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I 

 

POVZETEK 
 

Diplomsko delo obravnava strategije, ki jih učenci uporabljajo pri reševanju 

matematičnih problemskih nalog. V teoretičnem delu so predstavljeni temeljni izrazi v 

povezavi s problemskim poukom ter najbolj razširjene klasifikacije posameznih 

primerov. Predstavljenih je tudi nekaj modelov in načinov reševanja problemov ter 

strategij za uspešnejše reševanje. 

 

V empiričnem delu diplomskega dela so predstavljeni rezultati po zastavljenih 

raziskovalnih vprašanjih, s katerimi je bilo ugotovljeno katere strategije učenci 

najpogosteje uporabljajo in kako uspešni so pri uporabi strategij; koliko so učencem pri 

reševanju problemskih nalog v pomoč grafične ponazoritve; kako znajo učenci 

pridobljene izkušnje o uporabnosti grafičnih ponazoritev uporabiti v podobnih situacijah 

ter in ali uspešnost pri pouku matematike vpliva na uspešnost pri reševanju problemskih 

nalog.   

 

Podatki so bili zbrani s pomočjo individualnega dela z desetimi učenci iz 4. razreda 

osnovne šole, ki so reševali problemske naloge.  

Rezultati raziskave so pokazali, da učenci pri reševanju problemskih nalog uporabljajo 

raznolike strategije. Z lastnimi grafičnimi ponazoritvami si znajo dobro pomagati, a se 

večina na to moţnost ne spomni sama od sebe. Pridobljene izkušnje znajo učenci dobro 

izkoristiti v novih situacijah.  

 

 

 

KLJUČNE BESEDE:  

 

Problem, reševanje problemske naloge, strategije, grafične ponazoritve.  

  



II 

 

THE STRATEGIES OF SOLVING 

MATHEMATICAL PROBLEMS IN THE FOURTH 

GRADE OF PRIMARY SCHOOL 

 

SUMMARY 

 
This diploma paper discusses the strategies used by pupils while solving tasks 

consisting of mathematical problems. The theoretical part of the paper introduces the 

basic terms concerning problem tasks as well as the most prevalent classifications of 

individual tasks. Included in this part is also a number of models and ways of problem 

solving, and some strategies to improve it further.  

 

The empiric part of the paper features the results of the research questions. These were 

used to establish which solving strategies are most frequently used among the pupils 

and the pupils’ effectiveness while using them; how effectively they use graphic 

illustrations while solving mathematical problems; whether pupils are able to use their 

experience of usefulness of graphical illustrations in similar situations; and finally, 

whether successfulness at Mathematics influences successfulness at problem solving as 

such.  

 

The research data was gained by means of individual work with ten pupils from the 4th 

year of primary school who were given problem tasks to solve.  

The research shows that various strategies were employed by pupils while solving 

problem tasks. The pupils generally help themselves by using graphical illustrations, 

however, the majority of them need to be reminded of this option. They can also use 

their newly gained experience in new situations as well.  

 

 

KEYWORDS: 

 

Problem task, problem solving, strategies, graphical illustrations.  
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1 UVOD 

 

Kako učence naučiti fleksibilnega razmišljanja, kako jim dopovedati, da se bodo vedno 

znova znašli pred novimi problemi, ki jih bodo rešili le s tehtnim premislekom? S 

takimi in podobnimi vprašanji se ubada šolstvo danes. In zaradi takih vprašanj se pri 

pouku matematike vse bolj poudarjajo problemska znanja. Učenci naj se v času šolanja 

srečajo s čim več problemi, ki jim bodo zanimivi in jim predstavljajo izziv. A zakaj se v 

marsikaterih razredih tovrstne naloge še vedno pojavljajo zelo redko? Priprava ure z 

učencem primernimi in zanimivimi problemskimi nalogami je gotovo veliko 

zahtevnejša, kot pripravljanje običajnih matematičnih nalog za utrjevanje in ponavljanje 

snovi. Potrebna je tudi podrobnejša in zahtevnejša priprava razlage in nudenja pomoči 

učencem, ki bi se jim pri reševanju zataknilo. Pa imajo učitelji dovolj znanja, da 

učencem predlagajo nove poti in načine razmišljanja ter razna pomagala, ki bi jim bila v 

pomoč pri reševanju?  

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem najprej opredelila kaj je problem, katere vrste 

problemov navajajo različni teoretiki, kateri so znani načini in strategije reševanja 

problemskih nalog. Nato sem v empiričnem delu nekaj učencev individualno opazovala 

med reševanjem problemskih nalog, ki sem jih zanje pripravila.  

 

Raziskovala sem, na kakšen način posameznik razmišlja med reševanjem 

matematičnega problema, kakšne so strategije reševanja, ki jih pri tem uporablja, s čim 

si pomaga med reševanjem, ali obstaja povezava med uspehom pri pouku matematike in 

uspehom pri reševanju problemskih nalog. Rezultati so zanimivi za vsakega učitelja, ki 

bi rad kvalitetno opravljal svoje delo in v svoje poučevanje vključeval tudi reševanje 

problemov. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

Terminologija na področju problemskega pouka je precej raznolika. Obstaja mnogo 

avtorjev in vsak navaja malce drugačno opredelitev določenega pojma. V nadaljevanju 

bom predstavila Strmčnikovo opredelitev pomembnejših pojmov, povezanih s 

problemskim poukom.  

 

 

2.1 PROBLEM, PROBLEMSKA SITUACIJA IN PROBLEMSKA 

NALOGA 
 

Problemski pouk je način učenja (in poučevanja), pri katerem učenec samostojno ali v 

skupini z večjo ali manjšo pomočjo učitelja sam išče pot od problemske situacije do 

njene razrešitve. Pri  tem je sama pot prav toliko ali pa še bolj pomembna kot rezultat, 

kajti novo znanje se pridobi z lastno miselno aktivnostjo ter po lastnih spoznavnih 

strukturah in sposobnostih (Strmčnik, 1992). 

 

2.1.1 Problemska situacija 

 

Problemske situacije so podlaga problemsko usmerjenega pouka, obstajajo pa  v 

stvarnosti, učni vsebini, metodah, povsod kjer domuje problemskost. Te situacije 

obstajajo same po sebi, ne glede na to, ali se kdo z njimi ukvarja ali ne. Problemska 

situacija ni razvidna ţe vnaprej in je ne moremo rešiti le s pomočjo predhodnega znanja. 

Problemska situacija je rešljiva le s povezovanjem predznanja in izkušenj ter nato 

sklepanjem (apliciranjem) na novo situacijo. Teţišče učne aktivnosti je bolj na procesu 

kot na rezultatih, bolj na spreminjanju kot na prilagajanju. Oblikovanje problemskih 

situacij je zelo miselno naporno in povzroča učiteljem probleme. Za problemsko 

situacijo je značilna zapletenost, ki zahteva rešitvene napore. Pomemben je odnos med 

problemsko situacijo in učencem . Ta se je namreč lahko zaveda ali ne. Če se je ne, je 

zanj praktično ni, ča pa se je, je lahko zanj motivacijska ali ne. Če ni motivacijska, je 

prezahtevna ali premalo zahtevna, učenca ne bo spodbudila k reševanju. Če pa je 

motivacijska, za učenca zanimiva, ravno prav zahtevna, bo učencu predstavljala 

problem (Strmčnik, 1992). 
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Primer problemske situacije:  

Koliko neskladnih trikotnikov je moţno oblikovati na geoplošči velikosti 4 x 4? 

 

2.1.2 Problem 

 

O problemu govorimo, ko posameznika na problemsko situacijo veţe subjektiven odnos 

(se mu zdi zanimiva, jo ţeli rešiti, odkriti pravi odgovor). Za subjektiven odnos mora 

posameznik racionalno in čustveno dojeti konfliktnost.  

 RACIONALNA STRAN se veţe na vprašanja: ali bo učenec problemski situaciji 

kos, ali ima dovolj predznanja, sposobnosti, izkušenj? Lahko se zgodi, da učenec 

nima ustreznega predznanja in izkušenj, kar pomeni, da problema ne bo dojel, ga 

ne bo sposoben rešiti. Včasih pa ima učenec tudi preveč izkušenj in predznanja. V 

takem primeru mu problemska situacija ne bo predstavljala izziva, zanj ne bo 

motivacijska, saj bo prelahka.  

 EMOCIONALNA STRAN pomeni, da učenec čuti ţeljo po tem, da premaga 

spoznavni konflikt, ţeli si rešiti problem. Problemska situacija ga vznemiri, 

spodbudi k reševanju (Strmčnik, 1992). 

