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POVZETEK 

V diplomskem delu z naslovom Primerjava reševanja matematičnega problema o vzorcih v 3. 

in 5. razredu smo ţeleli poudariti pomembnost reševanja problemov pri pouku matematike in 

raziskati, ali obstajajo razlike med različno starimi učenci v uspešnosti reševanja izbranega 

problema. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem 

delu je predstavljeno, kaj sploh je matematični problem, kaj so problemska znanja, 

osredotočili smo se tudi na temo matematični vzorec in zaporedje, ki je predmet raziskovanja 

v empiričnem delu. V empiričnem delu smo ugotavljali, ali med učenci obstajajo razlike v 

uspešnosti reševanja matematičnega problema na temo vzorcev, ali razumejo, kaj je vzorec in 

ali so sposobni posploševanja. Raziskavo smo izvedli v 3. in 5. razredu, kjer smo učencem 

dali v reševanje en sam matematični problem na dano temo. Ugotovili smo, da so med 3. in 5. 

razredom prisotne razlike, saj so bili petošolci uspešnejši reševalci, kar se je odraţalo na 

različne načine: bolje razumejo pojem vzorec, sestavijo več vzorcev, sestavijo kompleksnejše 

vzorce, predstavijo vzorec z drugimi elementi, bolje posplošujejo.  

 

Ključne besede: matematični problem, problemska znanja, strategije reševanja, matematični 

vzorec, zaporedje. 
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SUMMARY 

The thesis, entitled The Comparison of Mathematical Problem Solving of Patterns in Year 3 

and Year 5 of Primary School, aims to underline the importance of solving math problems 

during math lessons and establish whether the pupils' age impacts the success of solving a 

selected problem. It is composed of a theoretical and an empirical part. The theoretical part 

presents the concept of a math problem and what problem-solving knowledge is, focusing on 

mathematical patterns and sequences. The latter is the research subject of the empirical part. 

Thus, the empirical part tries to establish whether the pupils' age impacts the success of 

solving a mathematical problem concerning patterns, if they understand the concept of a 

pattern and if they are able to generalise. The research was conducted in the 3
rd

 and in the 5
th

 

grade; the pupils were presented with a specific math problem. The results suggest that the 

pupils' age does influence the success since older pupils did better in many ways: they better 

understand the concept of a pattern; they can compose several and more complex patterns; 

they can introduce new elements to the pattern and are better at generalising. 

 

Keywords: math problem, problem-solving knowledge, solving strategies, math pattern, 

sequence 
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UVOD 

Problemi nas spremljajo skozi celotno ţivljenje. Z njimi se srečujejo na primer dveletni otroci, 

ko ţelijo spraviti valj skozi okroglo odprtino, in tudi odrasli ljudje, ko na primer ţelijo 

organizirati rojstnodnevno zabavo. Toda najpomembnejše je, da se znamo s problemi spopasti 

in da jih znamo rešiti. Za to pa potrebujemo razna problemska znanja, ki jih lahko pridobimo 

tudi pri matematiki. Pri matematiki bi moral vsak učitelj poskrbeti, da v pouk vključuje dovolj 

problemskih nalog, da matematične probleme povezuje z različnimi vsebinami in znanji, 

pomembno je tudi, da spodbuja različne oblike mišljenja, ustvarjalnost, formalna znanja in 

spretnosti ter učencem omogoča, da spoznajo praktično uporabnost in smiselnost učenja 

matematike. Učence moramo spodbujati, da pri reševanju problemov uporabljajo in razvijajo 

različne strategije. Da bi vse to uresničili, je treba izbirati probleme, ki bodo učence 

motivirali, jih spodbudili k reševanju, hkrati pa morajo biti primerni njihovi starosti, saj lahko 

preteţki problemi doseţejo ravno nasproten učinek. 

Ena pomembnih vsebin pri reševanju matematičnih problemov so vzorci. Z vzorci se učenci 

srečujejo skozi celotno prvo in drugo triletje in so pomemben uvod v algebro. Posamezni 

matematiki celo menijo, da je matematika veda o vzorcih. Vse naloge, vezane na vzorce, so 

pravzaprav problemske, npr. nadaljevanje vzorca, vstavljanje manjkajočega člena, 

oblikovanje vzorca z enakim pravilom, oblikovanje lastnega vzorca, napovedovanje n-tega 

člena ipd. Primer zadnje naloge je pomemben tudi z vidika usvajanja predalgebrskih znanj. Z 

risanjem in oblikovanjem vzorcev s pomočjo premikov, zrcaljenjem in vrteţi pa lahko učenci 

pridobijo tudi številna geometrijska znanja. 

Ker je reševanje problemov, tudi na temo vzorci, zelo pomembno za doseganje ciljev 

matematike in razvijanje problemskih znanj, ţelimo to temo natančneje predstaviti in 

prikazati, kako uspešni so učenci pri reševanju problemov. 

V prvem, teoretičnem delu bomo predstavili, kaj sploh je matematični problem, kaj je 

problemsko znanje in kaj vse vključuje. Poleg tega bomo opredelili vzorec in zaporedje. 

Zapisali bomo, kako so vzorci povezani z reševanjem problemov in v kolikšni meri je ta 

vsebina zastopana v novem učnem načrtu.  
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V drugem, empiričnem delu pa so predstavljeni rezultati našega raziskovanja, s katerim smo 

ugotavljali, kako uspešni so učenci v reševanju problema na temo vzorcev ter kakšna je 

razlika v uspešnosti med učenci 3. in 5. razreda. Ugotavljali smo, ali razumejo pojem vzorec, 

koliko vzorcev so sposobni sestaviti, kako zapletene vzorce sestavijo, ali so zmoţni 

posploševati ter ali obstaja povezava med kompleksnostjo vzorca in zmoţnostjo 

posploševanja. 
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1 REŠEVANJE MATEMATIČNIH PROBLEMOV 

Reševanje problemov ima pri pouku matematike zelo pomembno vlogo, saj situacije, ki so 

učencem nove, spodbujajo razvoj matematičnega mišljenja: ustvarjalno, kritično, analitično in 

sistemsko mišljenje. Poleg tega pa problemske situacije omogočajo uvid v osmišljanje 

matematičnih vsebin, povezavo in uporabo znanja ter motivirajo učence (Ţakelj, 2003). 

Problem motivira učence, če je primerno izbran ter primeren starosti in sposobnostim učenca. 

Magajna (2003) pravi, da učenec doţivi nalogo kot problem, če naloga v njem vzbudi ţeljo 

oziroma potrebo po tem, da jo reši oziroma izvede. 

Toda če ţelimo izbrati primeren matematični problem in doseči, da bo resnično spodbujal 

razvoj matematičnega mišljenja, moramo točno vedeti, kaj je matematični problem in kaj so 

problemska znanja.  

1.1 Opredelitev matematičnega problema 

Kaj je problem oziroma matematični problem, je skušalo opredeliti oziroma definirati veliko 

število avtorjev, zato se pojavljajo različne definicije. V nadaljevanju bomo navedli le 

najpogostejše. 

Jauševec (1987) pravi, da se posamezniku pojavi problem takrat, ko se znajde v notranjem ali 

zunanjem stanju, ki mu ne ustreza, vendar ne razpolaga s sredstvi, da bi ga spremenil, dosegel 

zaţeleni cilj.  Podobno meni tudi Magajna (2003), ki pravi, da je problem v najširšem pomenu 

besede občutek nelagodja, ker si ne znamo pojasniti nekega dejstva oziroma ne moremo 

doseči ţelenega cilja. Objektivnim okoliščinam, ki v človeku povzročijo taka občutja, 

pravimo problemska situacija. Če oseba ţeli preseči situacijo tako, da uporabi matematična 

orodja, govorimo o matematičnem problemu. 

Primer problemske situacije: Ţeliš priti od Postojne do Maribora, zaradi opravkov pa se 

moraš ustaviti še v Ljubljani.  

Primer matematičnega problema: Zgornja problemska situacija preide v problem, ko ţeliš na 

podlagi voznega reda izdelati najboljšo kombinacijo prevozov. Uporabiti moraš znanje 

matematike (npr. kombinatorike). Če sta  npr. iz Ljubljane do Postojne dve zvezi, je reševanje 

preprosto, če jih je deset ali več, problem postaja vse teţji (Jaušovec, 1987).  
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Matematični problem je situacija, v kateri učenec (Orton in Frobisher, 2005): 

 prepozna ali meni, da obstaja matematični cilj, ki ga je treba doseči, 

 sprejme reševanje naloge kot izziv in 

 nima znanja oziroma ne more priklicati matematičnega postopka, s katerim bi 

neposredno dosegel cilj.  

1.1.1 Klasifikacija matematičnih problemov 

Obstaja veliko število matematičnih problemov, ki se razlikujejo glede na to, kako so 

zastavljeni, kakšen je cilj naloge, kakšno je izhodiščno stanje naloge, koliko podatkov vsebuje 

problem, zato bomo v nadaljevanju predstavili nekaj najpogostejših klasifikacij matematičnih 

problemov.  

Rutinski in nerutinski problemi (Magajna, 2003) 

Pri rutinskih problemih je reševalcu pot vnaprej znana, ker jo je ţe večkrat prehodil, oziroma 

je pot razvidna iz naloge in konteksta. Pri nerutinskih problemih pa pot reševanja vnaprej ni 

znana. Seveda pa je v veliki meri od znanja in izkušenj reševalca odvisno, ali bo nalogo 

prepoznal kot rutinsko ali ne. 

Primer rutinske naloge: 

Izračunaj naslednji račun: 2 x 3 + 4 = 

Primer nerutinske naloge: 

Narisano imaš pot, ki jo je prehodila mravljica. Vsaka puščica je dolga 2 metra. Izračunaj 

koliko metrov je prehodila, tako da zapišeš račun, ki vsebuje računski operaciji seštevanja in 

mnoţenja. 

 

  

 

Odprti in zaprti problemi (Magajna, 2003) 

Kadar je cilj natančno določen, govorimo o zaprtem problemu. Kadar pa cilj ni določen in si 

mora reševalec sam zastaviti cilje, ki jih bo skušal doseči, govorimo o odprtem problemu. 
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Primer zaprtega problema: 

Organiziraš zabavo, na katero boš povabil 12 prijateljev. Vsakemu boš kupil kos torte, ki 

stane 2 evra, in plastenko soka, ki stane 1 evro. Koliko denarja potrebuješ? 

Primer odprtega problema: 

Organiziraš rojstnodnevno zabavo, na katero boš povabil 12 prijateljev. Zapiši vsaj tri 

matematična vprašanja in jih tudi reši. 

Vodeni in nevodeni problemi (Magajna, 2003)  

Pri vodenem problemu je reševalec s podvprašanji v nalogi ali npr. z učiteljevo pomočjo 

usmerjan od izhodišča k cilju. Pri nevodenemu problemu pa take pomoči ni. 

Tudi Cotič (1995) loči več tipov problemov (besedilnih nalog), in sicer: 

 probleme, ki nimajo zadostnega števila podatkov, 

 probleme, ki imajo več podatkov, kot jih je potrebnih za rešitev, 

 probleme z več rešitvami, 

 probleme, ki jih rešimo na različne načine, 

 probleme, v katerih so si podatki nasprotujoči oziroma nimajo rešitev. 

Njena klasifikacija se navezuje predvsem na besedilne naloge, s katerimi učenci razvijajo 

branje z razumevanjem. Torej da učenec prebere besedilo tako, da zazna problemsko 

situacijo, da prepozna, kateri podatki so pomembni in kateri odveč, da poišče podatke, da 

odgovarja na vprašanja itd. Vendar pa njeno klasifikacijo lahko uporabimo tudi kot eno od 

moţnih klasifikacij matematičnih problemov. Poglejmo si nekaj primerov. 

Primeri 

1. Problem s premalo podatki 

Aţbe je svoje sošolce povabil na rojstnodnevno zabavo. Za vsakega sošolca bo kupil kos torte, 

ki stane 2 evra.  Koliko denarja potrebuje? 

Ko z učenci rešujemo tak problem, jim pomagajmo z vprašanji: Lahko rešiš Aţbetov 

problem? Zakaj ne? Kje oziroma kako boš poiskal manjkajoči podatek?  

Večina problemov, ki jih srečujemo v vsakdanjem ţivljenju, je takega tipa. Rešiti tak problem 

pomeni znati poiskati, kateri podatki manjkajo ter kje in kako jih najti (Cotič, 1995). 
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2. Problem z več podatki  

Primer 1: Maja in Luka sta se odpravila na izlet po Sloveniji. Ogledala sta si 4 primorska 

mesta, 3 štajerska mesta, 3 dolenjske vasi in 1 grad. Koliko mest sta si ogledala? 

Vprašanja za pomoč učencem: Ali so vsi podatki potrebni za rešitev problema? Kateri podatki 

niso potrebni? Zakaj? Kateri podatki so potrebni? Zakaj? 

Primer 2: V pravokotniku je stranica a dvakrat daljša od stranice b. Njuna vsota je 36 cm, 

njuna razlika pa 12 cm. Koliko meri obseg kroga?  

Primer 1 in 2 se razlikujeta, saj prvi primer vsebuje podatke, ki ji ne potrebujemo za rešitev 

problema, v primeru 2 pa ni podatkov, ki jih ne bi potrebovali, ampak je eden odveč, ker z 

njim dobimo isto informacijo kot z drugima dvema (Cotič, 1995). 

3. Problem z več rešitvami 

Primer 1: Maja je oblikovala veriţice iz rdečih, modrih in rjavih kroglic. Nizala jih je po 

določenem vzorcu. Kakšne vzorce misliš, da je oblikovala? Pobarvaj veriţice. 

Primer 2: Matej ima 62 evrov. Ima nekaj bankovcev in nekaj kovancev. Koliko so vredni 

posamezni bankovci (50, 20, 10 ali 5) in koliko kovanci (1 ali 2)? Napiši čim več moţnosti. 

Primer 3: Nariši mreţo kocke, jo izreţi in preveri, ali je pravilna. 

Če ţelimo naučiti učence, da bodo znali uporabljati matematiko v konkretnih primerih, je 

nujno, da jih seznanimo tudi s problemi, ki imajo več rešitev, saj vsakdanji primeri skoraj 

nikoli nimajo ene same rešitve. Glede na situacijo je treba izbrati najboljšo rešitev. Poleg tega 

nudijo taki primeri otroku moţnost spoznanja, da matematika ni dogmatična disciplina, v 

kateri ima vsaka situacija ţe vnaprej določeno natanko eno rešitev (Cotič, 1995). 

4. Problem, ki ga rešimo na različne načine 

Treba je poudariti, da se pravzaprav vsak problem lahko reši na več načinov, saj si vsak 

posameznik, ki rešuje problem, lahko izbere svojo strategijo reševanja. Ţe če nekdo problem 

reši s seštevanjem, drugi pa s seštevanjem in mnoţenjem, sta to dva različna načina. Poglejmo 

si spodnje primere problemov, kjer je reševanje na različne načine bolj očitno.   
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Primer 1: Izračunaj ploščino spodnjega okvirja. 1 kvadratek ima ploščino 1 cm
2
. 

 

 

 

1. način: Učenec lahko prešteje kvadratke. 

2. način: Učenec izračuna ploščino večjega pravokotnika (30 cm
2
) in manjšega pravokotnika 

(6 cm
2
). Nato odšteje, da dobi ploščino okvirja (30 cm

2
 – 6 cm

2
 = 24 cm

2
). 

3. način: Učenec izračuna posamezne koščke okvirja in jih nato sešteje. 

  

Primer 2: Za domačo nalogo moraš narisati pravokotnik s stranicami a = 5cm, b=? (dolţina 

mora biti izraţena s celim številom) , obseg pa mora meriti manj kot 20 cm.  Za narisan 

pravokotnik moraš  izračunati obseg ali ploščino. Na koliko različnih načinov lahko narediš 

domačo nalogo?  

Če ţeli učenec rešiti zgornjo nalogo, mora najprej izračunati, koliko moţnih pravokotnikov 

lahko nariše (nariše lahko 4 različne pravokotnike). 

