tabeli 21).  

Trditev, da je štirikotnik, ki ima štiri prave kote pravokotnik, je zapisalo 26 (66,7 %) učencev 

učiteljev začetnikov ter 38 (88,4 %) učencev izkušenih učiteljev. Vrednost χ2 preizkusa hipoteze 

neodvisnosti je statistično pomembna (χ2 = 5,624; g = 1; α = 0,018). Ničelno hipotezo zavrnemo 

in s tveganjem 1,8 % trdimo, da se v osnovni množici med učenci začetnih in izkušenih učiteljev 

pojavljajo razlike glede opredelitve pravokotnika. Večina učencev, ki jih poučujejo izkušeni 

učitelji, ima v svojem prostoru primerov opredeljen pravokotnik kot lik s štirimi pravimi koti.  

Ostale trditve se interpretirajo na podoben način. V tabeli je z dvema zvezdicama (**) 

označeno, kdaj smo uporabili Kullbackov 2I preizkus hipoteze neodvisnosti.  

Komentar 

Ugotovili smo, da se med učenci učiteljev začetnikov ter učenci izkušenih učiteljev pojavljajo 

statistično pomembne razlike v pisanju potrebnih in/ali zadostnih pogojev, kdaj je nek 

štirikotnik pravokotnik.  

Očitno so izkušeni učitelji učencem bolje predstavili lastnosti in definicijo pravokotnika, saj so 

bili omenjeni učenci veliko bolj uspešni pri pisanju potrebnih in zadostnih pogojev, ki morajo 

veljati, da je nek štirikotnik pravokotnik.   

Glede na to, da smo pri prvi nalogi ugotovili, da imajo učenci učiteljev začetnikov boljše znanje 

o paralelogramu, so bolje osvojili definicijo paralelograma in boljšo vizualno predstavo o 

omenjenem liku, je presenetljivo, da jih je še vedno kar 41 % zapisalo, da je nek štirikotnik 

pravokotnik takrat, ko sta nasprotni stranici skladni (čeprav naj bi vedeli, da ta lastnost velja 

tudi za paralelogram, ki pa ga ne uvrščamo med pravokotnike). Še vedno pa se pojavljajo 

statistično pomembne razlike med učenci učiteljev začetnikov in učenci izkušenih učiteljev, saj 

je kar 65 % učencev izkušenih učiteljev zapisalo omenjeno trditev. Ta rezultat lahko povežemo 

z ugotovitvami pri prvi nalogi.  
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2.5.3.4. Četrta naloga 

Predstavitev naloge 

Pri nalogi so učenci izrazili strinjanje/ nestrinjanje do zapisane lastnosti lika, ali le-ta zagotovo 

opisuje paralelogram. V primeru nestrinjanja so učenci svojo odločitev tudi utemeljili.  

Trditve, pravilni odgovori ter ustrezne utemeljitve (v primeru, da je trditev napačna), so zbrani 

v tabeli 23.  

Tabela 23: Prikaz trditev in pravilnih odgovorov nanje pri četrti nalogi na preizkusu za učence. 

TRDITEV LIK JE ZAGOTOVO 

PARALELOGRAM 

UTEMELJITEV 

Štirikotnik, ki ima po dve in dve 

stranici skladni.  

NE Tak lik je tudi deltoid, ki pa ga 

ne uvrščamo med 

paralelograme.  

Štirikotnik, v katerem se 

diagonali razpolavljata.  

DA / 

Štirikotnik, v katerem je vsota 

notranjih kotov 360°.  

NE Ta lastnost velja za vse 

štirikotnike.   

Štirikotnik, ki je središčno 

simetričen.  

DA / 

Štirikotnik, ki ima po dva in dva 

kota skladna.  

NE Lastnost velja tudi za 

enakokraki trapez, ki pa ga ne 

uvrščamo med paralelograme.  

 

Analiza naloge 

V tabeli 24 so zbrani podatki o pravilnosti učenčevih odgovorov na posamezno lastnost lika.  

Poleg vsake trditve je zapisana tudi frekvenčna in odstotkovna porazdelitev števila učencev 

učiteljev začetnikov/ izkušenih učiteljev/ vseh učiteljev, ki so na dano lastnost lika odgovorili 

pravilno (P) oziroma napačno (N). Zapisali smo tudi podatke o statistični pomembnosti – 

rezultate hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti.  

Tabela 24: Analiza učenčevih odgovorov pri četrti nalogi na preizkusu. 