 

Primer problema: 

Razišči, koliko je neskladnih trikotnikov na geoplošči velikosti 4 x 4.  

Učenec si ţeli poiskati rešitev problema. 

 

2.1.3 Didaktična problemska naloga 

 

Didaktična problemska naloga je problem, ki je opremljen z ustreznimi didaktičnimi 

navodili, je hierarhično razporejen na dele, ima vgrajene spodbude, vprašanja, opozarja 

na potrebna predznanja, pasti, ima navedene različne vire ... Za didaktično problemsko 

nalogo je značilen širok pojavni obseg: različne vsebinske in metodične učne sestavine 

(vprašanja, naloge, hipoteze, razlage) (Strmčnik, 1992). 

 

Primer didaktične problemske naloge: 

Pripravi si geoploščo in elastike. Na geoplošči velikosti 4 x 4 poskusi oblikovati čim 

več neskladnih trikotnikov! Koliko jih najdeš?  
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Treba je izbirati problemske situacije, ki jih bo učenec samostojno preoblikoval v 

problem in nato v didaktične problemske naloge.  

 

Problemska situacija    objektivna problemskost 

Problem     subjektivno dojemanje 

Didaktična problemska naloga   didaktična opremljenost 

 

 

2.2 MATEMATIČNI PROBLEM  

 

Frobisher (Cotič, 1999, st. 7; Frobisher, 1997) navaja komponente matematičnega 

problema: 

 začetno stanje ali situacija, v kateri je podana vsebina problema z ustreznimi 

podatki in informacijami (npr. na petih karticah se skriva pet različnih števk, 

katerih vsota je 15), 

 cilj, ki ga mora reševalec problema doseči (npr. poišči pet števk, ki so zapisane 

na karticah), 

 pot od začetnega stanja ali situacije do cilja, ki jo mora reševalec poiskati, da 

reši problem (npr. učenec se po premisleku loti iskanja števk tako, da začne pri 

najniţjih in jih postopoma povečuje, dokler ne pride do prave vsote). 

 

Norbert Jaušovec (Jušovec, 1991, st. 33) pravi: »Za posameznika problem nastane 

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.« Vsak problem vsebuje 

tri sestavine: 

 nezaţeleno začetno stanje, 

 zaţeleno končno stanje, 

 ovira, ki preprečuje prehod iz začetnega v končno stanje. 

Primer: 

Učenec se sreča z nalogo: na kmetiji je vse skupaj 24 nog. Koliko je kokoši in koliko 

koz? Poišči čim več rešitev. 
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Moti ga, da ne pozna nobene rešitve (nezaţeleno začetno stanje) Zanima ga, koliko 

rešitev bi lahko poiskal, ţeli si poskusiti rešiti nalogo, priti do vsaj nekaj različnih 

rešitev (zaţeleno končno stanje). Odloči se, da bo problem poskusil rešiti. Po daljšem 

premisleku se loti risanja preproste risbe ţivali z dvema in s štirimi nogami. Poskuša 

različne kombinacije in ţivali kombinira toliko časa, dokler ni skupni seštevek nog 24.  

 

Stevenson (Stevenson, 1995, st. 2) navaja kriterije matematičnega problema: 

 problem mora biti zanimiv, privlačen; 

 problem mora biti dostopen z zbiranjem podatkov; 

 problem mora ponuditi nekaj zanimivega na različnih nivojih; 

 vpleteni pojmi morajo imeti matematično osnovo; 

 rešitev problema mora prinesti zadovoljstvo; 

 problem naj odpira nekaj novih problemov. 

 

»Če je pot iz začetnega stanja do cilja znana in je ni treba poiskati, potem to ni več 

matematični problem. Torej, če reševalec pozna strategijo reševanja, ne moremo več 

govoriti o problemu, ampak o problemu – vaji« (Cotič, 1999, st. 7). Primer problema – 

vaje bi bila lahko neka matematična naloga, ki je učencu ţe znana. Ker je ţe reševal 

podobno  nalogo, ţe pozna pot reševanja. Postopek reševanja tako le ponovi (uporablja 

le izkušnje in priklic poteka reševanja iz spomina) in zato v tej situaciji ne gre za 

problem ampak za problem – vajo (Frobisher, 1997).  

 

Cotič (Cotič, 1999) torej imenuje nalogo, kjer učenec  razpolaga z določenimi 

strategijami in algoritmi za rešitev le-te, problem – vaja. Opozarja, da ravno zaradi tega 

pride do situacije, ko je problem za nekega učenca res pravi matematični problem, za 

drugega pa le problem – vaja. Učitelj mora biti zato zelo pozoren, da ima pri izvajanju 

problemskega pouka individualen pristop k učencem. Sama bi opozorila tudi na to, da 

dani problem pri istem učencu lahko predstavlja problem le ob prvem reševanju. Ko 

osvoji strategijo reševanja, problem zanj ne predstavlja več pravega problema ampak le 

še problem – vajo.  

 

Polya t.i. problem – vajo imenuje rutinski problem (Polya, 1985). Opredeli ga  kot 

problem, pri katerem mora učenec le vstaviti podatke v nalogo, ali pa slediti nekemu 
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splošnemu, ţe vnaprej znanemu vzorcu reševanja. »Učencu ni treba nič drugega kot 

malo pazljivosti in potrpljenja pri delu po receptu. Nima pa nobene priloţnosti, da bi 

uporabil svojo lastno presojo ali svoje iznajditeljske sposobnosti.« (Polya, 1985, st. 

197). Polya opozarja, da so pri pouku matematike nujni tudi nerutinski problemi, kjer 

učence navajamo na samostojnost, inventivnost in logično mišljenje.  

 

 

2.3 VRSTE PROBLEMOV  

 

Mnogo teoretikov se je ukvarjalo z vprašanjem: »Kakšni pa so lahko problemi? Katere 

vrste problemov obstajajo?« Zaradi zelo raznolikih zornih kotov so prišli do različnih 

klasifikacij problemov. Nekateri so opazovali namen reševanja, drugi, kako samostojen 

je reševalec pri reševanju, spet tretji, kakšna je pot reševanja in kakšen cilj. V sledečem 

poglavju bi rada predstavila nekaj teh klasifikacij.  

 

2.3.1 Problemi glede na namen reševanja  

 

Krech in Crutschfield (Strmčnik, 1992) navajata naslednje vrste problemov: 

 

 POJASNJEVALNI 

so problemi, katerih bistvo je razumevanje nekega dogodka, situacije, zaporedja 

dogodkov. Odkriti moramo vzroke in povezanost problemskih sestavin. 

Primer: 

Zakaj dobi človek v visokih gorah gorsko bolezen? (Strmčnik, 1992, st. 52) 

 

 PREDVIDEVALNI 

problemi od reševalca zahtevajo napovedovanje prihodnjih dogodkov. Reševalcu je 

v pomoč poznavanje okoliščin, izkušnje s podobnih področij in zmoţnost 

kombiniranja. Brez teh mu preostane le »slepo ugibanje«. 

Primer: 

Kako se bo razvijala recesijska kriza? 
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 INVENCIJSKI 

problemi ne slonijo na izkušnjah, znanju reševalca, ampak bolj na njegovi 

domišljiji, odprtosti mišljenja. 

Primer: 

Razni izumi znanstvenikov, izumiteljev.  

 

2.3.2 Problemi glede na reševalno samostojnost 

 

Strmčnik (Strmčnik, 1992) pravi, da probleme razlikujemo tudi glede na to, kako 

dejaven in ustvarjalen je učenec ob reševanju. Tako navaja delitev problem glede na 

reševalno samostojnost: 

 

 REŠEVANJE PROBLEMOV PO VZORCU OZIROMA PO MODELU 

»Učno delo poteka na podlagi njim ţe znanega vzorca ali s pomočjo podrobnih 

navodil. Raven aktivnosti in samostojnosti pri takem delu sicer ne presega 

reproduktivne stopnje, je pa pogosto potrebna in utemeljena predvsem kot izhodišče 

in podlaga za uvajanje učencev v večjo učno samostojnost in za raznovrstno 

vadenje« (Strmčnik, 1992, st. 52). Gre za probleme, ki učencem niso popolnoma 

neznani, morda so podobne ţe kdaj reševali.  

Menim, da gre pri zgoraj opredeljenih problemih bolj za problem – vajo oz. rutinski 

problem. Gre za vajo, utrjevanje določenih postopkov reševanja in ne za problem, 

pri katerem bi učenec odkrival kaj novega. Vprašanje, ki se mi poraja, je torej, ali ta 

vrsta problemov sploh spada v klasifikacijo problemov. Glede na Strmčnikovo 

opredelitev problema, ne.  