Učenec lahko pride do rezultata tudi samo z risanjem moţnosti in sprotnim štetjem le-teh. 

Koristno  pa je, da učence ţe v niţjih razredih naučimo uporabljati različne strategije in 

instrumente reševanja (Cotič, 1995).  

1. način – puščični diagram 

pravokotnik 1 

pravokotnik 2 obseg 

pravokotnik 3 ploščina 

pravokotnik 4  
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2. način – razpredelnica 

 Pravokotnik 1 Pravokotnik 2 Pravokotnik 3 Pravokotnik 4 

OBSEG     

PLOŠČINA     

 

 

3. način – drevo 

obseg ploščina           obseg     ploščina             obseg    ploščina           obseg     ploščina 

 

      pravokotnik 1  pravokotnik 2  pravokotnik 3 pravokotnik 4 

 

 

 

Pomembno je, da se učitelj z učenci pogovarja o problemih ter primerja različne strategije 

reševanja. Poleg tega taki tipi problemov omogočajo učencem, da rešujejo naloge na nivoju, 

ki ga zmorejo in razumejo (Cotič, 1995). 

 

5. Problem brez rešitve 

Primer 1: Nariši trikotnik ABC s stranicami a = 5, b =7 in obsegom 26 cm.  

Primer 2: Uršula je imela 14 igrač. Polovico jih je izgubila, 5 jih je dala bratu in 4 

prijateljicam. Koliko igrač ji je ostalo? 

Ugotoviti, kje je ovira, ki prepričuje rešitev, je za otroka na razredni stopnji kar teţko, zato 

moramo učencem dati namig, da so v nalogi protislovni podatki in naj jih poiščejo (Cotič, 

1995).  
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1.2 Problemska znanja 

Za uspešno reševanje problemov ne zadostuje le poznavanje matematičnih dejstev, 

postopkov, ampak je treba matematično znanje uporabiti tudi v novih situacijah. Uspešnejši 

reševalci problemov se odlikujejo tudi po posameznih lastnostih, ki jih običajno ne 

povezujemo z reševanjem problemov (Magajna, 2003). V nadaljevanju bomo opisali, katere 

so te lastnosti in znanja, ki jih potrebuje učenec za uspešno reševanje problemov. 

1.2.1 Procesna znanja 

Kot pravi Ţakelj (2003), so procesna znanja prenosljiva, saj so uporabna tudi pri drugih 

predmetih in se prepletajo z vsebinskimi znanji. Obvladovanje procesnih znanj učencu 

omogoča sposobnost odkrivanja, učenja, razumevanja matematike, hkrati pa so procesna 

znanja tudi orodje za reševanje problemov.  

Frobisher (1994 v: Ţakelj, 2003) je procese razdelil v štiri kategorije: 

 komunikacijski procesi (pojasnjevanje, govorjenje, strinjanje, spraševanje), 

 operacijski procesi (zbiranje, razvrščanje, urejanje), 

 miselni procesi (analiziranje, razumevanje) in 

 procesi zapisovanja (risanje, pisanje, izdelovanje grafov, pisanje seznamov). 

Ko te procese učenec uporablja zelo pogosto in pri različnih matematičnih problemih ter v 

različnih okoliščinah, si pridobi procesna znanja. Nek proces postane procesno znanje, ko ga 

učenec uporabi primerno dani situaciji in to uspešno stori skoraj brez razmišljanja (Orton in 

Frobisher, 2005). 

Procesna znanja se učimo prek metod učenja in poučevanja (npr. izkustveno učenje, dialog, 

reševanje odprtih problemov) in z različnimi oblikami dela (sodelovanje v paru, skupini, 

sodelovalno učenje), saj pri tem spodbujamo interakcijo različnih mnenj. Pri tem se med 

drugim učimo tudi različnih procesnih znanj, kot so (Ţakelj, 2003): 

 ustvarjalno in abstraktno mišljenje, 

 presojanje in sklepanje, 

 kritično preverjanje in samostojno določanje pravil, 

 iskanje strategij reševanja problemov, 

 postavljanje hipotez, 
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 ugibanje, 

 napovedovanje, 

 preizkušanje, 

 postavljanje vprašanj, 

 analiziranje in povezovanje podatkov, 

 posploševanje, 

 preverjanje rezultatov. 

V spodnji tabeli je zapisanih nekaj primerov matematičnih problemov in katera procesna 

znanja pri tem razvijamo. 

Matematični problemi Procesna znanja, ki jih razvijamo 

1.  Pike, ki so narisane spodaj, poveţi s štirimi 

ravnimi neprekinjenimi črtami. 

 

 

  

 

 ustvarjalno in abstraktno mišljenje 

 preizkušanje 

2.  Na mizi imaš steklenico in kozarček. Koliko 

kozarčkov vode misliš, da bo šlo v steklenico? 

Svojo napoved preveri.  

 

 ugibanje, napovedovanje  

3. Stranici trikotnika ABC merita 5 cm in 5 cm. 

Koliko lahko meri tretja stranica?  

 

 preizkušanje, 

 preverjanje rezultatov 

 

4. Podano imaš naslednje zaporedje 2, 4, 6, 8, 

10, …  Izračunaj 16. člen zaporedja. Zapiši 

splošni člen tega zaporedja.  

 presojanje, sklepanje, 

 preizkušanje, 

 preverjanje rezultatov, 

 posploševanje 
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1.2.2 Strategije reševanja 

Strategija je zbirka procesov, ki so urejeni v nek red. Na primer, če so se učenci odločili, da 

bo prva akcija pri reševanju problema, da bodo podatke uredili, so s tem opredelili in 

uporabili strategijo za reševanje (Ţakelj, 2003).  

Strategija je skupek procesov, ki so izbrani v določenem zaporedju z namenom doseganja 

rezultata oziroma cilja (Orton in Frobisher, 2005).  

Eden pomembnejših avtorjev, ki se je ukvarjal s strategijami reševanja, je Polya. V svojem 

delu Kako rešujemo probleme (1967) kot strategijo reševanja problemov omenja štiri faze 

reševanja. 

Razumevanje problema 

V tej fazi mora učenec razumeti problem in mora biti sposoben, da ga brez teţav formulira. 

Določiti mora bistvene dele naloge, če je s problemom povezana skica, jo mora tudi narisati. 

Toda učenec si mora poleg tega, da razume problem, tudi ţeleti, da bi ga rešil. Zato mora biti 

problem dobro izbran, ne preteţak ne prelahek, biti mora tudi zanimiv. Naloga učitelja je, da 

to omogoči. 

Načrt za rešitev naloge 

To je faza, ki je pri reševanju problema kar pomembna. Pot od razumevanja naloge do načrta 

pa je lahko dolga. Načrt imamo, ko vemo, katere račune, transformacije ali konstrukcije 

moramo izvesti, da bomo dobili rešitev. V tej fazi moramo velikokrat problem tudi 

spreminjati, preoblikovati.  

Uresničitev načrta 

Ta faza je veliko laţja kot prejšnja. Potrebujemo samo vztrajnost in potrpljenje. Edina 

nevarnost je, da bi učenec pozabil načrt reševanja, toda če se ga učenec domisli sam, se to 

skorajda ne zgodi. Naloga učitelja je samo vztrajati pri tem, da učenec preveri vsako 

zaporedno stopnjo.  

Analiza reševanja 

Ta faza je prav tako pomembna in poučna, toda večina učencev nanjo pozabi. V tej fazi 

morajo učenci ponovno preučiti pot, po kateri so prišli do rezultata. S tem utrjujejo znanje in 

razvijajo sposobnosti za reševanje problemov. Priporočljivo je, da v tej fazi tudi preverimo 

pravilnost rešitve in svojo rešitev tudi dokaţemo. Naloga učitelja pa je tudi, da spodbudi 
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učence, da si bodo zamislili probleme, pri katerih bi ponovno izkoristili uporabljeno strategijo 

reševanja.  

Zgoraj opisane faze so del ene strategije, vendar je treba povedati, da probleme lahko rešimo 

tudi drugače, z drugačno strategijo in ne vedno po zgoraj navedenih fazah. Zgodi se nam 

lahko, da problema sploh ne razumemo dobro, ga začnemo vseeno reševati in šele med 

reševanjem spoznamo, kaj je naš problem. Seveda pa na to, katero strategijo bomo uporabili 

za reševanje določenega problema, vpliva tudi sam problem. 

Med najbolj znane strategije v matematiki spadajo: 

 induktivno sklepanje, 

 deduktivno sklepanje, 

 reševanje problemov z analogijo. 

 

Induktivno sklepanje 

O induktivnem sklepanju govorimo, kadar sklepamo od posameznega k splošnemu oziroma 

od konkretnega primera k posplošitvi. Induktivno po navadi sklepamo, ko rešujemo 

vsakodnevne situacije. Najprej se pojavi nek problem, šele nato na podlagi rešitve izdelamo 

določeno posplošitev (Jaušovec, 1987).  

»Induktivno sklepanje v splošnem pomeni, da na osnovi posameznih primerov izpeljemo 

neko posplošitev, ki ji lahko do neke mere verjamemo (če v matematiki posplošitve ne 

dokaţemo, je ne moremo privzeti kot resnične)« (Manfreda Kolar in Hodnik Čadeţ, 2011). 

Cañadas in Castro (2007 v: Manfreda Kolar in Hodnik Čadeţ, 2011) sta opredelila sedem 

stopenj induktivnega sklepanja: 

 opazovanje posameznih primerov, 

 organizacija primerov, 

 iskanje in napovedovanje vzorcev, 

 oblikovanje pravila, 

 preverjanje veljavnosti pravila, 

 oblikovanje posplošitve in 

 splošen dokaz. 
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Primer naloge, kjer moramo induktivno sklepati: 

Koliko je sedeţev okrog mize dolţine n enot in širine m enot?  

Najprej problem rešuješ na konkretni ravni, npr. z risbo: 

 

 

 

 

Nato izračunaš število sedeţev za posamezno mizo: 

Dolţina (št. enot) – n Širina (št. enot) – m Število sedeţev – N 

1 

2 

3 

… 

1 

2 

2 

… 

4 

8 

12 

… 

 

Na koncu zapišeš posplošitev:  N = 2n + 2m 

Deduktivno sklepanje 

O deduktivnem sklepanju govorimo, kadar na osnovi veljavne posplošitve izpeljemo primere, 

ki to posplošitev ponazorijo (Manfreda Kolar in Hodnik Čadeţ, 2011).  

Dedukcija za večino otrok in tudi odraslih pomeni teţavo, saj na primer nekdo, ki obvlada 

teorijo svojega področja, to le teţko uporabi za reševanje konkretnega primera. Včasih se za 

posplošitev celo ne moremo spomniti konkretnega primera (Jaušovec, 1987). 

Primer naloge, kjer moramo sklepati deduktivno: 

Nariši vsaj tri različne pravokotnike, za katere velja, da ja 2a + 2b = 24 
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Analogija 

Sklep po analogiji je podoben induktivnemu sklepanju, je postopek, s katerim oblikujemo 

hipoteze. Odnose, ki veljajo na enem področju, prenesemo na drugo. Za uspešno analogno 

sklepanje je značilno, da moramo preveriti, ali odnos novega področja dejansko ustreza dani 

situaciji (Jaušovec, 1987). 

Primer, kjer moramo uporabiti analogno sklepanje: 

Učenec, ki ţe zna pisno seštevati trimestna števila, se prvič sreča z računom, kjer mora sešteti 

štirimestna števila. Problem: Zapiši števila v prazne kvadratke, da bo račun pravilen. 

 

     1       5    2 

 +      7   3    9 

          5        1 

Učenec mora analogno sklepati, da enako, kot velja za pisno seštevanje s trimestnimi števili, 

velja tudi za štirimestna. Nato mora tudi preveriti, če je njegov sklep res pravilen. 

Spoznali smo ţe, da moramo za uspešno reševanje problemov razvijati različna procesna 

znanja, dobro pa moramo obvladati tudi različne strategije za reševanje problemov. Vendar pa 

to ni vse, kar vpliva na razvoj problemskih znanj. Na to vpliva tudi, kakšno je naše 

metakognitivno znanje, kakšna je naša baza znanja o problemu in tudi kakšna so naša stališča, 

predsodki in čustva. V nadaljevanju bomo to še natančneje opisali.   

1.2.3 Metakognitivna znanja 

Uspešen reševalec problemov se med reševanjem ne posveča le samemu problemu, ampak 

tudi poteku reševanja in tudi sebi kot reševalcu problema. Za uspešno reševanje problema 

torej ni pomembno le poznavanje vsebine problema (kognicija), ampak tudi poznavanje 

svojih reševalskih značilnosti (metakognicija) (Magajna, 2003). 

Brown (1998 v: Magajna, 2003) opredeljuje metakognicijo kot sposobnost in navado: 

 predvidevanja (teţavnosti postopka, rezultata, potrebnih naporov), 
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 načrtovanja reševanja (postopkov, ki vodijo k cilju, organiziranje procesa reševanja), 

 nadzorovanja (primerjave med načrtovanjem in dejanskim stanjem), 

 ocenjevanja poteka reševanja in kognitivnega nadzora (npr. poznavanje delovanja 

spomina, zavedanje verodostojnosti priklicanih dejstev). 

1.2.4 Baza znanja 

Uspešni reševalci problemov dobro obvladajo različne strategije, procese reševanja, vendar se 

od slabših reševalcev ne razlikujejo samo po tem. Dobri reševalci problemov tudi dobro 

poznajo vsebino problema. Boljši reševalec ima z neko vsebino več izkušenj in te izkušnje so 

po navadi shematizirane (poenostavljene, urejene po bistvenih značilnostih). Znanje dobrih 

reševalcev je bolj globinsko. Prav globinsko znanje pa omogoča uporabo matematičnih 

strategij in analogno mišljenje (Magajna, 2003). 

1.2.5 Stališča, predsodki in čustva 

Ko se znajdemo pred nekim problemom, ki ga moramo rešiti, si ga najprej ogledamo, nato pa 

ga tudi ovrednotimo, in sicer na podlagi naših prejšnjih izkušenj (stališč, čustev). Kot pravi 

Jaušovec (1987), uspešnost ali neuspešnost rešitev problema vpliva tudi na našo osebnost. Na 

primer če problema nismo rešili, lahko ocenimo, da smo slab reševalec, ali pa sklenemo, da so 

taki problemi neumni. Vse to pa vpliva na naše prihodnje vedenje v podobnih okoliščinah. 

Torej bomo naslednjič ob podobni situaciji problem ovrednotili kot neumen ali menili, da 

takega problema ne znamo rešiti, zato se ga tudi ne bomo lotili, da ne bomo znova neuspešni. 

Magajna (2003) pravi, da so stališča, predsodki in čustveni odzivi velika ovira pri reševanju 

problemov, zato je treba pri pouku matematike skrbeti, da imajo učenci pozitiven odnos do 

matematičnega znanja in da v sebi vidijo kompetentnega reševalca problemov. To lahko 

doseţemo tako, da učencem damo v reševanje tudi take probleme, ki jih bodo uspešno rešili, 

če se bodo le potrudili. Pomembno pa je tudi, da se z učenci pogovorimo o njihovem 

razumevanju in pogledih na matematične probleme ter občasno tudi kritično ovrednotimo 

postopek reševanja oz. rešitev naloge.  
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1.3 Reševanje matematičnih problemov v učnem načrtu  

V novem učnem načrtu iz leta 2011 je veliko zapisano tudi o reševanju matematičnih 

problemov in o njegovi pomembnosti. »Za opravljanje določenih dejavnostih je zato manj 

pomembno zgolj rutinsko obvladovanje računskih postopkov, vedno pomembnejši pa so 

razumevanje, medpredmetno povezovanje in uporaba matematičnega znanja ter zmoţnost 

reševanja problemov« (Učni načrt za matematiko, 2011).  

V času osnovne šole naj bi učenci razvili osnovno matematično kompetenco, ki pa je v učnem 

načrtu definirana takole: »Matematična kompetenca je sposobnost uporabe matematičnega 

načina razmišljanja za reševanje matematičnih problemov in problemov vsakdanjega 

ţivljenja.« 

Reševanje problemov je zajeto tako v prvem, drugem in tretjem vzgojno-izobraţevalnem 

obdobju v svojem sklopu, vendar je poudarjeno, da cilji tega sklopa spodbujajo povezovanje 

različnih vsebin in znanj. Uresničevanje ciljev tega sklopa dosegamo pri obravnavi vsebin 

vseh drugih vsebinskih sklopov.   

Prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje (Učni načrt za matematiko, 2011) 

Sklop: MATEMATIČNI PROBLEMI IN PROBLEMI Z ŢIVLJENSKIMI SITUACIJAMI 

Učenci (1. razred): 

 predstavijo problemsko 

situacijo z različnimi 

didaktičnimi ponazorili, 

 besedno in grafično rešujejo 

probleme, ki so predstavljeni 

na različnih ravneh, 

 spoznajo sestavo (besedilnega) 

problema in ločijo: besedilo, 

podatke, vprašanje, 

 obnovijo problem s svojimi 

besedami, 

 spoznajo različne strategije 

Učenci (2. razred): 

 predstavijo problemsko 

situacijo z različnimi 

didaktičnimi ponazorili, s 

konkretnimi in slikovnimi 

materiali in s simboli, 

 rešijo (besedilne) probleme 

(npr. z več podatki, s 

premalo podatki …, 

 problem analizirajo, ga 

sistematično rešijo in pri tem 

uporabljajo različne 

strategije reševanja, 

 nadaljujejo slikovne in 

Učenci (3. razred):  

 predstavijo problemsko 

situacijo z različnimi 

didaktičnimi ponazorili, s 

konkretnimi in 

slikovnimi materiali in s 

simboli, 

 opredelijo in razčlenijo 

ţivljenjsko problemsko 

situacijo na posamezne 

korake in oblikujejo 

problemska vprašanja, 

 sistematično rešujejo 

probleme, 
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reševanja problemov in jih 

uporabljajo pri reševanju 

podobnih problemov, 

 oblikujejo slikovne in 

geometrijske vzorce, 

 prepoznajo pravilo v 

slikovnem in geometrijskem 

vzorcu in vzorec nadaljujejo. 

geometrijske vzorce.  analizirajo in obnovijo 

problem s svojimi 

besedami ter utemeljijo 

rešitev, 

 nadaljujejo slikovne in 

geometrijske vzorce.  

VSEBINA: 

Problemi (zaprti, odprti) 

Vzorci 

VSEBINA: 

Problemi (zaprti, odprti) 

Vzorci 

VSEBINA: 

Problemi (zaprti, odprti) 

Problemi iz ţivljenjskih 

situacij 

Vzorci 

 

 

Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje (Učni načrt za matematiko, 2011) 

Sklop: MATEMATIČNI PROBLEMI IN PROBLEMI Z ŢIVLJENSKIMI SITUACIJAMI 

Učenci (4. razred): 

 berejo z razumevanjem, 

 postavljajo raziskovalna oz. 

problemska vprašanja, 

 rešijo probleme in pri tem 

uporabljajo različne strategije, 

 opazujejo vzorec, prepoznajo 

pravilo v vzorcu in ga 

nadaljujejo, 

 oblikujejo vzorce, 

 rešijo kombinatorični problem 

na konkretni ravni z uporabo 

konkretnih materialov, 

modelov, ponazoril. 

Učenci (5. razred): 

 berejo z razumevanjem, 

 razčlenijo problemsko 

situacijo, jo predstavijo z 

različnimi ponazorili in 

matematičnim zapisom, 

 postavljajo raziskovalna 

vprašanja, 

 rešijo probleme in pri tem 

uporabljajo različne 

strategije, 

 matematična pravila, 

obrazce, definicije ubesedijo 

in jih uporabljajo pri 

Učenci (6. razred):  

 berejo z razumevanjem 

 rešijo odprte probleme, 

razčlenijo problemsko 

situacijo in postavljajo 

raziskovalna vprašanja, 

 rešijo besedilne naloge, 

razvijajo kritični odnos 

do podatkov, rešitev, 

 uporabljajo različne 

oblike predstavljanja 

problemskih situacij, 

 matematična pravila 

formule, definicije 
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reševanju problemov, rešijo 

besedilne naloge, ki 

vključujejo pretvarjanje 

merskih enot, 

 opazujejo vzorec, prepoznajo 

pravilo v vzorcu in ga 

nadaljujejo, 

 oblikujejo slikovne in 

geometrijske vzorce 

 rešijo kombinatorični 

problem na konkretni ravni z 

uporabo konkretnih 

materialov, modelov, 

ponazoril, 

 rešijo kombinatorični 

problem na grafični ravni in 

prikaţejo rešitev 

kombinatoričnega problema 

s skico. 

uporabljajo pri reševanju 

problemov, 

  prepoznajo pravilo v 

vzorcu in ga nadaljujejo, 

 oblikujejo vzorce, 

 prepoznajo pravilo v 

številskem zaporedju, ga 

nadaljujejo in napovejo, 

 rešijo kombinatorični 

problem na grafični ravni 

ter prikaţejo rešitev 

problema s skico in 

preglednico, 

 rešijo kombinatorične 

probleme povezane z 

ţivljenjskimi situacijami. 

VSEBINA: 

Matematični problemi in problemi z 

ţivljenjskimi situacijami (zaprti, 

odprti) 

Vzorci 

Kombinatorični problemi 

VSEBINA: 

Matematični problemi in 

problemi z ţivljenjskimi 

situacijami (zaprti, odprti) 

Vzorci 

Kombinatorični problemi 

VSEBINA: 

Matematični problemi in 

problemi z ţivljenjskimi 

situacijami (zaprti, odprti) 

Vzorci 

Zaporedja 

Kombinatorični problemi 

 

Didaktična priporočila na temo reševanja problemov 

 »Sklop matematični problemi in problemi z ţivljenjskimi situacijami vključuje različne 

probleme glede na vsebino in tip problema (zaprti, odprti). Vedno pa je problem naloga, v 

kateri učenci ne poznajo vnaprej poti do rešitve in jo morajo samostojno načrtovati. 

Učenci problem analizirajo tako, da poveţejo vsebino naloge s podatki in ugotovijo 

odnose med podatki. Sistematično rešujejo problem tako, da branju besedila sledi analiza 

podatkov, nato matematični zapis postopka reševanja in ob koncu kritično vrednotenje 
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rešitev ter oblikovanje odgovora. Učence spodbujamo, da uporabljajo in razvijajo različne 

strategije pri reševanju problemov« (Učni načrt za matematiko, 2011). 

 »Sklop o reševanju problemov navaja cilje, ki so predvsem procesni in dolgoročni. 

Povezujejo različna znanja, postopke in veščine. Cilje tega sklopa umestimo v vse druge 

vsebinske sklope. Večine ciljev tega sklopa ne uresničujemo v posebej izbranih urah, 

ampak sočasno z razvijanjem drugih znanj. V vseh treh razredih poudarjeno razvijamo 

tehnike branja in pojasnjevanje prebranega. Če je le mogoče in smiselno, branje besedila 

ali reševanje problema dopolnimo z dejavnostjo, ki navaja učence na razlago in 

razumevanje prebranega. Učenci naj utemeljijo postopke dela, analizirajo rešitev, se ustno 

in pisno izraţajo, narišejo skico, pripravijo model (papir, vrvice idr.). Rešujejo naj take 

probleme, ki imajo vnaprej predvidene rešitve (zaprti problemi), ali probleme, ki 

omogočajo različne rešitve (odprti problemi)« (Učni načrt za matematiko, 2011). 

 »Problemi naj izhajajo iz predznanja učencev in iz njihovih sposobnosti razmišljanja. 

Predstavljajo naj nove tipe vprašanj, ki niso omejeni na eno samo vsebinsko področje. 

Problemi naj bodo vzeti iz resničnega ţivljenja, ki jih učenci lahko prepoznajo kot 

smiselne in uporabne« (Učni načrt za matematiko, 2011). 

 »Pri raziskovanju in reševanju problemov se učenci učijo: povezovati znanje znotraj 

matematike in tudi širše (interdisciplinarno), postavljati ključna raziskovalna vprašanja, ki 

izhajajo iz ţivljenjskih situacij oziroma so vezana na raziskovanje matematičnih 

problemov, kritično razmišljati o potrebnih in zadostnih podatkih, interpretirati, utemeljiti, 

argumentirati rešitve, posploševati in abstrahirati« (Učni načrt za matematiko, 2011). 

V nadaljevanju bomo podali nekaj primerov nalog/dejavnosti za izbrane cilje iz učnega načrta 

za matematiko. 

Primer 1: 

Cilj:  Prepoznajo pravilo v slikovnem vzorcu in vzorec nadaljujejo (1. razred). 

 

 Učenci nadaljujejo z risanjem hišk. 
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Primer 2: 

Cilj: Problem analizirajo, ga sistematično rešijo in pri tem uporabljajo različne strategije 

reševanja (2. razred). 

Imamo 4 posode. V prvi posodi je 1 bombon, v četrti je 5 bombonov manj kot v tretji posodi 

in 1 bombon več kot v drugi posodi. V drugi posodi je 7 bombonov več kot v prvi posodi. 

Koliko bombonov je v tretji posodi? Lahko si pomagaš z risanjem bombonov v posode. 

 

 

1. posoda 2. posoda  3. posoda 4. posoda  

 

Primer 3: 

Cilj: Razčlenijo ţivljenjsko problemsko situacijo na posamezne korake in oblikujejo 

problemska vprašanja (3. razred).  

Dejavnost: Pri spoznavanju okolja smo spoznali lastnosti človeka/oseb in da se ljudje med 

seboj razlikujemo. Učenci po skupinah poskušajo ugotoviti, kaj bi lahko raziskovali znotraj 

razreda, in postavijo problemska vprašanja (npr. Kakšne barve oči imajo učenci, katerih je 

največ, razlike v barvi oči med dečki in deklicam …).  Poiščejo podatke in odgovorijo na 

vprašanja.  Odgovore prikaţejo s stolpčnim diagramom.   

 

Primer 4: 

Cilj: Rešijo kombinatorični problem na konkretni ravni (4. razred). 

V škatlico moraš pospraviš 20 barvic ali manj. V škatlici morajo biti rumene, modre in rdeče 

barvice. Barvice ene barve so povezane v snope. Na voljo imaš: 

 3 snope modrih barvic: 1. snop – 10 barvic, 2. snop – 5 barvic, 3. snop – 2 barvici 

 2 snopa rumenih barvic: 1. snop – 8 barvic, 2. snop – 6 barvic  

 3 snope rdečih barvic: 1. snop – 2 barvici, 2. snop – 9 barvic, 3. snop – 11 barvic. 
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Na koliko različnih načinov lahko napolniš škatlico? Učencem za pomoč pripravimo snope 

barvic in škatlico. 

 

Primer 5: 

Cilj: Razčlenijo problemsko situacijo in jo predstavijo z različnimi ponazorili in 

matematičnim zapisom (5. razred) 

Imamo rumena, modra in zelena pisala. Nekatera pisala so dvobarvna. Vemo, da: 

 vseh pisal je 14, 

 vseh pisal, ki so samo rumena: 4, 

 vseh pisal, ki so tudi modra: 8, 

 vseh pisal, ki ne vsebujejo rumene: 8  

Koliko pisal je modro-rumenih?  

Če otrok ţeli ta problem rešiti, se izkaţe, da mu bo Euler-Venov diagram v veliko pomoč. 

Lahko bi si pomagal tudi z risanjem svinčnikov. 

Rešitev: 

    

1. Štirje so samo rumeni.  2. Osem je tudi modrih.  

3. Skupaj jih je 14, torej je ne modrih in ne rumenih 14 – 4 – 8 = 2 

 

4. Vemo, da je pisal, ki ne vsebujejo rumene 8. Torej je samo modrih 8 – 2 = 6 
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5. Vemo, da je  pisal, ki so tudi modra 8, samo modrih pa 6. Torej je rumeno-modrih 8 – 6 = 2 

  

 

Če si pogledamo novi učni načrt, lahko opazimo, da so v sklopu o matematičnih problemih in 

problemih z ţivljenjskimi situacijami v vseh razredih predlagane vsebine vzorci, v višjih 

razredih pa tudi zaporedja. Vprašati se moramo, zakaj sta vsebini vzorci in zaporedja tako 

pomembni. Naše mnenje je, da zato, ker s pomočjo vzorcev učenci lahko pridobijo številna 

druga znanja, ki so učencem po navadi teţko razumljiva. Tako se učenci učijo simbolov, 

posploševanja, neskončnosti, predalgebrskih znanj. Pomembno je torej, da ţe najmlajše 

učence navajamo na razumevanje vzorcev in zaporedij, saj jim le to omogoča, da pridobijo 

znanja, ki jim bodo zelo prav prišla v višjih razredih pri razumevanju teţjih vsebin. Ker sta ti 

dve vsebini v učnem načrtu zelo zastopani, bomo v nadaljevanju razloţili, kaj sploh so vzorci 

in kaj zaporedje, ter predstavili, na kakšen način učenci razumejo vzorce in zakaj so 

pomembni.   
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2 VZORCI IN ZAPOREDJA 

2.1 Vzorec 

S pojmom vzorec se velikokrat srečamo v vsakdanjem ţivljenju, na primer vzorec na 

oblačilih, vzorec pri likovnem ustvarjanju, vzorec na pohištvu, vzorec v naravi. Poleg tega pa 

se s pojmom vzorec velikokrat srečamo tudi v matematiki. Sawyer (1955 v: Orton, 2004) celo 

pravi, da je matematika veda, ki proučuje vse moţne vzorce. Z njim se strinja še mnogo 

drugih matematikov, ki pravijo, da je matematika znanost o vzorcih. 

Threlfall (1999) loči linearne oz. enodimenzionalne ponavljajoče se vzorce, ki so prvi korak v 

svet algebre, in dvodimenzionalne vzorce. 

2.1.1 Linearni ponavljajoči se vzorci   

Vzorec je sestavljen iz elementov, ki se na določeni površini navadno pravilno ponavljajo.  

Vzorec je mnoţica oblik ali številk, ki se ponavljajo po neki napovedani poti. 

Primer: 

 

  

Element                                enota vzorca 

»Enota je osrednji in najpomembnejši del vzorca. To je najkrajši niz elementov, ki se 

ponavlja. Enota se mora vedno popolnoma ponoviti in nikoli delno prikazati. Če imamo na 

primer vzorec ABABAB, je enota tega vzorca AB. To pomeni, da se mora vzorec pri 

ponavljanju začeti z A in končati z B« (Kešina, 2009, str. 10).  

Vzorec je neskončen, saj lahko enoto vzorca ponovimo neštetokrat. V spodnjem primeru se 

je vzorec ponovil trikrat. 

A B C C   A B C C   A B C C   A B C C   

 



Ferjan, M. (2012). Primerjava reševanja matematičnega problema o vzorcih v 3. in 5. razredu. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

 

24 

 

Vzorec lahko predstavimo na različne načine in pri tem ohranimo pravilo vzorca. Takrat sta 

vzorca enaka, čeprav sta sestavljena iz različnih likov, simbolov, črk …  Poglejmo si spodnja 

dva vzorca. V prvem vzorcu se spreminja barva: vijolična-roza-vijolična-roza … , v drugem 

vzorcu pa se spreminja oblika zvezda-srce-zvezda-srce … Oba vzorca lahko zapišemo s 

črkami  A B A B A B … , kar pomeni, da sta vzorca ekvivalentna oziroma sta sestavljena po 

enakem pravilu. 

 

 

  

  

 

   A       B        A       B       A      B      A       B 

Vzorec lahko predstavimo na veliko različnih načinov. Jones (1990 v: Threlfall, 1999) je 

opisal, s čim vse lahko učenci ustvarjajo vzorce: z oblikami, kockami, kamenčki, peskom, 

zvokom, gibi. Druge moţnosti za oblikovanje vzorcev so tudi: 

 izdelava slik, risb (risanje ali slikanje raznih vzorcev), 

 uporaba glasbenih instrumentov (ponavljanje ritmov, melodij po določenem vzorcu), 

 simbolične prezentacije (pobarvane pike, številke, črke …). 