TRDITEV  Učitelj 

začetnik 

Izkušeni 

učitelj  

Skupaj  Statistična 

pomembnost  

P N P N P N χ2 g 

 

α 

Skladnost 

stranic 

n 4 35 10 33 14 68 2,441 1 0,118 

f% 10,3 89,7 23,3 76,7 17,1 82,9 

Diagonali n 26 13 30 13 56 26 0,091 1 0,763 

f% 66,7 33,3 69,8 30,2 68,3 31,7 

Vsota n 15 24 17 26 32 50 0,010 1 0,921 

f% 38,5 61,5 39,5 60,5 39,0 61,0 

Simetričnost n 20 19 22 21 42 40 0,000 1 0,991 

f% 51,3 48,7 51,2 48,8 51,2 48,8 

Skladnost 

kotov 

n 8 31 11 32 19 63 0,295 1 0,587 

f% 20,5 79,5 25,6 74,4 23,2 76,8 
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Ugotovili smo, da je vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti statistično nepomembna pri 

vseh lastnostih lika. Med učenci učiteljev začetnikov in izkušenimi učitelji ni statistično 

pomembnih razlik v njihovi uspešnosti rešenih nalog. Opazimo lahko, da je bila naloga zelo 

slabo reševana. Najverjetnejši vzrok za to je, da učenci niso natančno prebrali navodil in so 

mislili, da naloga sprašuje, ali dana lastnost lika velja za paralelogram.    

Zanimalo nas je tudi, ali se med učenci učiteljev začetnikov in učenci izkušenih učiteljev 

pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečnem številu pravilno rešenih primerov. 

Podatki so zbrani v tabeli 25. 

Tabela 25: Razlike med odgovori učencev, ki jih poučujejo različno izkušeni učitelji, pri četrti nalogi na preizkusu. 

   Kolmogorov-Smirnov test Mann-Whitney test 

 n M Z G α U α R 

Učitelj 

začetnik 

39 1,87  

0,203 

 

82 

 

0,000 

 

773,000 

 

0,528 

39,82 

Izkušeni 

učitelj 

43 2,09 43,02 

 

Kolmogorov Smirnov test (α = 0,000) je pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni. 

Vrednost Mann-Whitney testa ni statistično pomembna (U = 773,000; α = 0,528). Med učenci 

učiteljev začetnikov in izkušenih učiteljev se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem številu pravilno rešenih primerov. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so učenci izkušenih učiteljev rešili pravilno 

nekoliko več primerov kot učenci učiteljev začetnikov.  

Komentar 

Iz analize rezultatov, zbranih v tabeli 24, lahko opazimo, da se je kar 89,7 % učencev učiteljev 

začetnikov ter 76,7 % izkušenih učiteljev narobe opredelilo do prve trditve, ki pravi, da je 

štirikotnik zagotovo paralelogram takrat, ko ima po dve in dve stranici skladni. Rezultat lahko 

obrazložimo s tem, da noben od učiteljev pri učni uri ni obravnaval ne-primerov za 

paralelogram.  

Pri tretji trditvi, ki pravi, da je nek lik zagotovo paralelogram takrat, ko je vsota notranjih kotov 

360°, opazimo, da je večina učencev izbrala napačen odgovor. Razlog za to lahko pripišemo 

temu, da so učenci narobe prebrali navodilo naloge. Morda so mislili, da morajo ugotoviti, če 

dana trditev velja za paralelogram. 

Tudi peto trditev, ki pravi, da je nek lik zagotovo pravokotnik takrat, ko ima po dva in dva kota 

skladna, je večina učencev rešila napačno. Razlog za to, lahko pripišemo temu, da učitelji niso 

obravnavali ne-primerov pri obravnavi paralelogramov, kjer bi učenci opazili, da enakokraki 

trapez ne uvrščamo med paralelograme, toda še vedno pa ima enakokraki trapez po dva in dva 

kota skladna.  
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3. SKLEPI 

Namen magistrske naloge je bil analizirati prostor primerov za izbrano učno vsebino 

(paralelogram in trapez), kot jo obravnavajo izbrani različno izkušeni učitelji. Poleg 

standardnega prostora primerov, ki ga razberemo iz matematičnih učbenikov, smo preučili, v 

kolikšni meri bolj in manj izkušeni učitelji pri svojem poučevanju uporabljajo različne vrste 

primerov, ali so njihovi primeri načrtovani ali spontani, kako se glede na izkušenost učitelja 

razlikujejo primeri, ki jih predstavijo svojim učencem ter s preizkusom ugotoviti, kakšne osebne 

prostore primerov si ob tem ustvarijo učenci.    