 

 REKONSTRUIRANO SAMOSTOJNO PROBLEMSKO UČENJE 

»Značilnost takega problemskega učenja je, da je rešitveno načelo vsebovano ţe v 

nalogi, a ga morajo učenci, upoštevajoč stukturo in pogoje naloge, rekonstruirati oz. 

preoblikovati v konkretne rešitvene postopke. Z rekonstrukcijo prihaja tudi do 

prestrukturiranja misli, znanja in izkušenj učencev in od tod do novih rešitvenih 

zamisli in postopkov« (Strmčnik, 1992, st. 54). Namen takega učenja je, da učenci 

čim bolj celovito in poglobljenjo dojamejo učno vsebino.  
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 VARIIRANO SAMOSTOJNO PROBLEMSKO UČENJE 

»Pri tej učni samostojnosti gre za variiranje spoznanj, sposobnosti in izkušenj, ki so 

si jih pridobili učenci pri prejšnjih dveh opisanih dejavnostih, ali pa sicer pri pouku 

in zunaj njega. Da bi naloge rešili, uporabljajo delno znanje, ki so ga ţe prej 

pridobili, zlasti velja to za fundamentalne pojme, delno pa s pomočjo novih 

spoznanj, do katerih sproti prihajajo« (Strmčnik 1992, st. 54). Rezultati so nova 

spoznanja in izkušnje. 

 

 SAMOSTOJNO USTVARJALNO REŠEVANJE PROBLEMOV 

»Najvišja stopnja problemskega učenja se kaţe v samostojni ustvarjalni problemski 

dejavnosti učencev, ko preteţno sami odkrivajo,  identificirajo, artikulirajo in 

rešujejo probleme« (Strmčnik 1992, st. 55). Bistveni sta učenčeva samostojnost in 

ustvarjalnost.  

 

 

2.3.3 Vodeni, nevodeni in nepopolni problemi 

 

Mialaret v svoji kategorizaciji problemov loči vodene, nevodene in nepopolne probleme 

(Cotič, 1999): 

 

 VODENI PROBLEMI 

Značilnost vodenih problemov je, da ţe samo besedilo problema učencu natančno 

narekuje vrstni red reševanja (aritmetične operacije ali geometrijske konstrukcije). 

Najbolj preproste vodene probleme imenuje enostavni vodeni problemi. Ti od 

reševalca zahtevajo le eno operacijo. Poznamo tudi sestavljene vodene probleme, ki 

pa so lahko za učence precej zahtevnejši. Čeprav gre le za skromno razširitev 

enostavnega vodenega problema, ta razširitev učencu lahko povzroči nemalo 

preglavic. Pomagamo mu lahko tako, da sestavljen problem razdelimo na več 

preprostejših.  

Primer sestavljenega vodenega primera: 

Mia je za rojstni dan dobila 15 € od mamice in očka ter 10 € od babice. Kupila si je 

ţogo za 3 € in knjigo za 13 €. Koliko denarja še ima? 
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Po mnogih zgoraj navedenih definicijah matematičnega problema vodeni problem 

sploh ne spada med probleme. Za te je namreč značilno, da pot reševanja ni znana 

(Cotič, 1999; Polya, 1985; Strmčnik, 1992), značilnost vodenih problemov pa je, da 

učenca ţe besedilo vodi po poti reševanja.  

 

 NEVODENI PROBLEMI 

Pri nevodenem problemu učenec iz besedila naloge ne more razbrati predlaganega 

zaporedja operacij. Pot ali poti do rešitve mora poiskati sam. Ti problemi so zato 

miselno zahtevnejši od vodenih.  

Primer:  

Šest oseb se ţeli peljati z dvigalom, katerega nosilnost je 350 kg. Te osebe so: 

Marko, ki tehta 73 kg, Maja, ki tehta 49 kg, Tine, ki tehta 87 kg, Eva, ki tehta 56 kg, 

Darjo, ki tehta 68 kg, in Rok, ki tehta 81 kg. Ali se lahko vseh 6 oseb naenkrat pelje 

z dvigalom? Katera oseba mora počakati naslednjo voţnjo z dvigalom? Zapiši vse 

rešitve. (Cotič, 1999, st. 15) 

 

 NEPOPOLNI PROBLEMI 

Pri nepopolnem problemu nista vnaprej znana niti pot, niti cilj reševanja. Rešitve so 

različne, vsak učenec lahko najde svojo. Po drugi strani lahko učenci pridejo do iste 

rešitve na različne načine. Ti problemi so zelo motivacijski, saj imajo učenci proste 

poti reševanja. Gre za osnovna znanja, ki jih učenec povezuje in prepleta na način, 

ki njemu najbolj ustreza. Naloge tega tipa so zelo zanimive, ker povezujejo 

matematiko z vsakdanjimi situacijami. Učenci so lahko zelo ustvarjalni. 

Primer:  

Prijateljica te prosi, da poskrbiš za hrano in pijačo na njeni rojstnodnevni zabavi. 

Na razpolago imaš 50 €, na zabavi bo 7 deklic.  
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2.3.4 Problemi glede na pot in cilj 

 

Frobisherjeva kategorizacija problemov (Cotič, 1999): 

 

 PROBLEMI Z ZAPRTO POTJO IN ZAPRTIM CILJEM 

Problem ima le eno pot reševanja in točno določen cilj. Vsi učenci problem rešijo na 

isti način in pridejo do istega cilja. Veliko didaktikov matematike meni, da so taki 

problemi dobri za preverjanje učenčevega razumevanja naučene snovi. Koncepte 

hkrati utrdimo in ponovimo.  

Primer: 

Na električnem daljnovodu je sedelo nekaj lastovk. Čez čas je 5 lastovk odletelo. Ko 

so se 3 vrnile, jih je bilo 12. Koliko lastovk je sedelo na električnem daljnovodu na 

začetku? 

 

 PROBLEMI Z ODPRTO POTJO IN ZAPRTIM CILJEM 

Cilj oz. rešitev/rešitve problema so vnaprej znane. Vsi učenci bi pri uspešnem 

reševanju prišli do iste rešitve. Pot, po kateri rešujejo, pa ni točno določena. Vsak 

učenec se sam odloči za strategijo reševanja. Učenci se pogosto odločijo za 

strategijo, ki so jo v preteklosti ţe uporabljali ali za naključno, »slepo« iskanje 

rešitve. Frobisher opozarja, da naj učenec dobro obvlada različne strategije 

reševanja problemov. Šele takrat je pripravljen za zadnjo kategorijo problemov 

(odprta pot, odprt cilj). Proces usvajanja strategij lahko traja kar dolgo časa. 

Primer: 

V mreţo vriši vse neskladne like s ploščino 4 enote.  

 

 PROBLEMI Z ODPRTO POTJO IN ODPRTIM CILJEM 

Problem nima točno opredeljene poti reševanja,  niti rešitve. Lahko bi ga imenovali 

problem – raziskava, metodo reševanja pa raziskovanje. Namen takih problemov ni 

v razumevanju in utrjevanju pojmov in matematičnih konceptov, ampak v 

vzpodbujanju učenčeve samostojnosti, izvirnosti in vztrajnosti.  

Primer: 

Poišči vsote, ki jih lahko dobiš iz števil 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 22, 27. 
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Če primerjamo Mialaretovo in Frobisherjevo kategorizacijo problemov, opazimo, da sta 

si zelo podobni. Problemi prvih dveh stopenj so po njunih navedbah pravzaprav enako 

opredeljeni. Kategorizaciji se razlikujeta v problemih tretje stopnje. Mialaret navaja te 

kot nepopolne probleme, pri Frobisherju pa so to problemi z odprto potjo in odprtim 

ciljem. Mialaretovi problemi so tako pravzaprav le del problemov, ki jih navaja 

Frobisher. Mialaret namreč omenja probleme, kjer gre za vsakdanje situacije iz ţivljenja 

učencev, Frobisher pa med te probleme prišteva tudi probleme s čisto matematično 

vsebino.  

 

2.3.5 Problemi z zaprtim ciljem 

 

Cotič opozarja, da bi morali učencem poleg ţe navedenih problemov ponujati tudi take, 

ki izhajajo iz realnih situacij in niso »izumetničeni« in »abstraktni«. V ta namen 

opredeli še nakaj vrst problemov, poglavje pa poimenuje razširitev problemov z zaprto 

potjo in zaprtim ciljem ter odprto potjo in zaprtim ciljem (Cotič, 1999): 

 

 PROBLEMI, KI NIMAJO ZADOSTNEGA ŠTEVILA PODATKOV ZA 

REŠITEV 

Pri tej vrsti problemov ločimo dve podvrsti. Pri prvih so podatki posredovani 

implicitno. Niso zapisani v besedilu, a poznamo pot, po kateri lahko pridemo do 

njih. Ko jih poiščemo, si jih zapišemo in rešimo problem. Pomembno je, da 

učencem ponudimo takšne probleme, saj je večina problemov iz vsakdanjega 

ţivljenja take vrste. Učenec se ob reševanju nauči prepoznati, kateri podatki  

manjkajo in kje jih poiskati.  