Ponavljajoči se vzorec je lahko sestavljen glede na eno lastnost (npr. barve, oblike, velikosti 

idr.) ali pa je sestavljen glede na več lastnosti. Tako lahko sestavimo tudi zelo zapletene 

vzorce z uporabo enostavnih materialov (Threlfall, 1999). 

   

 

Vzorec sestavljen glede na eno lastnost (velikost) 

 

 

Vzorec sestavljen glede na dve lastnosti (obliko in velikost) 
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Vse linearne ponavljajoče se vzorce, ki so na primer predstavljeni z liki ali slikami 

(geometrijski in slikovni vzorci), lahko zapišemo tudi s številkami in tako dobimo številske 

vzorce.  

Primer: 

 

 

Slikovni vzorec 

 

 1 2 1 2 1 2 

Številski vzorec 

 

2.1.2 Otrokovo razumevanje vzorcev  

Otroci lahko vzorec razumejo na različne načine, njihovo razumevanje vzorcev pa je odvisno 

tudi od njihove starosti. Kako otroci razumejo vzorec in predvsem kako se njihovo 

razumevanje razvija, so pričeli ugotavljati v poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih. 

Znana sta dva različna pristopa k raziskovanju na tem področju: 

 ugotavljanje značilnih razlik med vzorci in njihovo urejanje, 

 empirične raziskave z otroki in iskanje razlik v razvoju (Threlfall, 1999). 

Predstavnika prvega pristopa sta Vitz in Todd (1967 v: Threlfall, 1999), ki sta uredila vzorce 

glede na njihovo kompleksnost. 

A B A B A B 

A A A B B B A A A B B B 

A A B A A B A A B 

A A  A B A A A B 

A B C A B C A B C 
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A A A B B B C C C A A A B B B C C C 

A C C C B C C C A C C C 

A A A B C A A A B C 

A A B B C A A B B C 

Če si pogledamo zgornje vzorce, res lahko opazimo neko stopnjevanje. Tako je prvi vzorec 

sestavljen le iz dveh elementov in nobeden od njiju se v enoti ne ponovi, nato sledijo vzorci, 

kjer nastopata dva elementa in se v enoti ponavljata, sledi vzorec, ki je sestavljen iz treh 

elementov in se noben element ne ponovi. Med kompleksnejše vzorce pa spadajo tisti, ki so 

sestavljeni iz treh elementov in se ti znotraj enote tudi ponavljajo. Torej so vzorci, ki imajo 

večje število elementov, kompleksnejši. Kompleksnejši vzorci so tudi tisti, kjer se elementi 

znotraj enote ponavljajo. 

Njun pristop je kritiziral Simon (1972 v: Threlfall, 1999), ki pravi, da tak način pristopa ne 

ugotavlja, kako otroci dejansko razmišljajo, ko se ukvarjajo s ponavljajočimi se vzorci. Sam 

je predlagal, da je dolţina ponavljajočega se dela vzorca tista, ki vpliva na teţavnost vzorca. 

Torej učenec, ki sestavi vzorec z daljšo ponavljajočo se enoto, po njegovem mnenju sestavi 

kompleksnejši vzorec in vzorce bolje razume.   

Z empiričnimi raziskavami pri otrocih, starih od 3 do 5 let, se je ukvarjal Rustigan (1976 v: 

Threllfall, 1999) in ugotovil, da so vzorci predstavljeni s telesnimi gibi otrokom laţje 

razumljivi kot slikovni vzorci, še teţje pa so razumeli vzorce, predstavljene z barvami.  

Oblikoval je tudi  razvojne stopnje glede na to, kako so otroci nadaljevali dani vzorec: 

1. stopnja: za nadaljevanje vzorca uporabi nove elemente in se ne ozira na predhodne 

elemente. Primer:   

 

vzorec nadaljevanje vzorca 

 

 

2. stopnja: ponavljanje zadnjega elementa (vztrajnost). Primer: 

 

        vzorec nadaljevanje vzorca 
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3. stopnja: ponavljanje vseh predhodnih elementov, vendar v katerem koli vrstnem redu. 

Primer: 

 

vzorec  nadaljevanje vzorca 

 

4. stopnja: simetričen pristop, ponavljanje vzorca v obratni smeri. Primer: 

 

vzorec nadaljevanje vzorca 

 

5. stopnja: namerno nadaljevanje vzorca. Primer: 

   

 vzorec                                    nadaljevanje vzorca 

Toda če otrok pravilno nadaljuje vzorec oziroma ga pravilno oblikuje, še vedno ne vemo, na 

kakšen način otrok razmišlja oziroma kako razume vzorec. Threlfall (1999) pravi, da če 

ţelimo izvedeti, kako učenci razumejo vzorec, jih moramo vprašati, kako vzorec »deluje«. 

Učenec lahko odgovori, da se ponavlja  npr. rdeča-zelena-rumena-rumena-rdeča-zelena-

rumena-rumena …, kar pomeni, da učence vzorec razume kot ritmično ponavljanje. Lahko pa 

učenec odgovori, da imamo npr. eno rdečo, eno zeleno in dve rumeni in to se ponavlja, kar 

pomeni, da otrok razume, da je vzorec sestavljen iz enote in da se ta enota ponavlja.  

2.1.3 Pomen linearnih ponavljajočih se vzorcev 

Delo in naloge z linearnimi ponavljajočimi se vzorci je pomembno predvsem z vidika 

usvajanja predalgebrskih in algebrskih znanj; s pomočjo vzorcev se učenci naučijo tudi 

posploševanja. Clemson in Clemson (1994 v: Threlfall, 1999) trdita, da algebra zajema 

vpeljavo in prepoznavanje splošnih trditev o številih in oblikah in ponavljanje vzorcev je 

priloţnost za učenje prav tega. 
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Pri pristopu k algebri preko vzorcev pa je cilj realiziran takrat, ko se učenci pri ponavljanju 

vzorcev zavedajo, da gre za posamezne enote ponavljanja in ne zgolj za ritmično ponavljanje 

elementov (Volf, 2008). 

Če imamo na primer vzorec    lahko postavimo 

številna vprašanja. Npr.: Kakšne barve bo 27. kvadrat? ali Če je narisanih 32 kvadratov, 

koliko od teh je belih in koliko oranţnih? ali Na katerem mestu bi bil 19. beli kvadrat? 

Učenec, ki vzorce razume kot ritmično ponavljanje, bi moral praktično šteti, kar pa vodi v 

številne napake. Učenec, ki pa ve, da se ponavlja enota, bi lahko štel po 4 (v vsaki štirici so 

trije beli kvadrati in en oranţen), taka metoda pa je predalgebrska (Threlfall, 1999).  Torej, če 

npr. ţeliš odgovoriti na vprašanje Kakšne barve bo 27. kvadrat?, ne da bi štel, moraš najprej 

prepoznati pravilo (vsak 4. je obarvan, torej bo 27. kvadratek bele barve, saj 27 ni večkratnik 

števila 4). To je vmesni korak k oblikovanju splošnih pravil, ki so v algebri izraţeni z 

neznankami. 

Splošno pravilo za zgornji primer:  

 na 4n-tem mestu je kvadratek obarvan, 

 na 4n + 1, 4n +2 in 4n + 3 pa je kvadratek bel.  

2.1.4 Dvodimenzionalni vzorci – pokrivanje ravnine 

Dvodimenzionalnim vzorcem lahko rečemo tudi ravninski vzorci oziroma govorimo o 

pokrivanju ploskve z liki. Take vzorce lahko oblikujemo s premiki, vrteţi, zrcaljenjem, zato 

se učenci z ravninskimi vzorci srečajo šele v višjih razredih. 

Dvodimenzionalni vzorci so sestavljeni iz likov, ki se med seboj stikajo. Med njimi ni 

nikakršnih praznih prostorov (Brdnik, 2009). 

Pravilno pokrivanje ploskve lahko ustvarimo samo iz pravilnih mnogokotnikov. To so: 

 trikotnik, 

 kvadrat in 

 šestkotnik. 
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Prekrivanje ploskve              Prekrivanje ploskve                          Prekrivanje ploskve 

             s trikotniki s kvadrati s šestkotniki 

  

Pravilnega pokrivanja ploskve pa ne moremo sestaviti s petkotniki in vsemi mnogokotniki, ki 

imajo več kot 6 stranic, saj pride do praznih prostorov med liki oziroma do prekrivanja likov. 

Poglejmo si spodnja dva primera.  

  

Prekrivanje sedemkotnikov Prazen prostor med petkotniki   

 

Torej, če ţelimo pravilno pokriti ploskev z liki, mora biti vsota kotov v točki, kjer se stikajo, 

360 
o
.  

Primer: 

  

V tej točki je vsota kotov 360 
o
 (6 x 60 

o
). 

 Pri pokrivanju ploskve s pravilnimi štirikotniki (kvadrati) je vsota kotov prav tako 

360 
o 
 (4 x 90 

o
). 

 Pri pokrivanju ploskve s pravilnimi šestkotniki je vsota kotov 360 
o
 (3 x 120 

o
). 
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Ploskve lahko pokrivamo tudi z dvema ali več različnimi mnogokotniki. Prav tako velja, da 

mora biti s površino pokrita vsa ravnina. V točki, kjer se stikajo vsi koti, je vsota kotov prav 

tako 360 
o
. 

 

Vir: http://mathworld.wolfram.com/images/eps-gif/SemiregularTessellations_700.gif 

 

Pravilno pokrite ploskve z enim ali več mnogokotniki oziroma dvodimenzionalni vzorci pa 

nam nudijo tudi moţnost oblikovanja barvnega vzorca. Eden takih primerov je spodnji 

vzorec. 

 

 

Vir: http://tenkidsandadog.blogspot.com 

 

http://mathworld.wolfram.com/images/eps-gif/SemiregularTessellations_700.gif
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2.2 Zaporedje 

Zaporedje je mnoţica števil, ki si sledijo v natančno določenem vrstnem redu (Bajc, 1997). 

Zaporedje je funkcija f(x), ki slika iz mnoţice naravnih števil v mnoţico realnih števil. Tako 

definirano zaporedje je neskončno. 

Funkcijske vrednosti v točki 1, 2, 3 … označimo z a1, a2, a3 … Imenujemo jih členi zaporedja. 

Splošni člen označimo z an (Čibej, 2005). 

Primer: 

Podan imamo splošni člen an = 3n. Torej lahko izračunamo vse člene tega zaporedja, in sicer 

a1 = 3 x 1 = 3. Prvi člen tega zaporedja je 3. Izračunamo še ostale člene in dobimo naslednje 

zaporedje: 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 …    

Zgornji primer je primer deduktivnega sklepanja, ko sklepamo od splošnega h konkretnemu. 

Ker je za razredno stopnjo bolj značilno induktivno sklepanje, si poglejmo še spodnji primer. 

Podano imamo naslednje  zaporedje  4, 7, 10, 13, 16 …  Naša naloga je, da najprej 

prepoznamo pravilo zaporedja. Opazimo lahko, da se zaporedje začne s 4 in se vsak naslednji 

člen poveča za 3. Tako lahko napovemo naslednje člene, ki so v tem primeru 19, 22, 25 itd. 

Naš naslednji korak, ki ga sicer ne izvedemo na razredni stopnji, pa je, da zapišemo pravilo z 

algebrskim izrazom oziroma zapišemo splošen člen, ki je v našem primeru an = 3n + 1. 

2.2.1 Lastnosti zaporedij 

Zaporedje je lahko končno ali neskončno. Če je funkcija definirana samo za končno mnoţico 

naravnih števil (Nn = {1,2, … n}), je zaporedje končno. Če pa je funkcija definirana za vsa 

naravna števila n, je zaporedje neskončno (Štalec, Štalec in Strnad, 2001). 

Zaporedje je lahko tudi naraščajoče, če za vsak n  N velja: an < an + 1 
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Primer: an = 2n + 1 

3, 5, 7, 9, 11 … 

Če za vsaj n  N velja: an > an + 1, je zaporedje  padajoče. 

Primer:  an = 5 – n 

4, 3, 2, 1, 0, -1 … 

Zaporedje je omejeno, če je navzgor in navzdol omejeno. Zaporedje s splošnim členom an je 

navzgor omejeno, če obstaja takšno število M, da so vsi členi manjši ali enaki temu številu 

M. Torej za vsak n  N velja: an ≤ M. Število M imenujemo zgornja meja zaporedja. 

Zaporedje s splošnim členom an je navzdol omejeno, če obstaja takšno število m, da so vsi 

členi večji ali enaki temu številu m. Torej za vsak n  N velja: an ≥ m. Število m imenujemo 

spodnja meja zaporedja (Čibej, 2005). 

Primer navzgor omejenega zaporedja: an = 
 

   
 , M = 1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
  

 

Primer navzdol omejenega zaporedja: an = 
   

   
, m = 1  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   

 

2.2.2 Vrste zaporedij 

Aritmetično zaporedje 

Zaporedje je aritmetično, če je razlika zaporednih členov konstantna (Bajc, 1997). 

Zaporedje je torej aritmetično, če je razlika an + 1 – an stalna. To razliko med sosednjima 

členoma označimo z d in jo imenujemo diferenca ali razlika aritmetičnega zaporedja (Čibej, 

2005). 
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Primer:   1, 2, 3, 4, 5, 6 …  (d = 1) 

               1, 3, 5, 7, 9  …   (d = 2) 

 

Geometrijsko zaporedje 

Zaporedje je geometrijsko, če je količnik zaporednih členov konstanten (Bajc, 1997). 

Zaporedje je torej geometrijsko, če je količnik an + 1 : an stalen. Ta količnik med sosednjima 

členoma označimo s k in ga imenujemo količnik geometrijskega zaporedja (Čibej, 2005). 

Primer: 2, 6, 18, 54 … (k = 3) 

 1, 2, 4, 8, 16 … (k = 2) 

 

Fibonaccijevo zaporedje 

Fibonaccijeva števila so dokumentirana ţe več kot 800 let. Leonardo iz Pise, znan kot 

Fibonacci, je v svoji knjigi Liber Abaci objavil znamenito nalogo o zajčjih parih. 

Zajčji par skoti nov zajčji par na koncu vsakega meseca, prvič po dveh mesecih. Koliko 

zajčjih parov je na začetku n-tega meseca (n =1, 2, 3 …)? (Adler, 1973) 
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Zaporedje števil, ki ga dobimo, je Fibonaccijevo zaporedje. Prvih 12 členov tega zaporedja 

je:  

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 … 

To zaporedje se tvori tako, da je vsak naslednji člen zaporedja vsota prejšnjih dveh.  

Primer:                                                   an = an –1 + an –2   

a3 = a2 + a1 

a3 = 1 + 1 

a3 = 2 

Fibonaccijevo zaporedje ima še eno zanimivo lastnost, in sicer če vzamemo iz zaporedja tri 

zaporedne člene in srednjega kvadriramo, ostala dva pa zmnoţimo, je razlika produktov 

vedno 1.   

Primer: Vzamemo četrti, peti in šesti člen zaporedja. Torej 3, 5, 8. Kvadrat srednjega je 25, 

produkt ostalih dveh pa 24. Razlika obeh števil je 1 (Adler, 1973). 

Vsa zgornja zaporedja so bila številska zaporedja. Vendar pa lahko številska zaporedja 

predstavimo tudi na druge načine, na primer z liki, s slikami, simboli.  

Primer: 

2   4 6 8 … 

  

 

2.2.3 Razlika med vzorcem in zaporedjem 

Vzorec je mnoţica oblik ali števil, ki se ponavljajo po neki napovedani poti. Na primer: 

rumena-modra-modra je enota, ki se v vzorcu ponavlja, niz elementov pa ostaja konsistenten. 

Pri zaporedju pa en ali več elementov narašča z vsakim naslednjim členom (Kešina, 2009). Za 

laţje razumevanje si poglejmo naslednja dva primera. 
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Primer vzorca: 

 1. člen 2. člen 3. člen n-ti člen 

 

 . . . 

 

Enota vzorca, ki se ponavlja (št. elementov ostaja enako).  