Za ugotavljanje kakovosti šolskih učbenikov za izbrano učno vsebino (paralelogram in trapez) 

smo analizirali pet učbenikov za sedmi razred, ki so med najbolj uporabljenimi v slovenskih 

osnovnih šolah. Ti učbeniki so Skrivnosti števil in oblik, Svet matematičnih čudes, Stičišče, 

Presečišče in Kocka. Ugotovili smo, da šolski učbeniki ne vsebujejo referenčnih primerov, ki 

so ključni pri posameznikovem razumevanju nekega matematičnega koncepta, ne-primerov, 

preko katerih posameznik opazi potrebne pogoje, da štirikotnik uvrščamo v družino 

paralelogramov ali trapezov, prav tako avtorji učbenikov ne spodbujajo učencev h konstruiranju 

lastnih primerov, ne-primerov in proti-primerov, ne vsebujejo nalog, kjer bi učenci samostojno 

raziskovali lastnosti, ki veljajo za določen štirikotnik, pri poglavju o trapezu je obravnava 

posebnih primerov premalo temeljita, saj omenjajo zgolj enakokraki trapez. Izmed analiziranih 

učbenikov smo ugotovili, da je z vidika obravnave primerov najbolj kakovosten učbenik 

Stičišče.  

Z analizo učiteljevih učnih priprav ter učenčevih zvezkov smo ugotovili, da večina izbranih 

učiteljev učencem predstavi zgolj like v tradicionalni legi, drugih referenčnih primerov pa ne 

obravnavajo, ne spodbujajo učencev h konstruiranju lastnih primerov, ne obravnavajo ne-

primerov. Vsi učitelji so pri obravnavi trapeza učno uro pričeli z začetnimi primeri, pri učni 

temi paralelogram pa ne. Zelo temeljito so učencem prikazali posebne primere štirikotnikov, ki 

jih tudi uvrščamo med paralelograme (kvadrat, romb in pravokotnik), pri obravnavi posebnih 

primerov za trapez pa niso bili dovolj natančni, saj so obravnavali zgolj enakokraki trapez. 

Večina primerov, ki jih učitelji predstavijo svojim učencem, je načrtovanih. O pomembnih 

razlikah med učitelji začetniki in izkušenimi učitelji, glede na našo raziskavo, ne moremo 

govoriti.   

Za analizo osebnega prostora učencev učiteljev začetnikov ter izkušenih učiteljev smo izdelali 

preizkus za učence. Ugotovili smo, da se med učenci učiteljev začetnikov ter učenci izkušenih 

učiteljev pojavljajo statistično pomembne razlike v konstruiranju treh štirikotnikov, ki jih 

uvrščamo med paralelograme: »visoki« paralelogram, zavrteni paralelogram in pravokotnik.  

Povzamemo lahko, da imajo v povprečju učenci učiteljev začetnikov bolj bogat osebni prostor 

primerov za učno temo paralelogram. Pri analizi konstruiranja štirikotnikov, ki jih ne uvrščamo 

med paralelograme, razlike med učenci učiteljev začetnikov in izkušenimi učitelji niso tako 

očitne. Opazimo lahko, da so učenci izkušenih učiteljev v povprečju konstruirali statistično 

pomembno več deltoidov, učenci učiteljev začetnikov pa konkavnih štirikotnikov.                                                                                                           

Pri analizi naloge, kjer so se učenci odločali, ali narisani lik uvrščamo med trapeze, smo 

ugotovili, da učenci izkušenih učiteljev bolje poznajo definicijo in lastnosti trapeza, saj so se 

med njimi in učenci učiteljev začetnikov pojavile statistično pomembne razlike v pravilnosti 

odgovora, da paralelogram uvrščamo med trapeze, prav tako je večina učencev učiteljev 

začetnikov uvrstila petkotnik z vzporednima stranicama med trapeze.                                                 
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Razlike med učenci izkušenih učiteljev in učenci učiteljev začetnikov so statistično pomembne 

tudi pri pisanju potrebnih in/ ali zadostnih pogojev, kdaj je nek lik pravokotnik. Pri pisanju 

omenjenih pogojev so bili pri skoraj vseh primerih, kjer so se pojavile statistično pomembne 

razlike, v povprečju bolj uspešni učenci izkušenih učiteljev.  

Raziskava je bila narejena na majhnem vzorcu učencev in učiteljev, zato se zavedamo 

omejenosti posplošitev njenih ugotovitev. Menimo pa, da je osebni prostor primerov učencev, 

način učiteljevega poučevanja ter kakovost šolskih učbenikov smiselno raziskovati, saj 

pridobljeni rezultati omogočajo učiteljem (matematike) vpogled v kakovost njihovega 

poučevanja, predvsem z vidika primerov, ki jih pri urah predstavijo svojim učencem. Ugotovijo 

lahko, ali pri urah spodbujajo učence h konstruiranju lastnih primerov, kako pogosto predstavijo 

učencem ne-primere in proti-primere, hkrati pa lahko s tako analizo spremenijo svoj način 

poučevanja ter tako vplivajo na svoje in učenčevo znanje ter polnjenje učenčevega osebnega 

prostora primerov. Avtorji matematičnih učbenikov pa z rezultati raziskave pridobijo temeljit 

vpogled v kakovost šolskih učbenikov, predvsem z vidika predstavljenih primerov, ne-

primerov in proti-primerov ter pri naslednjem oblikovanju novih šolskih učbenikov vnesejo 

ugotovljene pomanjkljivosti in tako izboljšajo učenčevo razumevanje in posledično tudi oni 

vplivajo na kakovost posameznikovega osebnega prostora primerov.  
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5. PRILOGE 