Primer: 

Mojčina druţina je kupila nov avto. Očka jih je na testno voţnjo peljal iz Kopra v 

Ljubljano in nato še v Novo mesto, kjer so prespali pri babici. Koliko kilometrov so 

prevozili z novim avtom? 

 

Poznamo pa tudi probleme, kjer manjkajoči podatki v nobenem smislu ne morejo 

biti definirani. Učenci teh podatkov ne morejo poiskati, lahko si jih le izmislijo. 

Učenec mora v tem primeru najprej ugotoviti, kateri podatek manjka in ga nato sam 

določiti. 
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Primer: 

Ela je kartala s svojo babico. Ela je imela 5 zmag več kot babica. Kolikokrat sta 

odigrali igro? 

 

 PROBLEMI, KI IMAJO VEČ PODATKOV, KOT JE POTREBNIH ZA 

REŠITEV 

V vsakdanjem ţivljenju vlada zmeda podatkov. Zelo pogosto se torej učenec sooči s 

situacijo, ko mora presoditi, katerih podatkov ne potrebuje, so odveč. Učenec mora 

problem res dobro razumeti, da lahko izloči nepotrebne informacije. 

Primer: 

Liam rad riše, kolesari, se vozi z rolerji, karta. Poleti rad plava, teče ob obali, 

nabira školjke, ki jih zbira. Pozimi smuča, dela sneţake in drsa. S koliko športi se 

ukvarja Liam? 

 

 PROBLEMI, V KATERIH SO PODATKI NASPROTUJOČI OZIROMA 

NIMAJO REŠITEV 

Nasprotujoči si podatki privedejo do tega, da problem ni rešljiv. Marsikateri učenec 

bo ugotovil, da problema ne more rešiti, ne bo pa vedel, zakaj je tako. Učence 

moramo zato navajati, da med navedemi podatki iščejo logično povezavo in so pri 

tem kritični. 

Primer: 

Mitja bo imel zelo razgibane zimske počitnice: za tri dni bo šel k babici, štiri dni bo 

smučal z druţino. Enkrat bo prespal pri bratrancu in za dva dni bo šel na tabor s 

taborniki. Koliko dni bo imel za počitek in pripravo na šolo, če počitnice trajajo 

sedem dni? 

 

 PROBLEMI, KI JIH REŠIMO NA RAZLIČNE NAČINE 

Učence preveč usmerjamo v oblikovanje predsodkov, da je pri matematiki vedno le 

ena pot reševanja. Tudi v ţivljenju ni tako. Ravno zato je pomembno, da učenci 

praktično spoznajo, da s sošolci lako pri istem problemu po drugi poti pridejo do 

pravilne rešitve. 

Primer: 
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V ogradi so goske in ovce. Ţivali imajo skupaj 35 glav in 94 nog. Koliko je gosk in 

koliko ovc? 

En učenec reši nalogo grafično z risanjem ţivali, drugi oblikuje tabelo, tretji zapiše 

enačbo, četrti ugiba ...  

 

 PROBLEMI Z VEČ REŠITVAMI 

V vsakdanjem ţivljenju naletimo na zelo malo problemov, kjer je moţna le ena 

rešitev. Zato moramo učencu pri matematiki ponuditi tudi probleme, kjer je poleg 

odprte poti moţnih tudi več različnih rešitev istega problema. S tem učenca 

navajamo na samostojno mišljenje in mu obenem pustimo prostor za ustvarjalnost. 

Pogosto bo učenec sošolčevo ali svojo rešitev obsodil za napačno, če ne bosta enaki. 

Pomembno je, da učenca navadimo, da še enkrat prebere nalogo in dojame, zakaj 

lahko pride do več različnih pravilnih rešitev. Lahko ga tudi vzpodbujamo, da sam 

poišče več rešitev. Ločimo probleme s končnim in neskončnim številom rešitev. 

Primer: 

V mreţo vriši čim več likov s ploščino 5 enot.  

 

 

2.4 FAZE REŠEVANJA PROBLEMA  

 

2.4.1 Faze reševanja po Polyi  

 

George Polya navaja štiri faze po katerih poteka reševanje problema. Pravi, da včasih 

učenci problem rešijo tudi brez katere od naštetih faz (npr. ko učenca prešine nova 

sijajna zamisel), kar je dovoljeno. Toliko bolje, če mu je uspelo smiselno priti do rešitve 

po hitrejši poti. Te faze so (Polya, 1999):  

 

a. RAZUMEVANJE PROBLEMA 

Za učenčevo dobro razumevanje problema je v veliki meri odgovoren najprej 

učitelj. Od njega je namreč odvisno ali bo problem preteţak, prelahek, ali bo 

zanimiv in predvsem ali bo učencem predstavljen ţivljenjsko in privlačno. Za 

nerazumevanje matematičnih problemov je prevečkrat krivo zapleteno in nejasno 

besedilo ali nenatačno branje učenca. Učitelj naj preveri ali učenec zna ponoviti 
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bistvo problema s svojimi besedami, ali pozna neznanke, pomembne podatke in 

pogoje. Le na podlagi vseh pravilnih odgovorov lahko učitelj sklepa, da je učenec 

nalogo razumel in ga lahko napoti k naslednji fazi.  

 

b. NAČRT ZA REŠITEV NALOGE 

Načrt nastane na podlagi pridobljenih izkušenj pri reševanju podobnih primerov. 

Načrt je narejen, ko vemo ali vsaj pribliţno vemo, katere faze, katere korake 

(operacije) bomo morali izvesti, da pridemo do rešitve problema. Zamisel načrta se 

lahko pojavi postopoma ali pa kot nenaden preblisk. Za oblikovanje načrta je 

dostikrat potrebne kar nekaj zbranosti, vztrajnosti in discipliniranosti. 

  

c. URESNIČITEV NAČRTA 

Uresničitev zastavljenega načrta je ponavadi laţja od snovanja načrta. Pri 

uresničevanju gre za to, da učenec dejansko izpelje faze, ki jih je v načrtu predvidel. 

Sproti mora preverjati, če je reševanje pravilno in smiselno, pri čemer se včasih 

izkaţe, da načrt ni bil dober. Učencem lahko povzroči problem pomnjenje samih 

stopenj v načrtu. Predvsem se to dogaja, če načrta niso zasnovali sami, ampak so ga 

prepisali od sošolca ali ga je predlagal učitelj. Gre za to, da učenec v tem primeru ne 

ve, zakaj je načrt zasnovan tako, kot je, in mu zapomnitev dela teţave. Učenec mora 

ves čas uresničevanja načrta vedeti, kaj je ţe izračunal, zakaj, in kaj ga še čaka.   

 

d. ANALIZA REŠEVANJA, PREGLED OPRAVLJENE POTI 

Kljub temu da se učenci po »uspešnem« reševanju problema najraje takoj posvetijo 

nečemu drugemu, se mora učitelj zavedati pomena zadnje faze reševanja problema. 

Za učenčev napredek je takojšen pregled reševanja nujen. Učitelj in učenci se lahko 

pregleda lotijo skupaj. Učitelj naj reševalce problema vpraša, če je mogoče njihov 

rezultat preveriti na kakšnem drugem primeru. Lahko preverijo različne načine 

reševanja, lahko podatke uporabijo na novem primeru. Učencem bo takojšen 

pregled reševanja zanimiv, če bodo pri njem sodelovali, ob tem še kaj novega 

izvedeli in če bodo lahko sami sodelovali pri dokazovanju pravilnosti njihovega 

reševanja.  
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2.4.2 Faze reševanja po Strmčniku  

 

Strmčnik (Strmčnik, 1992) ţeli stopnje pri reševanju nekega problema graditi tako na 

podlagi spoznavnih in motivacijskih procesov, kot tudi v okviru didaktičnih vidikov. 

Opozarja, da nobenega modela reševanja v praksi ni mogoče popolnoma upoštevati. 

Učenci se namreč srečujejo z različnimi problemi. Najpomembnejše za načrtovanje 

reševanja je teţišče reševalne situacije: rešitev je lahko »ţe v učencih«, se je morajo 

samo spomniti, lahko pa temelji na podlagi reševanja delnih problemskih situacij. 