Primer zaporedja: 

     1. člen 2. člen 3. člen 

 

2 elementa 3 elementi 4 elementi    

Opazimo lahko, da število elementov z vsakim naslednjim členom narašča. Zapišemo lahko, 

da ja n-ti člen enak n + 1.  

Poglejmo si še primer številskega vzorca in zaporedja: 

Primer vzorca:  1  2   1  2   1  2 …  (enota vzorca je 1 2) 

Primer zaporedja:  2  5  8  11 14 17 …  (vsak naslednji člen se poveča za 3, torej bo n-ti 

člen 3n -1) 

 

Odnos med vzorcem in zaporedjem  

Poudariti  moramo, da lahko vzorec smatramo za trivialen primer zaporedja, medtem ko 

zaporedje ni nujno vzorec.  

Primer vzorcev, ki ju lahko smatramo tudi kot zaporedje: 

4, 4, 4, 4, 4 … (zaporedje, kjer je razlika med členi enaka 0) 

- 1, 1, -1, 1, -1, 1 … (zaporedje, kjer je splošni člen an = (-1)
n 
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2.3 Vzorci in zaporedja v učnem načrtu 

2.3.1 Vzorci v učnem načrtu 

Vsebina o vzorcih je v učnem načrtu zastopana v vseh treh triadah, večinoma v sklopu 

matematični problemi in problemi z ţivljenjskimi situacijami. V višjih razredih pa se pojavi 

tudi v drugih sklopih. 

Prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje  (Učni načrt za matematiko, 2011) 

Sklop: MATEMATIČNI PROBLEMI IN PROBLEMI Z ŢIVLJENJSKIMI SITUACIJAMI 

Učenci (1. razred): 

 oblikujejo slikovne in 

geometrijske vzorce, 

 prepoznajo pravilo v 

slikovnem in 

geometrijskem vzorcu in 

vzorec nadaljujejo. 

Učenci (2. razred): 

 nadaljujejo slikovne in 

geometrijske vzorce. 

Učenci (3. razred): 

 nadaljujejo slikovne in 

geometrijske vzorce. 

VSEBINA: vzorci VSEBINA: vzorci VSEBINA: vzorci 

 

Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje (Učni načrt za matematiko, 2011) 

Sklop: MATEMATIČNI PROBLEMI IN PROBLEMI Z ŢIVLJENJSKIMI SITUACIJAMI 

Učenci (4. razred): 

 opazujejo vzorec, 

prepoznajo pravilo v 

vzorcu in ga nadaljujejo, 

 oblikujejo vzorce. 

Učenci (5. razred): 

 opazujejo vzorec, 

prepoznajo pravilo v vzorcu 

in ga nadaljujejo, 

 oblikujejo slikovne in 

geometrijske vzorce 

(poljubno ali po pravilu). 

Učenci (6. razred): 

 prepoznajo pravilo v vzorcu 

in ga nadaljujejo, 

 oblikujejo vzorce. 

VSEBINA: vzorci VSEBINA: vzorci VSEBINA: vzorci 
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Tretje vzgojno-izobraţevalno obdobje (Učni načrt za matematiko, 2011) 

Sklop: MATEMATIČNI PROBLEMI IN PROBLEMI Z ŢIVLJENJSKIMI SITUACIJAMI 

Učenci (7. razred): 

 raziskujejo in samostojno 

oblikujejo vzorce, 

 opazujejo in prepoznavajo 

pravilo v vzorcu in ga 

nadaljujejo. 

Učenci: (8. razred):  

 raziskujejo in samostojno 

oblikujejo vzorce, 

 opazujejo in prepoznavajo 

pravilo v vzorcu in ga 

nadaljujejo, 

 prepoznajo pravilo v 

vzorcu, poiščejo 

posplošitev in zapišejo 

algebrski izraz. 

Učenci (9. razred): 

/ 

VSEBINA: vzorci VSEBINA: vzorci  

 

Sklop: TRANSFORMACIJE 

Učenci (5. in 6. razred):  

 oblikujejo vzorce s premiki, vrteţi in z zrcaljenjem (cilj je izbirni) 

Učenci (7. razred):  

 oblikujejo vzorce z vrteţi in zrcaljenjem 

VSEBINA: vzorci 

 

Didaktična priporočila 

 Didaktično priporočilo za prvo triletje: »Vzorci se pojavljajo v matematiki pa tudi v 

vsakdanjem ţivljenju. Isti vzorec (npr. ABAB) se lahko pojavi v mnogih različnih 

oblikah. Učenci naj bi ugotovili, da je npr. barvni vzorec 'rdeče-rdeče-modro-rdeče-

rdeče-modro' vzorec z enakim 'pravilom' kot glasovni vzorec 'ko-ko-dak-ko-ko-dak'. S 

tem postavljajo temelje ugotovitvi, da imajo lahko zelo različne situacije enake 

matematične lastnosti. Ugotovitev, da lahko prej omenjena vzorca opišemo v obliki 

'AABAAB', je za učence prvi uvod v algebro« (Učni načrt za matematiko, 2011).  
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Primeri nalog za zgoraj naštete cilje: 

Primer 1: 

Cilj: Prepozna pravilo v vzorcu in ga nadaljuje (povezava z deli celote). 

Nadaljuj vzorec. Zapiši, kolikšne dele si pobarval.  

 

 

Primer 2: 

Cilj: Samostojno oblikujejo vzorce. 

Na voljo imaš rumeno, modro in rdečo barvico. Oblikuj vzorec tako, da pobarvaš kvadratke. 

          

  

2.3.2 Zaporedja v učnem načrtu 

Z zaporedjem se učenci srečajo ţe v prvem triletju, ko obravnavajo naravna števila, in tudi 

kasneje v drugi in tretjem triletju. Vsebina zaporedje pa se v sklopu matematični problemi in 

problemi z ţivljenjskimi situacijami pojavi šele v višjih razredih. Poglejmo si podrobneje. 

Prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje: 

 V sklopu Naravna števila in število 0 prepoznavajo, oblikujejo in nadaljujejo zaporedje 

števil.  

Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje: 

 V sklopu Naravna števila in število 0 nadaljujejo in oblikujejo zaporedja naravnih števil. 

 V sklopu Matematični problemi in problemi z ţivljenjskimi situacijami v šestem razredu 

prepoznajo pravilo v številskem zaporedju, ga nadaljujejo in napovejo (npr. 20. člen 

zaporedja).  
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Primeri nalog za  zgoraj naštete cilje 

Cilj: Prepoznajo zaporedje in ga nadaljujejo. 

5, 6, 7, __, __, 10, 11, 12, __, __, __ 

Cilj: Prepoznajo pravilo v številskem zaporedju, ga nadaljujejo in napovejo npr. 20. člen. 

2, 4, 6, 8, 10, …     17. člen zaporedja je _____. 

 

Če si dobro ogledamo učni načrt, lahko opazimo, da sta vsebini o vzorcih in zaporedjih 

pogosto predlagani. Vsebina o vzorcih se v sklopu matematičnih problemov pojavlja od 1. do 

8. razreda. Verjetno zato, ker je to vsebina, s katero učenci laţe usvojijo znanje algebre. Vse 

do 8. razreda morajo učenci vzorce le nadaljevati, jih samostojno oblikovati in prepoznavati 

pravilo, v 8. razredu pa morajo pravilo tudi posplošiti. Vsebina zaporedja se prav tako 

pojavlja skozi celotno osnovno šolo. vendar ne v sklopu matematičnih problemov. V niţjih 

razredih zaporedja obravnavajo skupaj z obravnavo števil; gre predvsem za to, da se učenci 

naučijo štetja. Šele v 6. razredu pa se zaporedja pojavijo v sklopu matematičnih problemov, 

ko morajo učenci prepoznati pravilo, nadaljevati zaporedje in tudi ţe napovedati npr. 20. člen 

zaporedja. Poglobljena obravnava zaporedij se torej pojavi šele v 6. razredu, verjetno zato, ker 

je ta vsebina za učence zahtevnejša in je potrebno, da imajo ţe dobro razvito abstraktno 

mišljenje.    
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema  

V empiričnem delu bomo ugotavljali, kako uspešni so učenci pri reševanju problemov in 

kakšne so razlike pri reševanju problemov med različno starimi otroki. Zanimalo nas bo, 

kakšen je način razmišljanja in kakšne strategije reševanja imajo učenci v določenem 

starostnem obdobju. Izbrali smo si matematični problem na temo matematični vzorci, saj je ta 

tema zanimiva za učence in primerna za vse razrede osnovne šole, hkrati pa je to vsebina, ki 

je v učnem načrtu izpostavljena v sklopu o reševanju problemov. Ponavljanje in oblikovanje 

vzorcev je pomembno za nadaljnje učenje simbolov, učenci se naučijo posploševanja in 

intuitivno zaznajo pojem neskončno. Vse to vključujejo vsebine iz algebre, ki pa učencem 

največkrat povzročajo teţave. Navajanje najmlajših na delo z vzorci je torej pomembno za 

njihovo boljše posploševanje in kasnejše razumevanje algebre. V empiričnem delu bomo zato 

preverili tudi sposobnost posploševanja v določenem starostnem obdobju. 

3.2 Cilji  

 Ugotoviti, kako uspešni so učenci pri reševanju matematičnega problema na temo  

matematičnih vzorcev. 

 Ugotoviti, ali obstajajo razlike v uspešnosti reševanja matematičnega problema na 

temo matematičnih vzorcev med učenci različnih starostnih skupin. 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

Glede na cilje raziskave bomo poskušali odgovoriti na naslednja vprašanja: 

1. Ali obstajajo razlike med učenci 3. in 5. razreda glede razumevanja pojma 

matematični vzorec? 

2. Ali obstajajo razlike med učenci 3. in 5. razreda glede na število izdelanih vzorcev?  

3. Ali obstajajo razlike med učenci 3. in 5. razreda glede razumevanja pojma različen 

vzorec? 

4. Ali obstajajo razlike med učenci 3. in 5. razreda glede na kompleksnost sestavljenih 

vzorcev? 
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5. Ali obstajajo razlike med učenci 3. in 5. razreda glede na širino razumevanja pojma 

vzorec? 

6. Ali obstajajo razlike med učenci 3. in 5. razreda glede na to, ali so sposobni prikazati 

enak vzorec z drugačnimi elementi?   

7. Ali obstajajo razlike med učenci 3. in 5. razreda glede na to, na kakšen način bodo 

drugače predstavili izbrani vzorec? 

8. Ali obstajajo razlike med učenci 3. in 5. razreda glede na to, ali so sposobni posplošiti 

vzorec na poljubne znake/elemente? 

9. Ali obstaja povezanost med stopnjo kompleksnosti vzorca in zmoţnostjo posplošitve 

vzorca?  

3.4 Hipoteze  

Glede na zastavljene cilje in vprašanja smo opredelili naslednje hipoteze: 

HIPOTEZA 1: Učenci 3. razreda bodo slabše razumeli pojem matematični vzorec kot učenci 

5. razreda. 

HIPOTEZA 2: Učenci 3. razreda bodo sestavili manjše število različnih vzorcev kot učenci v 

5. razredu. 

HIPOTEZA 3: Učenci 5. razreda bodo bolje razumeli pojem različen vzorec kot učenci 3. 

razreda. 

HIPOTEZA 4: Učenci v 5. razredu bodo sestavili kompleksnejše vzorce kot učenci 3. razreda. 

HIPOTEZA 5: V 5. razredu bo večje število učencev kot v 3. razredu poleg ponavljajočih se  

vzorcev sestavilo tudi zaporedje.   

HIPOTEZA 6: V 5. razredu bo večje število učencev sposobnih enak vzorec prikazati z 

drugačnimi elementi kot v 3. razredu.   

HIPOTEZA 7: Med drugačnimi ponazoritvami vzorca bodo v 5. razredu prevladovali 

simbolni, v 3. razredu pa grafični prikazi.   

HIPOTEZA 8: V 5. razredu bo večje število učencev sposobnih posploševanja (zapisati 

pravilo vzorca s poljubnimi črkami/simboli) kot v 3. razredu. 
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HIPOTEZA 9: Učenci, ki bodo sestavili kompleksnejše vzorce, bodo uspešnejši v 

posploševanju kot učenci, ki bodo sestavili enostavnejše vzorce. 

3.5 Opis vzorca 

Vzorec predstavlja 44 učencev, ki obiskujejo OŠ Toneta Čufarja Jesenice. V raziskavi je 

sodelovalo 20 otrok iz 3. razreda in 24 otrok iz 5. razreda. 

Porazdelitev učencev gleda na razred in starost 

Razred in starost učencev Število učencev 

3. razred (8–9 let) 20 

5. razred (10–11 let) 24 

Skupaj 44 

 

3.6 Postopki zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov smo opravili v dveh šolskih dnevih po predhodnem dogovoru z 

učiteljicama v 3. in v 5. razredu.  Za vse učence smo pripravili enak matematični problem.  

Matematični problem, ki smo ga posredovali v reševanje učencem, je bil odprtega tipa: 

a) Imaš poljubno število rdečih, rumenih, modrih in zelenih link kock. Poskusi sestaviti čim 

več vzorcev. 

b) Izbrani vzorec poskusi prikazati še drugače. 

S problemom a) smo ţeleli raziskati, ali učenci razumejo pojma vzorec in različen vzorec, 

koliko različnih vzorcev in kako zapletene vzorce so sposobni sestaviti ter kako široko 

razumejo pojem vzorca. S problemom b) ţelimo ugotoviti, ali znajo prikazati enak vzorec z 

drugačnimi elementi, na kakšen način bodo to storili in ali so pri tem sposobni narediti 

posplošitev (pravilo vzorca zapisati s poljubnimi črkami ali simboli). 

Ker so morali vzorce sestavljati iz link kock, je raziskovanje potekalo individualno oziroma z 

dvema učencema hkrati. Če sta bila prisotna dva učenca, sta sedela tako, da nista mogla 

gledati eden k drugemu. Vsakemu posebej smo podali navodila in lahko je pričel s 
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sestavljanjem vzorcev. Če je imel učenec teţave in sploh ni vedel, kaj je vzorec, smo mu dali 

namig (npr. pri vzorcu se določene oblike, barve ponavljajo po nekem pravilu). Prav tako smo 

natančneje obrazloţili navodilo, naj vzorec prikaţe še drugače (npr. vzorec si prikazal s 

pomočjo link kock, sedaj pa enak vzorec poskušaj še zapisati, predstavi ga na listu). Vse 

sestavljene vzorce posameznega učenca smo si beleţili na list. Nalogo b) so rešili na priloţen 

list papirja. Za reševanje na listu so imeli na voljo le kemični svinčnik, s čimer smo jih 

spodbujali k uporabi simbolov. Problem so učenci reševali različno dolgo. V povprečju so 

porabili pribliţno 15 minut. 

Rezultati raziskave so v nadaljevanju predstavljeni opisno ter s pomočjo grafov in tabel. 

3.7 Rezultati z interpretacijo 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali obstajajo razlike med učenci 3. in 5. razreda glede 

razumevanja pojma matematični vzorec? 

Učenci se s pojmom matematični vzorec srečajo ţe v 1. razredu osnovne šole, zato menimo, 

da v 3. in 5. razredu ne bodo imeli teţav z razumevanjem tega pojma, vendar ga bodo v 3. 

razredu vseeno razumeli slabše. V tabeli 1 je prikazano, koliko učencev je razumelo pojem 

matematični vzorec. Vključili smo vse učence, ki so sestavili vsaj en pravilen matematični 

vzorec, tudi če so sprva potrebovali namig/pomoč.  

Tabela 1: Število in deleţ učencev, ki so razumeli pojem vzorec 

 

RAZRED 

Razume pojem vzorec 

Število učencev Deleţ učencev 

3. razred 18 90 % 

5. razred 24 100 % 

SKUPAJ 42 95,5 % 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da je večina učencev razumela pojem matematični vzorec. V 5. 

razredu so pojem razumeli vsi učenci, v 3. razredu pa sta bila samo dva učenca, ki kljub naši 

pomoči nista razumela pojma matematični vzorec, saj nista sestavila niti enega primera 

vzorca. Opazimo lahko torej, da večjih razlik med 3. in 5. razredom ni.  
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Raziskovalno vprašanje 2: Ali obstajajo razlike med učenci 3. in 5. razreda glede na število 

izdelanih vzorcev? 