5.1. PREIZKUS ZA UČENCE  

PARALELOGRAM IN TRAPEZ  

Pozdravljen/-a! Sem Ana Vrečar, bodoča učiteljica matematike. V svojem magistrskem delu 

raziskujem, kako učenci razmišljate o štirikotnikih. Lepo prosim, če odgovoriš na spodnja 

vprašanja. Že vnaprej se ti najlepše zahvaljujem za sodelovanje.  

1. a.)  V spodnje okvirčke nariši čim več paralelogramov, ki se med seboj pomembno 

razlikujejo. Pri risanju si lahko pomagaš tudi z ravnilcem.  

RAZLIČNI PARALELOGRAMI  
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

1. b.) V spodnje okvirčke nariši nekaj pomembno različnih štirikotnikov, ki niso 

paralelogrami. 

ŠTIRIKOTNIKI, KI  NISO PARALELOGRAMI 
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2. V spodnji tabeli odgovori (obkroži), ali je na levi strani prikazan trapez. Če je tvoj 

odgovor NE, potem to utemelji na desni strani tabele. 

 ALI JE 
TRAPEZ? 

UTEMELJITEV (samo če je odgovor 
NE) 

  

 
 

DA NE  

 

 
 
 
 

DA NE  

 

 
 
 
 
 

 

DA NE  
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DA NE  

 
 

 
 

DA NE  

 

 
 

DA NE  

 

DA NE  

 

 
 

DA NE  

 

 
 

DA NE  
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DA NE  

 

 
 

DA NE  

 

 

DA NE  

 

3. Poskusi povedati na 5 različnih načinov, kdaj je nek lik pravokotnik. 

1.)________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.)________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.)________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4.)________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.)________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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4. V tabeli je na levi strani zapisana lastnost lika. Pri posameznem zapisu odgovori 
(obkroži), ali je lik zagotovo paralelogram. Če meniš, da lik ni zagotovo paralelogram, 
to utemelji v desni koloni.  

LASTNOST LIKA LIK JE 
PARALELOGRAM 

UTEMELJITEV 

Štirikotnik, ki ima po dve in dve stranici 

skladni.                                    

 

DA NE  

Štirikotnik, v katerem se diagonali 

razpolavljata.  

 

DA NE  

Štirikotnik, v katerem je vsota notranjih 

kotov 360°. 

 

DA NE  

Štirikotnik, ki je središčno simetričen. 

 

DA NE  

Štirikotnik, ki ima po dva in dva kota skladna.  

 

DA NE  

 

 

NAJLEPŠA HVALA ZA TVOJE SODELOVANJE! 

  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta   Ana Vrečar; magistrsko delo 

72 

 

5.2. SOGLASJE STARŠEV 

Spoštovani starši,  

Sem študentka 1. letnika magistrskega študija na Pedagoški fakulteti, smer Predmetno 

poučevanje (fizika in matematika). V letošnjem letu pišem magistrsko nalogo z naslovom 

Analiza prostorov primerov matematičnih pojmov.  

Eden od namenov naloge je z analizo učiteljevih priprav in učenčevih zvezkov ugotoviti razlike 

med podanimi primeri različno izkušenih učiteljev ter s preizkusom znanja analizirati osebni 

prostor primerov učencev. Zbrani podatki bodo omogočili primerjavo prostorov primerov, kot 

so jih gradili učitelji, in tudi med učenci, ki so bili deležni opazovanega pouka. 

Učenci bodo anonimno izpolnili kratek preizkus znanja, rezultati preizkusa pa bodo objavljeni 

zgolj za namen raziskave. Prosim Vas, da s svojim podpisom dovolite sodelovanje vašega 

otroka v raziskavi.  

Hvala lepa in lep pozdrav. 

Ana Vrečar 

 

------------- --------------------------------- ------------------------------- --------------------------- 

Šola: _______________________________________________  

Priimek in ime otroka: _________________________________ 

Razred otroka: _______________________________________ 

Podpisani _______________________DOVOLJUJEM   /   NE DOVOLJUJEM (prosim, 

obkrožite) sodelovanje mojega otroka v raziskavi »Analiza prostorov primerov matematičnih 

pojmov« , ki jo izvaja študentka Ana Vrečar. 

Kraj in datum: _________________________ 

Podpis: _______________________________ 