Najzahtevnejše je reševanje, kadar se učenec sooči s popolnoma novim problemom, kjer 

mora stalno iskati nove podatke iz različnih virov, jih sproti povezovati in preverjati 

njihovo smiselnost. Predvsem temu zadnjemu načinu reševanja je namenjen naslednji 

model reševanja, ki vsebuje sledeče stopnje (Strmčnik, 1992): 

 

 EVIDENTIRANJE PROBLEMSKE SITUACIJE 

Učitelj je tisti, ki učencem ponuja in jih opozarja na problemske situacije v 

vsakdanjem ţivljenju. Učencem naredi situacije zanimive (torej jim te predstavljajo 

problem) in jim pomaga sestaviti problemske naloge, ki jih nato rešijo. Pomembno 

je, da učencem poleg moţnosti reševanja vnaprej pripravljenih problemov omogoči 

in jih vzpodbuja tudi, da problemske situacije iščejo sami. Nato jim pomaga 

formulirati problemske naloge in jih rešiti. Nekateri učenci bodo potrebovali veliko 

pomoči, drugi pa bodo ves proces izvedli samostojno.  

 

 OPREDELITEV IN FORMULIRANJE PROBLEMA 

Pri tej fazi reševanja problemov mora biti nujno prisotno učenčevo sodelovanje. Gre 

namreč za to, da problemsko situacijo, ki smo jo zaznali, pretvorimo v problem. 

Učenca mora situacija zanimati, ţeleti si mora, da bi jo rešil. Po drugi strani mora 

imeti zaupanje vase, da bo nalogi kos. Problem mora biti formuliran jasno in 

nedvoumno. Jasno mora biti razvidno bistvo problema, problemske spremenljivke, 

struktura problema. Ţal pa ima ravno z jasnim formuliranjem veliko učiteljev 

teţave. Teţko je tudi pritegniti vse učence. Vedno so namreč taki, ki jim problem ne 

predstavlja izziva, temveč le dodaten, nepotreben napor. Učitelj naj bi se temu 

izognil tako, da k učencem pristopa individualno in delo sproti prilagaja 

sposobnostim in motiviranosti posameznih učencev. Ker je to naporno, menim, da 
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se mnogo učiteljev danes tej stopnji raje izogne. Pri 24 učencih v razredu se je 

skoraj nemogoče posvetiti vsakemu posebej v meri, kot jo ta faza reševanja zahteva. 

Morda se ravno zato problemske naloge pogosteje pojavljajo pri urah dodatnega 

pouka kot pri rednem pouku. Pri dodatnih urah matematike je namreč manj učencev, 

zaradi večje nadarjenosti za matematiko pa je več moţnosti, da jim bodo 

problemske situacije namesto nepotrebnega napora predstavljale izziv.  

 

 NAČRTOVANJE REŠEVANJA PROBLEMOV 

V tej fazi moramo problem pretvoriti v problemsko nalogo. Nalogo moramo 

didaktično opremiti (jasna navodila, namigi) in predvideti načrt reševanja. 

Pomembno je, da učenci aktivno sodelujejo pri načrtovanju reševanja. Načrtovanje 

reševanja je naporen proces, ki zajema ustvarjalnost, poglobljeno razmišljanje, 

iskanje moţnosti in na koncu odločanje. Najprej je potrebno, da učenci predelajo 

dane podatke: raziščejo naj, kateri podatki so pomembni, kateri odveč. Pomembne 

naj med sabo poveţejo. Nato naj zbirajo ideje za reševanje. Nabor idej je najprej 

velik, nato se počasi oţa. Na koncu je treba sprejeti še končne odločitve. Te naj 

bodo sad poglobljenega razmisleka in ne površinske. Pri odločitvah je zelo 

pomembno predznanje učencev. Učitelj ne sme preveč računati nanj. Naj ima 

pripravljeno kratko in učinkovito metodo za priklic in ponovitev potrebnega 

predznanja. Različne raziskave kaţejo, da so učenci, ki so načrte izdelovali sami, 

reševanje problemov ocenjevali bolj ugodno kot tisti, ki so uporabili ponujene, ţe 

pripravljene načrte. 

 

 URESNIČEVANJE IN PREVERJANJE PROBLEMSKEGA NAČRTA 

Četrta faza reševanja problemov izgleda mehanična, zgolj kot reševanje po 

zamišljenem načrtu. A to ni res. Med samim reševanjem se velikokrat pojavijo 

potrebe po novih podatkih. V nobenem primeru naj delo ne bo mehanično. Učenec 

naj se ves čas zaveda, kaj in zakaj počne, kaj je ţe naredil in kaj ga še čaka. 

Pridobljene podatke naj sproti preverja, osmišlja in povezuje z ţe znanimi dejstvi. 

Zelo pogosto se zgodi, da učenec med reševanjem ugotovi, da ni na pravi poti. 

Razmišljanje nazaj proti začetku naloge, s ciljem najti kriţišče, kjer smo ubrali 

napačno pot, je zelo naporno. Šibkejši učenci ga ne zmorejo, zato se vrnejo na sam 

začetek naloge, kar jim lahko vzame veliko volje in zagona za reševanje. Ob 
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reševanju naloge se v učencih sproščajo zelo močna čustva: veselje, zanimanje, 

vznemirjenje, če je reševanje uspešno, in jeza, obup, razočaranje, kadar se pri 

reševanju zatakne. Pomembno je, da učitelj učencem stoji ob strani, jih vzpodbuja in 

jim nudi pomoč, če jo potrebujejo.  

 

 FORMULACIJA IN POSPLOŠITEV REZULTATOV REŠITVE PROBLEMA 

V zadnji fazi reševanja problemov ima učitelj vodilno vlogo. Vodi naj izmenjavo 

mnenj o reševanju, izkušnjah in rezultatih, do katerih so učenci prišli. Rezultati naj 

bodo predstavljeni jasno. Spregovori lahko tudi o dilemah, vprašanjih in dvomih. 

Končna posplošitev rezultatov je pomembna, saj učenci rešen problem postavijo v 

širši okvir, ne gre več za osamljen primer. Delo se osmisli. Ta posplošitev na učence 

deluje motivacijsko in v njih poraja zadovoljstvo.  

(Strmčnik, 1992) 

 

Polya in Strmčnik navajata nekaj zelo podobnih faz reševanja problemov. Oba navajata 

načrtovanje reševanja problemov kot samostojno fazo. Oba tudi navajata uresničitev 

načrta ter analizo reševanja. Vendar Polya vsako od navedenih faz navaja samostojno, 

Strmčnik pa ju zdruţi v eno fazo. Polya pred načrtovanjem predvideva še fazo 

razumevanja problema, Strmčnik pa to stanje pred samim razmislekom o poteh 

reševanja poglobi. Pravi, da morajo učenci problemske situacije v vsakdanjem ţivljenju 

poiskati sami, seveda pod učiteljevim vodstvom. Skupaj naj jih potem v razredu 

opredelijo in formulirajo v problem, problemsko nalogo. Tako Strmčnik pred samim 

načrtovanjem reševanja predvideva dve fazi: evidentiranje problemske situacije ter 

opredelitev in formuliranje problema. Tudi po analizi reševanja Strmčnik navaja še eno 

fazo, v kateri naj bi nova spoznanja učenci pod učiteljevim vodstvom umestili v širši 

okvir in s tem reševanje osmislili. Fazo imenuje formulacija in posplošitev rezultatov 

rešitve problema.  

Menim, da je v šolah pogosteje prisoten primer faz reševanja, kot jih navaja Polya, ko 

učitelj vnaprej sam pripravi problemske naloge. Pri fazah, kot jih navaja Strmčnik, 

morajo učenci sami? poiskati probleme v vsakdanjem ţivljenju. Te probleme si bodo 

sicer učenci bolje zapomnili in jih verjetno z večjim veseljem reševali, a za učitelja je to 

teţja pot. Med iskanjem primerne problemske situacije namreč lahko zaidejo iz učne 

teme, lahko imajo teţavo, kako najti problemsko situacijo...Mislim, da je najboljša 
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vmesna pot: učitelj naj si vnaprej pripravi kakšno problemsko nalogo, a da tudi 

učencem moţnost, da sami najdejo problemsko situacijo. Če pride do teţav, jih učitelj 

usmeri v problemsko situacijo, ki jo je vnaprej predvidel. Strmčnik po reševanju 

problemske naloge priporoča posplošitev problema, torej prenos v vsakdanje ţivljenje. 

Tudi ta stopnja je koristna, a zahtevna. Sama bi se tudi pri tej stopnji vnaprej pripravila, 

a pustila učencem moţnost, da sami poiščejo kakšen primer prenosa rešitve problema v 

vsakdanje ţivljenje.  