Z leti učenci pridobivajo vedno več znanja in tudi več izkušenj, predstav o različnih vzorcih,  

zato smo sklepali, da bodo učenci 5. razreda sestavili več različnih vzorcev kot v 3. razredu. 

Za različne vzorce smo smatrali vse vzorce, ki so si bili različni tudi, če smo jih zapisali s 

črkami. Poglejmo primer. Vzorec rdeča-modra-rdeča-modra … je enak vzorcu zelena-

oranţna-zelena-oranţna …, saj če ta dva vzorca zapišemo s črkami, v obeh primerih dobimo 

enak zapis (ABABAB …). Predvidevamo, da učenci 5. razreda bolje vedo, kaj pomeni 

različen vzorec, in jih bodo zato sestavili več kot v 3. razredu.  

Ko smo vse sestavljene vzorce zapisali s črkami, smo dobili naslednje rezultate.  

Tabela 2: Število in deleţ učencev posameznih razredov, ki so sestavili določeno število 

različnih vzorcev 

                 RAZRED 

 

 

ŠT. VZORCEV 

3. razred 5. razred SKUPAJ 

Št. učencev 

   Deleţ 

učencev 

Št . 

učencev 

   Deleţ 

učencev   

Št. 

učencev 

Deleţ 

učencev 

od 0 do 2 9 45 % 3 12,5 % 12 27,3 % 

od 3 do 5 5 25 % 7 29,2 % 12 27,3 % 

od 6 do 8 4 20 % 8 33,3 % 12 27,3 % 

od 9 do 11 2 10 % 4 16,7 % 6 13,6 % 

od 12 do 14 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

od 15 do 17 0 0 % 2 8,3 % 2 4,5 % 

SKUPAJ 20 100 % 24 100 % 44 100 % 
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Graf 1: Deleţ učencev, ki so sestavili določeno število vzorcev 

 

Če pogledamo tabelo 2 in graf 1, lahko vidimo, da je največji deleţ učencev 3. razreda 

sestavil le 0–2 različna vzorca in da sta le 2 učenca 3. razreda sestavila 9–11 različnih 

vzorcev, več od tega pa nihče. V 5. razredu je nekoliko drugače, saj je kar 33,3 % učencev 

sestavilo 6–9 različnih vzorcev.  Dvema učencema 5. razreda je uspelo sestaviti celo 15–17 

različnih vzorcev. Ugotovimo lahko, da so bili učenci 5. razreda bistveno uspešnejši oziroma 

so sestavili bistveno več vzorcev kot učenci v 3. razredu. Tabela 3 nam to prikaţe še bolje. 

Tabela 3: Povprečno število različnih vzorcev v 3. in 5. razredu. 

 Povprečno št. vzorcev 

3. razred 3,6 

5. razred 6,1 

 

Razberemo lahko, da so učenci 3. razreda v povprečju sestavili le 3,6 različnih vzorcev, v 5. 

razredu pa veliko več, in sicer 6,1 različnih vzorcev.   

Podrobnejša analiza izdelkov pokaţe, da učenci 3. razreda niso sestavili malo vzorcev, ampak 

da niso bili različni. Za boljše razumevanje si poglejmo tabelo 4. 
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Tabela 4: Povprečno število sestavljenih vzorcev (tudi enakih) v 3. in 5. razredu. 

 Povprečno št. sestavljenih vzorcev 

3. razred 7,3 

5. razred 8,7 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da so učenci 3. razreda v povprečju sestavili 7,3 vzorca in v 5. razredu 

8,7 vzorca. V tem primeru razlika ni tako velika. 

Če primerjamo tabeli 3 in 4, lahko sklepamo, da učenci 5. razreda bolje vedo, kaj pomeni 

različen vzorec, saj so sestavili veliko več različnih vzorcev kot učenci v 3. razredu. V 3. 

razredu so torej učenci pogosto sestavljali vzorce, ki so si bili različni le po barvi, ne pa tudi 

po strukturi. Z naslednjim raziskovalnim vprašanjem si bomo še natančneje pogledali, kakšno 

je njihovo razumevanje pojma različen vzorec.  

Če povzamemo, so bili učenci 5. razreda uspešnejši in so sestavili več različnih vzorcev. 

Poudariti pa moramo tudi to, da nam število sestavljenih vzorcev ne pove samo tega, kakšno 

je njihovo znanje o vzorcih, ampak tudi kakšna je vztrajnost pri reševanju problema, saj so 

imeli na voljo neomejeno časa. Nekateri so tako obupali ţe po treh sestavljenih vzorcih, 

nekateri pa kar niso in niso prenehali s sestavljanjem, čeprav so sestavljali enake vzorce. 

Število sestavljenih vzorcev pa je odvisno tudi od tega, ali je učencu več pomenilo, koliko jih 

sestavi ali kako zapletenega bo sestavil. Posamezniki so ţeleli sestaviti čim bolj zapletene 

vzorce, zato so jih sestavili manj.    

 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali obstajajo razlike med učenci 3. in 5. razreda glede 

razumevanja pojma različen vzorec? 

Kot smo opazili ţe pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju, so učenci 3. razreda sestavljali 

vzorce, ki so si bili različni samo po barvi. Npr.: rdeča-modra-zelena-rdeča-modra-zelena … 

ali modra-rdeča-oranţna-modra-rdeča-oranţna … , v zapisu pa enaki ABCABC … Sklepamo 

torej, da učenci 3. razreda še ne poznajo dobro pojma različen vzorec.  
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V tabeli 5 je natančneje prikazano, koliko učencev dejansko razume pojem različen vzorec. 

Da učenec razume pojem, smo smatrali samo, če se pri učencu ni ponovil noben sestavljen 

vzorec.  

Tabela 5: Število in deleţ učencev, ki razumejo pojem različen vzorec 

 

RAZRED 

Razume pojem različen vzorec 

Število učencev Deleţ učencev 

3. razred 0 0 % 

5. razred 7 29,2 % 

SKUPAJ 7 15,9 % 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da noben učenec 3. razreda ne razume pojma različen vzorec, saj so se 

pri vseh vzorci ponavljali. V 5. razredu pa pojem razume le 7 učencev oziroma 29,2 % 

učencev. Razumevanje pojma različen vzorec je torej slabo tako v 3. kot tudi 5. razredu. Je pa 

razumevanje v 5. razredu vseeno nekoliko boljše. Treba je poudariti, da so taki rezultati 

pravzaprav pričakovani, saj razumevanje tega, da sta npr. vzorec rdeča-modra-rdeča-modra … 

in vzorec rumena-zelena-rumena-zelena … enaka, zahteva ţe določeno mero abstraktnega 

mišljenja in sposobnost posploševanja, kar pa za otroke 3. razreda, ki so še v fazi konkretnega 

mišljenja, ni enostavno.      

Posebni primeri, za katere ne moremo trditi, da učenec ne razume pojma različen vzorec: 

 učenec 3. razreda je sestavil 10 različnih vzorcev, samo eden se je enkrat ponovil, 

 učenec 5. razreda je sestavil 8 različnih vzorcev, samo eden se je enkrat ponovil. 

Ta dva učenca sta sestavila veliko vzorcev, ponovil pa se je samo en, in to enkrat. To ne 

pomeni, da učenec ne razume pojma različen vzorec. Lahko da je pozabil, katere vzorce je ţe 

sestavil in katerih ne.   

Pri podrobnejši analizi rezultatov smo opazili, da se pri posameznih učencih ponavlja veliko 

vzorcev, pri drugih pa samo eden ali dva. Menimo, da ni nujno, da tisti učenec, ki je na primer 

sestavil samo dva različna vzorca in se nobeden od teh dveh vzorcev ni ponovil, bolje razume 

pojem različen vzorec kot učenec, ki je na primer sestavil 10 različnih vzorcev, vendar se je le 
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eden ponovil. Zato si poglejmo še tabelo 6, kjer smo prikazali, kolikšen deleţ vzorcev se 

ponavlja v posameznem razredu. 

Tabela 6: Povprečen deleţ ponovljenih vzorcev v posameznem razredu. 

 Povprečen deleţ ponovljenih vzorcev 

3. razred 51,9 % 

5. razred 24,2 % 

   

Iz tabele 6 lahko razberemo, da so v 3. razredu učenci v povprečju ponovno sestavili 51,9 % 

vzorca, v 5. razredu pa se je pri posameznem učencu v povprečju ponovilo le 24,2 % vzorca. 

Sklepamo lahko, da učenci 5. razreda res bolje razumejo, kaj pomeni različen vzorec. 

Če povzamemo, je razumevanje pojma različen vzorec v 3. in 5. razredu glede na naše 

rezultate slabo, saj se je pri večini učencev ponovil vsaj en vzorec. Razumevanje pojma je v 5. 

razredu le nekoliko boljše. Poudariti pa moramo, da na osnovi naših rezultatov za 

posameznike ne moremo z gotovostjo trditi, ali razumejo pojem različen vzorec ali ne.  

   

Raziskovalno vprašanje 4: Ali obstajajo razlike med učenci 3. in 5. razreda glede na 

kompleksnost sestavljenih vzorcev? 

Zapletenost vzorca je zelo teţko definirati oziroma je teţko točno določiti, kateri vzorec je 

bolj zapleten in kateri manj. Zato smo zbrali vse različne vzorce, ki so jih sestavili učenci, in 

določili pravila, po katerih jih bomo razvrstili v 5 skupin/stopenj (zelo enostavni, enostavni, 

povprečni, zapleteni, zelo zapleteni). Predvidevamo, da bo večina učencev 3. razreda sestavila 

zelo enostavne oziroma enostavne vzorce, v 5. razredu pa bo večina sestavila povprečne 

oziroma zapletene vzorce.  

Stopnje in pravila, ki smo jih oblikovali na podlagi dobljenih rezultatov: 

1. ZELO ENOSTAVNI VZORCI 

a) Med zelo enostavne spadajo vzorci, ki so sestavljeni iz enega, dveh, treh ali štirih 

elementov vzorca, vendar se noben element ne ponovi v enoti vzorca. Primeri: 
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A A A A A A … 

A B A B A B … (elementa sta v tem primeru A in B, enota pa AB) 

A B C   A B C … 

A B C D   A B C D … 

b) V to skupino spadajo tudi vzorci, ki so sestavljeni iz dveh, treh ali štirih elementov. Vsi 

elementi vzorca pa se v enoti vzorca ponavljajo zaporedoma in vsi enakokrat. Primeri: 

A A B B   A A B B … (elementa sta A in B, enota je AABB; oba elementa se ponovita 

zaporedoma in dvakrat) 

A A A B B B C C C   A A A B B B C C C … 

 

2. ENOSTAVNI VZORCI 

a) Med enostavne spadajo vzorci, ki so sestavljeni iz dveh, treh ali štirih elementov. Elementi 

se v enoti vzorca ponavljajo zaporedoma, vendar ne enakokrat. Primeri: 

A A B B B   A A B B B … (elementa sta  A in B, enota je AABBB; oba elementa se 

ponovita zaporedoma, vendar ne enakokrat) 

A B B B C C   A B B B C C …   

b) Vzorci, ki so sestavljeni iz dveh ali treh elementov. V enoti se lahko ponovi samo en 

element, in sicer na katerem koli mestu. Elementi se lahko zaporedoma ponavljajo, 

ponavljajoči se enako. Primer: 

A B A  A B A  A B A … (vzorec iz dveh elementov A in B, enota je ABA, element A se 

enkrat ponovi) 

A B A C A B A C  … (vzorec iz treh elementov A, B in C, enota je ABAC, element A se 

enkrat ponovi) 
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A B C A A B C A  … (elementi so A, B in C, enota je ABCA; ponovi se samo element 

A) 

 AA B B B AA C C    AA B B B  AA C C ... (elementi so A, B in C, enota je 

AABBBAACC, ponovi se element A – zaporedoma enako, ostali se ponavljajo samo 

zaporedoma) 

Sem ne sodi naslednji primer: A BB AA C  A BB AA CC … (v tem primeru se element A 

ponovi dvakrat – ta primer sodi v skupino povprečnih). 

 

3. POVPREČNI VZORCI 

a) Sem spadajo vzorci, ki so sestavljeni iz treh elementov, v enoti vzorca se en element 

ponavlja večkrat, ostali elementi se lahko ponavljajo zaporedoma. Primeri: 

A  B B C B   A B B C B … (elementi so A, B in C, enota je ABBCB, element B se 

ponovi dvakrat) 

AA B B A C C C A    A A B B A C C C A… (elementi so A, B in C, enota je 

AABBACCCA, element A se ponovi večkrat ostali samo zaporedoma)  

b) Vzorci, ki so sestavljeni iz treh elementov, v enoti vzorca se dva elementa ponovita na 

različnih mestih, eden se lahko ponovi večkrat, drugi samo enkrat. Elementi se lahko 

ponavljajo zaporedoma. Element, ki se ponovi enkrat na katerem koli mestu, se mora 

zaporedoma ponoviti enakokrat. Primeri: 

A B A C A C   A B A C A C … (elementi so A, B in C, enota je ABACAC, element A 

se ponovi večkrat, element C pa samo enkrat) 

A A  A B B B A A A C C A A C C     A A B B  B A A A C C A A C C … 

(elementi se ponavljajo zaporedoma, element C, ki se ponovi enkrat, se zaporedoma ponavlja 

enako) 

Sem ne sodi naslednji primer: AAA B A CC A C (v tem primeru se A in C ponavljata večkrat 

– ta primer sodi med zapletene). 
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c) Vzorci, ki so sestavljeni iz štirih elementov, v enoti se en element enkrat ponovi na katerem 

koli mestu. Elementi se lahko ponavljajo zaporedoma, ponavljajoči se enako (to je nadgradnja 

enostavnih vzorcev – primer 2b) Primeri: 

A B C D C   A B C D C … ( elementi so A, B, C in D, enota je ABCDC, element c se 

enkrat ponovi) 

A A A B B  C C D D D C C   A A A B B  C C D D D C C … (elementi se 

ponavljajo zaporedoma, element C, ki se enkrat ponovi, se zaporedoma ponavlja enako) 

Naslednji vzorec ne sodi v to skupino AABCCDC  AABCCDC, saj se C zaporedoma ne 

ponavlja enakokrat. Štejemo, kot bi se ponovil dvakrat. 

d) Vzorci, ki so sestavljeni iz dveh elementov. Število zaporednih ponovitev enega ali dveh 

elementov se razlikuje ob vnovični ponovitvi istega elementa. Za laţje razumevanje si 

poglejmo primer: 

A A A  B  A A  B  A A A  B  A A  B … 

            -  A              + A               - A  

AA BB AAA BBB AA BB AAA BBB …  

AA B A BB AA B A BB … 

 

4. ZAPLETENI VZORCI 

a) To so vzorci, ki so sestavljeni iz treh elementov. V enoti vzorca se dva elementa ponovita 

večkrat na katerem koli mestu. Preostali element se lahko ponovi zaporedoma ali samo enkrat 

Primer: 

A B A C C A C   A B A C C A C …  

A BB A CC A C  A BB A CC A C … (A in C se ponovita večkrat, B samo 

zaporedoma) 

A B A CC A B C   A B A CC A B C … (A in C se ponovita večkrat, B samo enkrat) 
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Element, ki se ponovi samo enkrat, se lahko ponavlja tudi zaporedoma, vendar enako. Primer: 

A BB A CC A BB C  A BB A CC A BB C … 

V to skupino ne sodi vzorec A B A CC A BB C    A B A CC A BB C, saj se element B 

zaporedoma ne ponavlja enako. 

b) V to skupino uvrščamo tudi vzorce, ki so sestavljeni iz štirih elementov. V enoti se en 

element večkrat ponovi. Ostali se ponovijo zaporedoma (nadgradnja povprečnega vzorca – 

primer 3ba). Primeri: 

A B A C D A   A B A C D A … (elementi so A, B, C in D, enota je ABACDA, element 

A se večkrat ponovi)  

AA BBB AAA CC DDD AA    AA BBB AAA CC DDD AA … 

c) Vzorci, ki so sestavljeni iz štirih elementov, dva elementa se ponovita, eden večkrat, drugi 

samo enkrat (nadgradnja povprečnega vzorca – primer 3b). Primeri: 

A B A C D A C    A B A C D A C … (elementi so A, B, C in D, enota je ABACDAC, 

element A se večkrat ponovi, element C samo enkrat)  

Elementi se lahko ponavljajo zaporedoma. Element, ki se ponovi enkrat, se mora zaporedoma 

ponavljati enako. Primer: 

A BBB AA CC A CC     A BBB AA CC A CC (element C se enkrat ponovi na enak 

način). 