 

 

2.5 STRATEGIJE IN PONAZORITVE ZA USPEŠNEJŠE 

REŠEVANJE MATEMATIČNIH PROBLEMOV 

 

2.5.1 Strategije reševanja z vidika sistematičnosti 

 

Barica Marentič Poţarnik navaja kot najpogostejše načine reševanja problemov 

(Marentič Poţarnik, 2000):  

 

 Reševanje problemov po metodi poskusov in napak ali s slučajnim poskušanjem 

Ta model je najosnovnejši. Temelji na šibkih miselnih procesih in izkušnjah. Zanj 

je značilno nenehno poskušanje in učenje na napakah, dokler cilj ni doseţen. Tako 

reševanje problemov najdemo pri ţivalih, majhnih otrocih in pri odraslih takrat, ko 

so v časovni stiski. Podobno se dogaja, kadar je problem nepregleden, ali če ima 

učenec šibko predznanje. 

 

 Reševanje problemov z nenadnim vpogledom 

Pri reševanju na osnovi nenadnega vpogleda naj bi bila rešitev problema posledica 

nenadnega odkritja odnosov med vzroki in posledicami. A rešitev ne pride tako 

nenadno in sama po sebi, kot se sprva zdi, temveč je posledica daljšega zavestnega 

in podzavestnega razmišljanja. 

 

 Reševanje problemov s postopno analizo (to je za šolsko reševanje problemov 

najprimernejše), ki poteka po različnih fazah: 

o PREPARACIJA ali pripravljalna faza, v kateri spoznamo problem, ga 

opredelimo, ugotovimo, kaj je znano, kaj iščemo. 
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o INKUBACIJA ali faza navideznega mirovanja, ko razmišljanje poteka v 

podzavesti. 

o ILUMINACIJA ali faza razsvetlitve- aha efekt, ko se rešitev nenadoma 

pojavi. Ta faza je ponavadi močno čustveno obarvana. 

o VERIFIKACIJA ali preverjanje ustreznosti rešitve (Marentič Poţarnik, 

2000). 

 

Poglejmo si naštete strategije reševanja na primeru problema. Problemska naloga se 

glasi: Zamudnina v knjiţnici znaša za en dan 1 €, za dva dni 2 €, za tri dni 4 € in za štiri 

dni 8 €. Koliko znaša zamudnina za sedem dni? 

a. Učenec rešuje nalogo po metodi poskusov in napak: najprej kot rešitev predlaga, 

da zamudnina znaša 10 €. Ko ga vprašam, zakaj ravno 10 €, mi ne zna 

odgovoriti. Po določenem času popravi svojo rešitev na 14 €, kasneje še na 16 €. 

Povem, da odgovori niso pravilni. Na koncu predlaga rešitev 64 €, ki je pravilna. 

Naloga je zanj sedaj rešena, čeprav v resnici ne zna pojasniti, zakaj je to pravilna 

rešitev. 

b. Učenec reši nalogo z nenadnim vpogledom: prebiranju naloge sledi dolga tišina. 

Nato učenec pove pravilno rešitev. Ko ţelim pojasnilo, mi odgovori, da je 

potrebno zamudnino vsak naslednji dan zamude mnoţiti z dve. 

c. Učenec reši nalogo s postopno analizo: učenec si nekajkrat prebere nalogo. 

Premišljuje. Spomni se, da si lahko pomaga s preglednico. Ob opazovanju 

preglednice ugotovi, da se zamudnina z vsakim dnem zamude mnoţi z dve. 

Izračuna rešitev in jo še enkrat preveri. 

 

2.5.2 Načini ponazarjanja matematičnih problemov 

 

Na spletni strani http://library.thinkquest.org/25459/learning/problem/ med drugim 

navajajo ponazoritve, ki reševalcu lahko pomagajo k uspešnejšemu reševanju 

problemskih nalog: 

 naredi tabelo 

 naredi pregleden seznam 

 nariši risbo ali graf  

 

http://library.thinkquest.org/25459/learning/problem/
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 NAREDI TABELO 

Primer: 

Zamudnina v knjiţnici znaša za en dan 1 €, za dva dni 2 €, za tri dni 4 € in za štiri dni 

8 €. Koliko znaša zamudnina za sedem dni? 

Dan 1 2 3 4 5 6 7 

Zamudnina (€) 1 2 4 8 16 32 64 

Slika 1: Tabela 

Tabela učencu situacijo razjasni. Zapis je veliko bolj pregleden kot v besedilu, učenec 

laţje ugotovi, kakšno je pravilo zviševanja zamudnine. Jasni so tudi vmesni koraki, ki 

vodijo do končne rešitve, in tako lahko v primeru napačne rešitve hitro najdemo 

mesto napake. 

 

 NAREDI PREGLEDEN SEZNAM 

Matej ima dvoje hlač: modre in rjave. Ima 4 majice: rumeno, zeleno, rdečo, črno. Na 

koliko različnih načinov se lahko obleče? 

MAJICE HLAČE 

rumena modre 

rumena rjave 

zelena  modre 

zelena  rjave 

rdeča  modre 

rdeča  rjave 

črna  modre 

črna  rjave 

 

Sama bi poleg preglednega seznama učencu predlagala tudi preglednico, 

kombinatorično drevo ali puščični prikaz.  
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Primer kombinatoričnega drevesa: 

 

 

 

 NARIŠI RISBO ALI GRAF 

Koliko cestnih svetilk se nahaja ob cesti, ki je dolga 100 m, če so svetilke v razmaku 

20 m? 

 

 

 

Učenec si lahko zelo pomaga ţe z enostavno risbo.  

 

Pomembno se mi zdi, da učencu učitelj predstavi čim več različnih ponazoritev 

reševanja. Tako bo učenec lahko v dani situaciji izbral najprimernejšo ponazoritev in 

kar najhitreje prišel do rešitve problema. Seveda se mora učitelj zavedati, da ni vsaka 

ponazoritev primerna za vsak problem. Pri nekaterih problemih si lahko pomagamo s 

tabelo, pri drugih sploh ne vemo, kako bi jo oblikovali. Učitelj mora vedeti, da niso vse 

ponazoritve blizu vsem učencem. Nekateri si bodo znali zelo spretno pomagati z 

grafičnimi ponazoritvami, drugi se tudi na našo pobudo risanja ne bodo lotili. Morda si 

ne bodo znali pomagati niti s skrbno načrtovano grafično ponazoritvijo, ki jim jo bomo 

ponudili. Zato mora učitelj poznati čim več strategij in različnih ponazoritev, da bo ob 

določenem problemu učencu predlagal tisto, ki mu bo res v pomoč.  

 

 

modre 

hlače 

rjave 

hlače 

rumena 

majica 

zelena 

majica 

rdeča 

majica 

črna 

majica 

rumena 

majica 

zelena 

majica 

rdeča 

majica 

črna 

majica 

Slika 2: Kombinatorično drevo 

Slika 3: Risba 
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O pomembni vlogi grafičnih ponazoritev pri reševanju matematičnih problemov priča 

tudi raziskava Beckmanna (Beckmann, 2004), ki je ugotovil, da so singapurski učenci 

veliko uspešnejši pri reševanju matematičnih problemov kot ameriški. Zasluge za to 

pripisuje stalni prisotnosti preprostih risb in diagramov, ki so ponujeni učencem ob sami 

problemski nalogi. Slike in diagrami so ponujeni, da učencem pomagajo razumeti 

problem in da jih usmerijo v prave strategije reševanja. Zaradi teh slik in diagramov 

učenci v Singapurju rešujejo tudi probleme, ki so dokaj zahtevni (Beckmann, 2004). 

»Namesto zanašanja na površne in nezanesljive namige kot so na primer ključne besede 

naloge, preprosti diagrami pomagajo učencem razumeti, zakaj je uporaba določene 

operacije zares smiselna« (Beckmann, 2004, st. 43). »Preprosti diagrami omogočijo 

učencem, ki se še niso naučili veliko računstva, da rešijo izredno zapletene primere 

problemov« (Beckmann, 2004, st. 44): 

 

Rayu in Samy sta si razdelila 410 $. Rayu je dobil 100 $ več kot Samy. Koliko denarja 

je dobil Samy? 

Diagram in potek reševanja: 

 

Slika 4: Preprost diagram 

 

2 enoti = 410 $ - 100 $ 

  = 310 $ 

Samy je dobil __ $ 

 

Reševanje problema z enačbo: 

2S + 100 = 410 

 

Torej je zares pomembno, da učencem ponudimo preproste prikaze problemskih nalog. 

Kasneje jih lahko tudi naučimo, kako situacijo ponazoriti, da jo bodo laţje razumeli. S 

tem bi morda rešili problem našega šolstva: otroci ne razumejo zares, kaj naloga od njih 

zahteva, ampak le razmišljajo, če so kdaj ţe reševali podobno nalogo, da bi ponovili 
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vzorec reševanja. Mislim, da je za učenca zelo dobro, če tekom šolanja usvoji spretnost 

ponazoriti si dano situacijo. To je zelo uporabno znanje, saj ga bo uporabljal tudi pri 

kasnejšem šolanju in v ţivljenju. 

 

 

2.6 RAZLIČNI NAČINI MIŠLJENJA IN REŠEVANJA 

PROBLEMOV 

 

Ko učenec rešuje problem, kombinira različne miselne operacije in načine mišljenja 

(Cenčič, 2002): 

 

 INDUKCIJA 

Induktivno sklepanje poteka od posameznega k splošnemu, torej od konkretnih 

primerov k posplošitvam in uporabi teh poplošitev za nove primere. 

 

Primer induktivnega mišljenja: 

S primeri: 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5; 7 + 15 = 22, 15 + 7 = 22, pridemo do zakona 

komutativnosti. To spoznanje posplošimo na vse račune seštevanja.  

 

 DEDUKCIJA 

Je ravno obratno od indukcije. S pomočjo poznavanja splošnega, sklepamo in 

rešujemo posamezne primere. Dedukcija je za otroka zelo zahtevna, pomagamo mu 

tako, da ga usmerimo na konkreten primer.  

 

Primer deduktivnega mišljenja:  

Poznamo pravilo: sodo število je tisto, ki ga delimo z 2 in je ostanek 0. 

Na podlagi tega pravila ločimo števila: 67, 94, 23, 11, 48, 90 na soda in nesoda. 

 

 ANALOGIJA 

Reševanje po analogiji pomeni po podobnosti. Do rešitve pridemo s pomočjo iskanja 

podobnosti in vlečenja vzporednic med znanim in novim. Mišljenje po analogiji je v 

ţivljenju zelo pogosto, ni pa vedno pravilno. Pri reševanju problemov po analogiji je 

pomembno, da rezultat še enkrat preverimo.  

 



Juršič, S. (2012). Strategije reševanja matematičnih problemov v 4. razredu osnovne šole. Diplomsko 

delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 

25 

 

Analogijo zelo pogosto uporabljamo tudi v didaktične namene v šolah. Učitelj razloţi 

učencem en primer in pričakuje, da bodo na podoben način reševali podobne primere. 

Pri razlagi abstraktnejših vsebin si učitelj pogosto pomaga tako, da vsebino razloţi na 

enostavnejšem, učencem bliţjem primeru. 

 

Primer analitičnega mišljenja: 

Učenec najprej reši problem: 

Metka, Tine in Nejc imajo skupaj 16 bonbonov. Metka ima toliko bonbonov kot oba 

fanta skupaj, Tine ima dva več kot Nejc. Koliko bonbonov ima Metka, koliko Tine in 

koliko Nejc? 

Ko učenec uspešno reši problem, mu ni teţko rešiti podoben problem z drugimi 

podatki, npr.: Jabolk in hrušk je skupaj 34. Hrušk je 4 več kot jabolk. Koliko je jabolk 

in koliko hrušk? 

 

 TRANSFORMACIJA 

Transformacija pomeni preoblikovanje, pretvorbo, spremembo, ustvarjanje novih 

oblik na osnovi neke danosti. Učenec s pomočjo transformacije vidi problem v novi 

luči in posledično menja smer svojega reševanja. Zaradi tega začne iskati nove poti 

reševanja in pride do novih rešitev. Na podlagi ţe usvojenega in znanega sklepa o 

novi situaciji. 

 

Primer mišljenja na podlagi transformacije:  

Poišči v škatli predmete, ki imajo obliko krogle, valja in kocke.(Učenci so se pred 

kratkim učili o značilnostih krogle, valja in kocke).  

 

 INTUICIJA 

Intuicija je navdih naposrednega dojemanja brez razumskega razčlenjevanja. Gre za 

celosten pristop k problemu pogosto brez oprijemljivih dokazov in z nepopolnimi 

podatki. 

Ljudje, posebej otroci, pogosto uporabljamo intuitivni način mišljenja. Šele pri šestih 

letih začnejo uporabljati tudi analitično sklepanje, vendar se še veliko kasneje radi 

zatečejo k intuiciji. Ustvarjanje in raziskovanje novega področja nujno pomeni tudi 

intuitivno razmišljanje.  
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Primer mišljenja na podlagi intuicije:  

Mama je dala Tini eno, Mateju dve, Kristjanu dve in Juliji eno jabolko. V košari je 

bilo jabolk ravno še enkrat toliko, kolikor jih je razdelila. Koliko jabolk je imela 

mama v košari preden jih je začela deliti otrokom? 

Učenec po zelo kratkem premisleku reče, da je imela na začetku deset jabolk 

(pribliţno oceni in intuitivno predvideva, da jih je kupila »okroglo število«).  

(Cenčič, 2002) 

 

 

Našteti načini mišljenja se seveda ne pojavljajo ločeno en od drugega ampak v različnih 

kombinacijah. Pri reševanju problema, ki je učencu ţe znan, bo šlo verjetno bolj za 

mišljenje na podlagi analogije, pri popolnoma novem problemu si bo pomagal z 

induktivnim mišljenjem. Manfreda Kolarjeva in Hodnik Čadeţeva kot najpogostejša 

načina mišljenja pri pouku matematike navajata induktivno in deduktivno sklepanje. 

Opredelita ju kot: »Induktivno sklepanje v splošnem pomeni, da na osnovi opazovanja 

posameznih primerov izpeljemo neko posplošitev, ki ji lahko do neke stopnje 

verjamemo ... Deduktivno sklepanje pa pomeni, da na osnovi veljavne posplošitve 

izpeljemo primere, ki to posplošitev ponazorijo.« (Manfreda Kolar, Hodnik Čadeţ, 

2011, st. 98). Navajata štiri stopnje induktivnega sklepanja: opazovanje posameznih 

primerov, oblikovanje pravil na osnovi opazovanih primerov, posploševanje in 

preverjanje posplošitve na novih primerih (Manfreda Kolar, Hodnik Čadeţ, 2011, 

Polya, 1967). 

 

 

2.7 MATEMATIČNI PROBLEMI V UČNEM NAČRTU  
 

V veljavnem učnem načrtu za matematiko (Ţakelj, A., Perat, Z., Lipovec, A., idr., 2011) 

je problemski pouk omenjen zelo pogosto. Pomembno se mi zdi, da ni definiran le kot 

dodatna dejavnost za nadarjene, ali občasna popestritev rednega pouka, ampak kot 

nujen način dela pri rednih urah matematike. Problemi so prisotni v vseh razredih 

devetletne osnovne šole.  
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V delu Splošni cilji avtorji vzpodbujajo učitelje, da pri učencih razvijajo osnovno 

matematično kompetenco. »Matematična kompetenca je sposobnost uporabe 

matematičnega načina razmišljanja za reševanje različnih matematičnih problemov in 

problemov iz vsakdanjega ţivljenja. Učitelji z izbiro primernih dejavnosti poskrbijo, da 

so v procese reševanja vključeni razmišljanje, sklepanje, izpeljevanje ugotovitev idr.« 

(Ţakelj, A., Perat, Z., Lipovec, A., idr., 2011, st. 5). Uspešno reševanje matematičnih 

problemov je torej po eni strani cilj pouka matematike.  

 

Pri didaktičnih priporočilih v sklopu učenje in uporaba procesnih znanj avtorji zelo 

podrobno opredelijo cilje problemov pri matematiki: »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. Razvijajo kritični odnos do rešitev, 

kritični odnos do interpretacije rezultatov, matematično razmišljanje: abstraktno-logično 

mišljenje in geometrijske predstave ter razvijajo ustvarjalnost. Učijo se izraţati ustno, 

pisno ali v drugih izraznih oblikah, dekodirati in prevajati matematične situacije iz 

naravnega jezika v simbolni jezik in obratno, interpretirati in uporabljati različne oblike 

predstavljanja (fizični ali abstraktni modeli, slikovne ponazoritve, formule,  prikazi, 

tabele, vzorci, geometrijske konstrukcije idr.), izbrati primerna sredstva in ponazoritve 

za izraţanje in sporočanje rešitev (Ţakelj, A., Perat, Z., Lipovec, A., idr., 2011, st. 73). 