Sem ne sodi na primer naslednji primer ABBBAACACC ABBAACACC, saj se C 

zaporedoma ponavlja različno. 

d) Sem sodijo tudi vzorci, ki so sestavljeni iz treh elementov. Število zaporednih ponovitev 

enega, dveh ali treh elementov se razlikuje ob vnovični ponovitvi istega elementa. Za laţje 

razumevanje poglejmo primere: 

A B C    A A B C    A B C    A A B C … 

A BBB C AA BB C     A BBB C AA BB C… 

AAA BBB CCC A B C      AAA BBB CCC A B C 
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A B CC B C   AA B CC B C  

Velja tudi vzorec iz štirih elementov, pri katerih se menja število zaporednih ponovitev, 

vendar pri vseh enako. Primer: 

AA BB CC DD A B C D   AA BB CC DD A B C D …  

 

5. ZELO ZAPLETENI VZORCI 

a) Sem sodijo vzorci, ki so sestavljeni iz treh elementov, vsi se v enoti vzorca ponovijo 

večkrat. Primer: 

A B A C B D C C B A     A B A C B D C C B A … 

b) Vzorci, ki so sestavljeni iz štirih elementov. V enoti vzorca se dva, trije ali vsi elementi 

ponovijo večkrat. Primer: 

A B C D D C B    A B C D D C B … 

d) Sem sodijo vsi vzorci, ki so sestavljeni štirih elementov. Število zaporednih ponovitev  

enega, dveh, treh ali štirih elementov se razlikuje z vsako naslednjo pojavitvijo teh elementov. 

Primeri: 

A BB C DD AA B CC D     A BB C DD AA B CC D …  

A BB C D AAA BBB CD    A BB CD  AAA BBB C D … 

 

6. ZAPOREDJA 

Posamezni učenci so poleg vzorcev sestavili tudi zaporedje. Primeri: 

A B C C   AA B C C    AAA B C C … (elementov A je v vsakem naslednjem členu 

več)  

A B C   AA BB CC    AAA BBB CCC … 
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Ker so vsi učenci, ki so sestavili zaporedje, sestavili tudi zapletene vzorce, smo jih v 

nadaljevanju vključili v stopnjo zapleteni vzorci. 

V preglednici 7 je še enkrat na kratko opisano, kam sodi posamezen vzorec. 

Tabela 7: Stopnje in pravila, po katerih so razporejeni vzorci 

 1 oz. 2 elementa 3 elementi 4 elementi 

ZELO 

ENOSTAVEN 

- brez ponavljanja 

elementov (ABAB …) 

- zaporedno ponavljanje, 

vsi enako (AABBAABB 

…) 

- brez ponavljanja 

(ABCABC …) 

- zaporedno 

ponavljanje, vsi enako 

(AABBCC AABBCC 

...) 

- brez ponavljanja 

(ABCDABCD …) 

- zaporedno ponavljanje, vsi 

enako (AABBCCDD 

AABBCCDD …) 

ENOSTAVEN - zaporedno ponavljanje, 

različno (AABAAB …) 

- en element se enkrat 

ponovi na katerem koli 

mestu (ABA ABA …) 

-zaporedno 

ponavljanje, različno 

(ABBCABBC …) 

- eden se ponovi 

enkrat na katerem koli 

mestu, ostali 

zaporedoma (ABAC 

ABAC …)* 

- zaporedno ponavljanje, 

različno (AABCCD 

AABCCD …) 

 

POVPREČEN - eden ali dva elementa 

se izmenjujeta v številu 

zaporednih ponovitev 

(ABB ABBB ABB 

ABBB … ali ABB AAB 

ABB AAB … ali AB 

AABB AB AABB …) 

 

- en element se večkrat 

ponovi na katerem koli 

mestu, ostali samo 

zaporedoma 

(ABBCCB ABBCCB 

…) 

- eden se ponovi 

večkrat, drugi el. samo 

enkrat na katerem koli 

mestu (ABBCBC 

ABBCBC …)* 

- en element se enkrat 

ponovi na katerem koli 

mestu, ostali samo 

zaporedoma (ABBCDC 

ABBCDC …)* 

ZAPLETEN  - dva elementa se 

večkrat ponovita na 

- en element se večkrat 

ponovi na različnih mestih, 
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drugem mestu, tretji 

samo zaporedoma ali 

samo enkrat 

(AABABCCB 

AABABCCB …)* 

- menjava enega, dveh 

ali treh elementov v 

številu zaporednih 

ponovitev (ABC 

AABBCC ABC 

AABBCC) 

- zaporedja 

ostali samo zaporedoma 

(ABBACAD ABBACAD 

…) 

- ponavljata se dva elementa 

na različnih mestih, eden 

večkrat, drugi samo enkrat, 

ostali se lahko ponavljajo 

zaporedoma (ABABACDD 

ABABACDD …)* 

 

- menjava vseh elementov v 

številu zaporednih 

ponovitev, vsi enako 

(AABBCCDD ABCD 

AABBCCDD ABCD …) 

- zaporedja 

ZELO 

ZAPLETEN 

 -  vsi trije elementi se 

ponavljajo večkrat na 

katerem koli mestu 

(ABACBCABC 

ABACBCABC …) 

- dva, trije ali vsi elementi 

se ponovijo enkrat ali 

večkrat na različnih mestih 

(ABBCDCABD 

ABBCDCABD …) 

- menjava enega, dveh ali 

treh elementov v številu 

zaporednih ponovitev 

(ABCA AA BBB CD 

ABCD AA BBB CD …) 

*Kadar se en element lahko ponovi na katerem koli mestu znotraj ene enote samo enkrat, se 

mora pri zaporednih ponovitvah ponavljati enako (npr. ABB CC D CC  A BB CC D CC) 

V tabeli 8 je prikazano, koliko učencev oziroma kolikšen deleţ učencev je dosegel posamezno 

stopnjo. Učenec doseţe posamezno stopnjo, če sestavi vsaj en vzorec, ki spada v to stopnjo, 

ostali vzorci lahko spadajo v niţjo stopnjo. Primer: če je učenec dosegel stopnjo zapletenih 

vzorcev, pomeni, da je sestavil vsaj en zapleten vzorec, ostali vzorci pa so lahko zelo 

enostavni, enostavni ali povprečni. 
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Tabela 8: Število in deleţ učencev, ki so dosegli posamezno stopnjo 

  RAZRED 

STOPNJA 

3. razred 5. razred SKUPAJ 

Št. učencev Deleţ 

učencev 

Št. učencev Deleţ 

učencev 

Št. učencev Deleţ 

učencev 

Ni sestavil vzorca 2 10 0 0 2 4,5 

Zelo enostavni 10 50 3 12,5 13 29,5 

Enostavni 2 10 7 29,2 9 20,5 

Povprečni 4 20 4 16,6 8 18,2 

Zapleteni 2 10 7 29,2 9 20,5 

Zelo zapleteni  0 0 3 12,5 3 6,8 

SKUPAJ 20 100 24 100 44 100 

 

Graf 2: Deleţ učencev, ki so dosegli posamezno stopnjo 

 

Iz tabele 8 in grafa 2 lahko razberemo, da so učenci 5. razreda sestavili bolj zapletene vzorce 

kot učenci 3. razreda, saj je kar 50 % učencev 3. razreda sestavilo le zelo enostavne vzorce, v 

5. razredu so samo zelo enostavne vzorce sestavili le trije učenci oziroma 12,5 % učencev. V 

5. razredu je veliko več učencev sestavilo zapletene vzorce, in sicer 29,2 % učenca, v 3. 

razredu pa le 10 %. V 5. razredu so bili uspešnejši tudi pri sestavljanju zelo zapletenih 
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vzorcev, saj so take vzorce sestavili trije učenci oziroma 12,5 % učenca 5. razreda, v 3. pa 

nobeden od učencev ni sestavil zelo zapletenega vzorca. 

Poglejmo si nekaj najbolj zapletenih vzorcev, ki so jih sestavili učenci: 

A BB A CCC A DD      A BBB A CC A DDD     A BB A CCC A DD …  

A B C B A B D C A D D     A B C B A B D C A D D … 

A A A B C D B A D C     A A A B C D C A D C … 

 

Posebni (zanimivi) primeri, ki jih nismo upoštevali med pravilne rešitve za vzorce: 

 Kar nekaj učencev je ''vzorec'' sestavljalo iz sredine, gre za neke vrste simetričen vzorec. 

Poglejmo primer: 

…  D C B A D C B  A  B C D A B C D … 

Tudi Rustigan (1976 v: Threllfall, 1999), ki smo ga omenili ţe v teoretičnem delu, je ugotovil, 

da učenci na določeni stopnji razvoja sestavljajo tako imenovane simetrične vzorce. On jih je 

uvrstil v 4. razvojno stopnjo, ki je njegova predzadnja stopnja. V zadnji, 5. stopnji pa učenci 

ţe oblikujejo/nadaljujejo vzorec po pravilu. 

 Eden od učencev je v vsaki novi enoti zamenjal barvo. Primer (Č –črna, Z – zelena, O – 

oranţna, B – bela): 

ČOČO ČZČZ ČBČB (''vzorec'' se je tu končal, saj mu je zmanjkalo barv, v vsaki enoti je 

ţelel drugo barvo). 

 

 Ena učenka je ustvarjala neke vrste zaporedje znotraj enote vzorca (pravilen vzorec). 

Primer: 

AA BBB CCCC  AA BBB CCCC … 

  2      3         4         

     AAA BB C   AAA BB C … 
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Raziskovalno vprašanje 5: Ali obstajajo razlike med učenci 3. in 5. razreda glede na to, kako 

široko razumejo pojem vzorca?  

Pri vzorcu se ponavlja enota, pri zaporedju je pravilo tisto, ki se ohrani med posameznimi 

členi, zato bomo zaporedja, ki so jih sestavili učenci, šteli med razširjeno razumevanje pojma 

vzorec. 

Ker se učenci poleg vzorcev učijo tudi zaporedja in ker sta si temi sorodni oziroma ker lahko 

vzorec smatramo tudi kot zaporedje, smo sklepali, da bodo posamezni učenci namesto vzorca 

sestavili tudi zaporedje (posamezni elementi bodo enakomerno naraščali z vsakim naslednjim 

členom). Predvidevali smo, da bo v 5. razredu takih primerov več kot v 3. razredu. 

Tabela 9: Število in deleţ učencev, ki so sestavili zaporedje 

 

 

 

 

 

Iz tabele 9 lahko razberemo, da nobeden od učencev 3. razreda ni sestavil zaporedja. V 5. 

razredu so trije učenci sestavili zaporedja, kar predstavlja 12,5 % učencev 5. razreda in 6,8 % 

vseh učencev. 

Zaporedja, ki so jih sestavili učenci: 

Učenec 1: A B A A B B A A A B B B … 

Učenec 2: A B C A B C C A B C C C … 

Učenec 3: A B C D A A B B C C D D A A A B B B C C C D D D … 

Vidimo lahko, da sta dva učenca z vsakim naslednjim členom povečevala vse elemente, eden 

od učencev pa samo en element. 

 

 

RAZRED 

 

DA 

Št. učencev Deleţ učencev 

3. razred 0 0 % 

5. razred 3 12,5 % 

SKUPAJ 3 6,8 % 
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Raziskovalno vprašanje 6: Ali obstajajo razlike med učenci 3. in 5. razreda glede na to, ali 

so sposobni prikazati enak vzorec z drugimi elementi? 

V novem učnem načrtu je zapisano, da naj bi učenci ţe v prvem triletju spoznali, da je na 

primer vzorec rdeča-rdeča-modra-rdeča-rdeča-modra … enak  glasovnemu vzorcu ko-ko-dak-

ko-ko-dak …in da oba vzorca lahko zapišemo v obliki AABAAB. To naj bi bil za učence ţe 

prvi uvod v algebro. Zato smo menili, da učenci s tem ne bodo imeli teţav. Predvidevali pa 

smo, da bodo učenci 5. razreda vseeno uspešnejši.  

Tabela 10: Število in deleţ učencev, ki so predstavili vzorec na drug način 

 

RAZRED 

 

DA 

Št. učencev Deleţ učencev 

3. razred 9 45 % 

5. razred 18 75 % 

SKUPAJ 27 61,4 % 

 

Iz tabele 10 je razvidno, da je večje število učencev 5. razreda vzorec predstavilo na drug 

način, in sicer kar 75 %, v tretjem razredu pa le 45 % učencev. Menimo, da so bili učenci 3. 

razreda vseeno uspešni, saj je vzorec na drug način predstavila skoraj polovica učencev. 

V nadaljevanju bomo prikazali, na kakšen način so učenci predstavili vzorec. 

 

Raziskovalno vprašanje 7: Ali obstajajo razlike med učenci 3. in 5. razreda glede na to, na 

kakšen način bodo drugače predstavili izbrani vzorec? 

Kot je omenjeno ţe zgoraj, je 9 učencev 3. razreda in 18 učencev 5. razreda predstavilo 

vzorec na drug način. Sedaj pa si poglejmo, kako so to storili. Predvidevali smo, da bodo 

učenci 5. razreda vzorec pogosteje prikazali simbolno kot učenci v 3. razredu, učenci v 3. 

razredu pa bodo vzorec prikazali grafično.  
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Tabela 11: Kako so učenci predstavili vzorec na drug način 

NAČIN 

 

RAZRED 

GRAFIČNO SIMBOLNO Z BESEDO SKUPAJ 

Št. 

učencev 

Deleţ 

učencev 

Št. 

učencev 

Deleţ 

učencev 

Št. 

učencev 

Deleţ 

učencev 

Št. 

učencev 

Deleţ 

učencev 

3. razred 3 33,3 % 1 11,1 % 5 55,6 % 9 100 % 

5. razred 8 44,4 % 5 27,8 % 5 27,8 % 18 100 % 

SKUPAJ 11 40,8 % 6 22,2 % 10 37 % 27 100 % 

 

Graf 3: Kako so učenci predstavili vzorec na drug način 

 

Če pogledamo tabelo 11 in graf 3, lahko ugotovimo, da je večina učencev 3. razreda vzorec 

predstavila z besedami, in sicer 55,6 %, in le en učenec simbolno, kar predstavlja 11,1 % 

tistih, ki so vzorec predstavili še na drug način. V 5. razredu je vzorec simbolno predstavilo 

27,8 % učencev, toliko tudi z besedo. Večina, 44 %, pa je vzorec prikazala grafično. Razvidno 

je, da so bili učenci 5. razreda uspešnejši v prikazovanju vzorcev simbolno kot učenci 3. 

razreda, vendar pa to ni njihov prevladujoči način ponazoritve. Prevladuje grafični način. 

Poglejmo si še podrobneje. 
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Prikazovanje vzorca z besedo  

Učenci, ki so prikazovali vzorec z besedami, so vsi razen enega to storili tako, da so 

poimenovali barve. Na primer: zelena, oranţna, zelena, oranţna … Vzorec so res predstavili 

na drug način, vendar še niso prišli do posplošitve, da je na primer prejšnji vzorec enak temu: 

oranţna, modra, oranţna, modra … 

Le en učenec 5. razreda je to storil drugače. Primer: vzorec zelena-modra-rdeča-bela-zelena-

modra-rdeča-bela … je zapisal z besedami  sonce, trava, noč, drevo, sonce, trava, noč, drevo 

…    Sklepam, da ta učenec ţe bolje ve, kaj pomeni enak vzorec, predstavljen na drug način, 

in kaj pomeni različen vzorec. Ta učenec je zmoţen posplošitve oziroma prenosa znanja v 

nove situacije. Opazil je enakost strukture oziroma sorodnost med vzorcema, ki sta na prvi 

pogled precej različna. 

Grafično prikazovanje vzorca 

 En učenec 3. razreda je vzorec prikazal z liki (pri tem je posplošil vzorec na poljubne 

znake oz. like): 

  

 

 En učenec 3. razreda in dva učenca 5. razreda so vzorec le ''prerisali''. Primer:  

        

 

Imeli so srečo, da so si izbrali vzorec, ki je sestavljen iz dveh barv, saj niso imeli barvic. Ko 

sem jih vprašala, kako bi predstavili vzorec s tremi elementi, so mi odgovorili, da bi 

pobarvali, če bi imeli barvice, oziroma da ne vedo kako. 

 Ostali učenci, ki so vzorec prikazali grafično, so ţe na meji s simbolnim prikazovanjem. 

Primer: 

Z O B R Z O B R 

ali 
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    Z                O B R Z O B R 

Narisali so kocke in nato označili kakšne barve je katera, vendar so vsi to storili le z začetnimi 

črkami posamezne barve (z –zelena, o – oranţna, b – bela, r – rdeča). 

 

Simbolno prikazovanje vzorca 

Simbolno je vzorec prikazal le en učenec 3. razreda, in sicer tako, da je zapisal prve črke barv. 

Primer: BRMOBRMO.  Tako so predstavili vzorec tudi trije učenci 5. razreda. 

En učenec 5. razreda je vzorec prikazal takole   (ta prikaz bi lahko 

smatrali tudi kot grafični prikaz, saj ni dobro razvidno, ali je vzorec prikazan s črtami ali 

simboli). 

Le en učenec pa je vzorec predstavil s poljubnimi črkami. Primer: x x y x x y x x y … 

 

Raziskovalno vprašanje 8: Ali obstajajo razlike med učenci 3. in 5. razreda glede na to, ali 

so sposobni posplošiti vzorec na poljubne znake? 

Kot smo opazili pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju, so nekateri učenci ne glede na to, 

kako so predstavili vzorec, ohranili vsebino prejšnje ponazoritve (npr. rdeča-modra-rdeča-

modra … ali BRMBRM …), drugi pa so naredili preskok k posplošitvi na poljubne 

znake/elemente (npr. x x y x x y …), kar pomeni, da zanjo prenesti znanje na nove situacije.  

Poglejmo si tabelo 12, ki prikazuje, koliko učencev je ohranilo vsebino prejšnje ponazoritve 

in koliko učencev je naredilo posplošitev na poljubne znake.  
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Tabela 12: Število in deleţ učencev, ki so pri ponazoritvi ohranili vsebino oz. naredili 

posplošitev 

 

 

RAZRED 

Ohranili vsebino Naredili posplošitev Skupaj 

Št. 

učencev 

Deleţ 

učencev 

Št. 

učencev 

Deleţ 

učencev 

Št 

učencev 

Deleţ 

učencev 

3. razred 8 88,9 % 1 11,1 % 9 100 % 

5. razred 15 83,3 % 3 16,7 % 18 100 % 

SKUPAJ 23 85,2 % 4 14,8 % 27 100 % 

 

Iz tabele 12 je razvidno, da velik deleţ učencev 3. razreda (88,9 %) in tudi velik deleţ 

učencev 5. razreda (83,3 %) pri ponazarjanju na drug način še vedno ohrani vsebino prejšnje 

ponazoritve. To pomeni, da še ne znajo narediti posplošitve na poljubne znake oziroma 

prenesti znanje v novo situacijo. To je uspelo enemu učencu 3. razreda in trem učencem 5. 

razreda. Opazimo lahko, da bistvene razlike med 3. in 5. razredom ni, so pa bili v 5. razredu 

vseeno nekoliko uspešnejši. 

Načini posplošitve vzorca na poljubne znake: 

 Učenec 3. razreda je vzorec prikazal grafično s pomočjo likov. Uporabil je trikotnik, krog, 

kvadrat in srce. 

 En učenec 5. razreda je vzorec prikazal z besedami, in sicer sonce, trava, noč, drevo, 

sonce, trava, noč, drevo …  

 Dva učenca 5. razreda sta vzorec prikazala simbolno, in sicer eden s črkami (x in y), drugi 

pa z znaki ( /  –  | ).  

 

Raziskovalno vprašanje 9: Ali obstaja povezanost med stopnjo kompleksnosti vzorca in 

zmoţnostjo posplošitve vzorca?  

Učenci, ki so sposobni sestaviti kompleksnejše vzorce, imajo verjetno tudi več znanja in 

predstav o njih. Zato sklepamo, da bodo učenci, ki so sestavili kompleksnejše vzorce, pri 

predstavitvi vzorca na drug način zmoţni posplošitve vzorca na poljubne znake, medtem ko 
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bodo učenci, ki so sestavili preprostejše vzorce, ohranili vsebino vzorca ali pa vzorca na drug 

način ne bodo znali predstaviti. 

To, da je učenec zmoţen posplošitve, pomeni, da je vzorec prikazal simbolno, grafično ali z 

besedo, vendar pri tem ni ohranil vsebine prejšnjega vzorca. Torej je vzorec prikazal s 

poljubnimi besedami (ne z barvami kock), s poljubnimi znaki, liki … ali s črkami (ne z 

začetnimi črkami barv kock). 

Pri analizi rezultatov tokrat nismo delali primerjave med 3. in 5. razredom, ampak smo zajeli 

vse učence ne glede na razred.  

Tabela 13: Število in deleţ učencev, ki so/niso zmoţni posplošitve glede na kompleksnost 

sestavljenega vzorca 

 

 

 

Stopnja 

VZORCA   

NI PRIKAZAL 

VZORCA 

OHRANIL 

VSEBINO 

VZORCA 

ZMOŢEN 

POSPLOŠITVE 

SKUPAJ 

Število 

učencev 

Deleţ 

učencev* 

Število 

učencev 

Deleţ 

učencev* 

Število 

učencev 

Deleţ 

učencev* 

Število 

učencev 

Deleţ 

učencev* 

Ni sestavil 2 100 % 0 0 % 0 0 % 2 100 % 

Zelo 

enostaven 

8 61,5 % 5 38,5 % 0 0 % 13 100 % 

Enostaven 2 22,2 % 6 66,7 % 1 11,1 % 9 100 % 

Povprečen 1 12,5 % 6 75 % 1 12,5 % 8 100 % 

Zapleten 3 33,3 % 4 44,5 % 2 22,2 % 9 100 % 

Zelo 

zapleten 

1 33,3 % 2 66,7 % 0 0 % 3 100 % 

SKUPAJ 17 38,6 % 23 52,3 % 4 9,1 % 44 100 % 

* Prikazuje, kolikšen deleţ učencev, ki so dosegli posamezno stopnjo vzorca, ni prikazal 

vzorca, je pa ohranil vsebino, je zmoţen posploševanja. 
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Če si pogledamo tabelo 13, lahko opazimo, da učenci, ki niso sestavili nobenega vzorca 

oziroma so sestavili zelo enostavne, v večini sploh niso znali prikazati vzorca na drug način. 

Tako kar 61,5 % učencev, ki so sestavili zelo enostaven vzorec, ni znalo prikazati vzorca na 

drug način. Nobeden od učencev, ki so sestavili zelo enostavne vzorce, tudi ni sposoben 

posplošitve. Posamezni učenci, ki so sestavili enostavne vzorce, so ţe pričeli s 

posploševanjem, teh je 11,1 %. Najbolje posplošujejo učenci, ki so sestavili zapletene vzorce, 

in sicer 22,2 %. Iz naših podatkov ni najbolje razvidno, da s kompleksnostjo vzorca narašča 

zmoţnost posplošitve. Lahko rečemo, da od enostavne stopnje vzorca naprej učenci res bolje 

posplošujejo, ne moremo pa govoriti o sorazmernosti. Opazimo lahko tudi, da so od 

enostavne stopnje vzorca naprej učenci uspešnejši v predstavljanju vzorca na drug način, 

vendar pri tem večina učencev še vedno ohranja vsebino vzorca. 

3.7.1 Pregled hipotez 

HIPOTEZA 1: Učenci 3. razreda bodo slabše razumeli pojem matematični vzorec kot 

učenci v 5. razredu. 

Hipotezo ovrţemo, saj ni bistvene razlike med učenci 3. in 5. razreda. Pojem matematični 

vzorec je v 3. razredu razumelo 90 % učencev, v 5. razredu pa 100 %. V 3. razredu sta bila le 

dva učenca, ki pojma kljub moji razlagi nista razumela. 

 

HIPOTEZA 2: Učenci 3. razreda bodo sestavili manjše število različnih vzorcev kot 

učenci v 5. razredu. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj je 45 % učencev 3. razreda sestavilo le od 0–2 različna vzorca, v 

5. razredu pa je večina (33,3 %) učencev sestavila 6–8 različnih vzorcev. Če pogledamo 

povprečno število različnih vzorcev, sestavljenih v 3. in 5. razredu, vidimo, da so učenci 3. 

razreda res sestavili manj različnih vzorcev, saj so povprečno sestavili le 3,6 različnih 

vzorcev. Učenci 5. razreda pa veliko več, in sicer 6,1 različnih vzorcev. 
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HIPOTEZA 3: Učenci 5. razreda bodo bolje razumeli pojem različen vzorec kot učenci v 

3. razredu. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj noben učenec 3. razreda ni sestavil samo različnih vzorcev, kar 

pomeni, da pojma različen vzorec še ne razumejo dobro. V 5. razredu pojem različen vzorec 

razume 7 učencev, kar predstavlja 29,2 % učencev.  

 

HIPOTEZA 4: Učenci  5. razreda bodo sestavili kompleksnejše vzorce kot učenci 3. 

razreda. 

Tudi to hipotezo lahko potrdimo, saj je kar 50 % učencev 3. razreda sestavilo le zelo 

enostavne vzorce. 29,2 % učencev 5. razreda je sestavilo zapletene vzorce, v 3. razredu pa le 

10 %. V 5. razredu so sestavili tudi zelo zapletene vzorce, in sicer 12,5 % učencev, v 3. 

razredu pa nihče ni sestavil zelo zapletenega vzorca. 

 

HIPOTEZA 5: V 5. razredu bo večje število učencev kot v 3. razredu poleg ponavljajočih 

se vzorcev sestavilo tudi zaporedje.   

Hipotezo lahko potrdimo, saj noben učenec 3. razreda ni sestavil zaporedja, v 5. razredu pa so 

ga sestavili trije učenci.  

 

HIPOTEZA 6: V 5. razredu bo večje število učencev sposobnih prikazati vzorec z 

drugimi elementi kot v 3. razredu.   

Hipotezo lahko potrdimo, saj je kar 75 % učencev 5. razreda vzorec prikazalo na drugačen 

način, v 3. razredu pa 45 % učencev. 

 

HIPOTEZA 7:  Med drugačnimi ponazoritvami vzorca bodo v 5. razredu prevladovali 

simbolni prikazi, v 3. razredu pa grafični prikazi.   

Hipotezo lahko delno potrdimo, saj je večji deleţ učencev 5. razreda predstavilo vzorec 

simbolno (27,8 %) kot v 3. razredu (11,1 %). Vendar pa večina učencev 5. razreda (44,4 %) 

vzorec še vedno predstavlja grafično. V 3. razredu večina učencev (55,6 %) vzorca ni 

predstavila ne grafično in ne simbolno, ampak z besedami.  
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HIPOTEZA 8: V 5. razredu bo večje število učencev sposobnih posploševanja (zapisati 

pravilo vzorca s poljubnimi črkami/simboli) kot v 3. razredu. 

Hipotezo lahko delno potrdimo, saj bistvene razlike med 3. in 5. razredom ni. V 5. razredu so 

bili le nekoliko boljši, in sicer je posplošitve zmoţnih 16,7 % učencev, v 3. razredu pa 11,1 % 

učencev. 

 

HIPOTEZA 9: Učenci, ki bodo sestavili kompleksnejše vzorce, bodo uspešnejši v 

posploševanju kot učenci, ki bodo sestavili enostavnejše vzorce. 

Hipotezo lahko le delno potrdimo. Učenci, ki so sestavili kompleksnejše vzorce, so bili res 

nekoliko uspešnejši v posploševanju, saj je 22,2 % učencev, ki so sestavili zapleten vzorec, 

vzorec tudi posplošilo. Toda noben učenec, ki je sestavil zelo zapleten vzorec, ni zmoţen 

posploševanja. Večina učencev še vedno ohranja vsebino vzorca ne glede na kompleksnost 

sestavljenega vzorca.  
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4 SKLEP 

Reševanje problemov in matematični vzorec sta vsebini, ki sta med seboj zelo povezani in sta 

pri matematiki hkrati zelo pomembni. Reševanje problemov pri matematiki je pomembno za 

pridobivanje problemskih znanj, ki jih lahko uporabljajo učenci tudi pri drugih predmetih in 

seveda v vsakdanjem ţivljenju. Poleg tega pa reševanje problemov z ţivljenjskimi situacijami 

osmisli matematiko in omogoča učencem, da spoznajo praktično uporabnost in smiselnost 

učenja matematike. Tudi vzorci omogočajo učencem, da s pomočjo njih razumejo in usvojijo 

teţje razumljiva znanja pri matematiki, kot je npr. algebra. Vendar če ţelimo, da učenci s 

pomočjo vzorcev usvojijo algebrska znanja, moramo učence naučiti tudi pravilnega 

razumevanja vzorcev.  

Zato smo v empiričnem delu skušali ugotoviti, kakšno je zanje učencev na področju vzorcev 

in ali obstajajo razlike med učenci različnih starostnih obdobjih ter ali so učenci sposobni tudi 

posploševanja. 

Ugotovili smo, da razlike med 3. in 5. razredom obstajajo, saj so bili učenci 5. razreda skoraj 

pri vseh postavkah boljši. Učenci 5. razreda bolje razumejo, kaj je vzorec, sestavili so tudi 

večje število vzorcev, kar lahko pripišemo boljšemu razumevanju pojma različen vzorec. 

Sposobni so bili sestaviti kompleksnejše vzorce kot učenci v 3. razredu, hkrati pa pojem 

vzorec razumejo širše. Pri predstavljanju vzorcev z drugimi elementi so bili prav tako 

uspešnejši petošolci, vendar pa ne v tretjem in ne v petem razredu večinoma niso sposobni 

posploševanja, saj so le redki posplošili vzorec na poljubne znake. To nas je nekoliko 

presenetilo, saj naj bi to znanje učenci pridobili ţe v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju. 

Ugotavljali smo tudi, kakšna je povezanost med kompleksnostjo sestavljenih vzorcev in 

sposobnostjo posploševanja. Prišli smo do spoznanja, da učenci, ki so sestavili povprečne in 

zapletene vzorce, res bolje posplošujejo. Vendar pa večina učencev pri predstavljanju vzorca 

z drugimi elementi ne glede na kompleksnost sestavljenega vzorca še vedno ohranja vsebino 

vzorca. 

Z empiričnim delom smo prišli do številnih spoznanj. Naše raziskovanje bi lahko še poglobili, 

tako da bi na primer raziskali, na kakšen način učenci razumejo vzorce. Zanimivo bi bilo tudi 

raziskati, kakšno bo znanje algebre učencev, ki so sodelovali v naši raziskavi.     
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Spoznali smo torej, kako razmišljajo učenci, kako uspešni so pri reševanju problemov o 

vzorcih in kakšne so razlike v uspešnosti med učenci različnih starostnih skupin. To nam je 

lahko v veliko pomoč pri našem načrtovanju pouka. Menimo, da je pomembno, da pouk 

diferenciramo in individualiziramo, saj s tem omogočamo, da napredujejo vsi. Poleg tega bi 

verjetno pri obravnavanju vzorcev več časa morali nameniti tudi posploševanju oziroma 

predstavljanju enakih vzorcev na različne načine, saj smo ugotovili, da je sposobnost 

posploševanja tako v 3. kot v 5. razredu slaba.      
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