Nato navedejo nekaj predlogov dejavnosti za razvoj problemskih znanj.  

 

Po drugi strani pa se skozi celoten učni načrt problemski pouk pojavlja kot sredstvo za 

utrjevanje, ponavljanje, poglabljanje znanja z različnih področij, npr. aritmetika in 

algebra: »uporabljajo računske operacije pri reševanju problemov« (Ţakelj, A., Perat, 

Z., Lipovec, A., idr., 2011, st. 14). V didaktičnih priporočilih za drugo vzgojno-

izobraţevalno obdobje je zapisano: »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. Večino ciljev tega sklopa ne 

uresničujemo v posebej izbranih urah, ampak sočasno z razvijanjem drugih znanj« 

(Ţakelj, A., Perat, Z., Lipovec, A., idr., 2011, st. 41). 

 



Juršič, S. (2012). Strategije reševanja matematičnih problemov v 4. razredu osnovne šole. Diplomsko 

delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 

28 

 

Učni načrt za vsako vzgojno-izobraţevalno obdobje opredeli tri glavne teme: geometrija 

in merjenje, aritmetika in algebra ter druge vsebine. Problemska znanja so največkrat 

omenjena v temi druge vsebine znotraj sklopa matematični problem in problemi z 

ţivljenjskimi situacijami. »Cilji sklopa o matematičnih problemih spodbujajo 

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

obravnavi vsebin drugih vsebinskih sklopov (npr. delo z vzorci pri številih in 

geometriji)« (Ţakelj, A., Perat, Z., Lipovec, A., idr., 2011, st. 20). 

 

Kratko opredelitev problema in ciljev sklopa o problemih zapišejo avtorji učnega načrta 

takole: »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 rešitev ter oblikovanje odgovora. Učence spodbujamo, da 

uporabljajo in razvijajo različne strategije pri reševanju problemov« (Ţakelj, A., Perat, 

Z., Lipovec, A., idr., 2011, st. 20). V tem kratkem odstavku je lepo zajeta vsa 

kompleksnost problemskega pouka.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

Šole vse bolj stremijo k temu, da učenci pridobivajo čim bolj uporabno znanje, da jih to, 

kar delajo v času pouka, vzpodbuja k razmišljanju. Tako se pri pouku matematike vse 

bolj poudarjajo problemska znanja. Učenci naj se v času šolanja srečajo s čim več 

problemi, ki jim bodo zanimivi in jim predstavljajo izziv. A kljub zdaj ţe glasnemu 

poudarjanju problemskih znanj se v mnogih razredih tovrstne naloge pojavljajo zelo 

redko. Zakaj je tako?  

 

Priprava ure z učencem primernimi in zanimivimi problemskimi nalogami je gotovo 

veliko zahtevnejša, kot pripravljanje običajnih matematičnih nalog za utrjevanje in 

ponavljanje snovi. Potrebna je tudi podrobnejša in zahtevnejša priprava razlage in 

nudenja pomoči učencem, ki bi se jim pri reševanju zataknilo. Pojavi se vprašanje, kako 

dobro učitelji poznajo strategije reševanja problemskih nalog. Ali imajo dovolj znanja, 

da učencem predlagajo nove poti in načine razmišljanja ter razna pomagala, ki bi jim 

bila v pomoč pri reševanju? Ali se problemskim nalogam morda izogibajo tudi zato, ker 

učencem, ki se jim zatakne, ne znajo svetovati, iz učenčevega reševanja in 

pripovedovanja ne znajo prepoznati, na kakšen način učenec razmišlja, katere strategije 

so mu bliţje? Če bi poznali nekaj načinov reševanja in nekaj ponazoritev, ki jih lahko 

ponudijo učencem, bi se najbrţ čutili bolje pripravljene za vodenje take učne ure.  

 

V skladu s problemom raziskovanja sem si postavila cilje: 

 Raziskati, katere strategije učenci uporabljajo pri reševanju matematičnih problemov in 

kako uspešni so pri tem.  

 Raziskati, koliko učencem pri reševanju problemskih nalog pomagajo preproste risbe in 

diagrami, ki jim jih ponudimo in koliko si znajo pomagati z lastnimi grafičnimi 

ponazoritvami. 

 Raziskati, kako znajo učenci pridobljene izkušnje o uporabnosti grafičnih ponazoritev 

uporabiti v novih a podobnih situacijah.  

 Raziskati, ali uspešnost pri matematiki vpliva na uspešnost pri reševanju problemskih 

nalog. 
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3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

RV1: Katere strategije učenci uporabljajo pri reševanju matematičnih problemov in 

kako uspešni so pri tem? 

RV2: V kolikšni meri si učenci pri reševanju problema pomagajo z grafičnimi 

ponazoritvami, ki jim jih ponudimo, in koliko si znajo pomagati z lastnimi grafičnimi 

ponazoritvami? 

RV3: Kako znajo učenci pridobljene izkušnje o uporabnosti grafičnih ponazoritev 

uporabiti v novih, podobnih situacijah? 

RV4: Ali uspešnost pri matematiki vpliva na uspešnost pri reševanju problemskih 

nalog? 

 

H1: Nekateri učenci si pri reševanju pomagajo z mnogimi strategijami (grafične 

ponazoritve, uporaba pridobljenih izkušenj, sistematičen zapis) drugi samo s strategijo 

poskusov in napak. Pri reševanju problemov so uspešnejši učenci, ki uporabljajo bolj 

raznolike strategije reševanja.  

H2: S ponujenimi grafičnimi ponazoritvami si učenci uspešno pomagajo. Lastnih 

grafičnih ponazoritev ne delajo samoiniciativno, na naš predlog si z njimi uspešno 

pomagajo. 

H3: Učenci si s pridobljenimi izkušnjami o uporabnosti grafičnih ponazoritev uspešno 

pomagajo v novih situacijah. 

H4: Učenci, ki menijo, da so pri matematiki bolj uspešni, problemske naloge rešujejo 

bolj uspešno in samostojno, kot tisti, ki menijo, da so pri matematiki manj uspešni. 

 

 

3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

3.3.1 Metodologija 

 

Uporabila sem deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

3.3.2 Vzorec 

 

V raziskovanje sem vključila deset učencev 4. razreda osnovne šole Majde Vrhovnik v 

Ljubljani. Z učenci smo se ţe od prej poznali, saj sem  prejšnje leto v njihovem razredu 
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opravljala pedagoško prakso. Med izbranimi učenci so bili tako bolj kot tudi manj 

uspešni na področju matematike.  

 

3.3.3 Pripomočki 

 

Raziskovanje je temeljilo na analizi reševanja problemskih nalog. Vsaka problemska 

naloga je imela svoj cilj:  

 

S 1. problemsko nalogo sem učencem pokazala določeno strategijo reševanja: 

1. Zamudnina v knjiţnici znaša za en dan 1 €, za dva dni 2 €, za tri dni 4 € in za štiri dni 

8 €. Koliko znaša zamudnina za sedem dni? 

Pomagaš si lahko tako, da dopolniš tabelo. 

Dan 1       

Zamudnina (€) 1       

 

S 4. problemsko nalogo sem preverila, ali se bo učenec predlagane strategije spomnil na 

analognem primeru: 

4. Kaja je posadila nekaj cvetlic. Spomladi je vsak dan opazovala, koliko cvetov se je 

odprlo. Prvi dan opazovanja sta se odprla 2, drugi 4, tretji 8 cvetov. Le koliko cvetov se bo 

odprlo šesti dan, če se cvetovi odpirajo po enakem pravilu vsak naslednji dan? 

 

Pri 2. problemski nalogi je bil pri teţjem problemu učencem ponujen tudi enostaven 

diagram za laţje razumevanje: 

2. Mateja in njen brat Tine sta skupaj praznovala rojstni dan. Oba skupaj sta povabila 

23 otrok. Tine je povabil  5 prijateljev več kot Mateja. Koliko prijateljev je povabila Mateja? 

Koliko prijateljev je povabil Tine? 

 

 

2. naloga: 

 

Mateja 

 

Tine 

 
 

S 3. problemsko nalogo sem preverila, koliko si učenci znajo pomagati z lastnimi 

grafičnimi ponazoritvami:  



Juršič, S. (2012). Strategije reševanja matematičnih problemov v 4. razredu osnovne šole. Diplomsko 

delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 

32 

 

3. Polţ pleza na 10 m visok steber. Podnevi spleza 5 m, ponoči pa zleze dol za 4 m. 

Koliko dni bo potreboval, da bo priplezal do vrha stebra? 

 

Problemski nalogi 5 in 6 sta zelo odprte narave in sta zato omogočali različne načine 

reševanja in več rešitev. S tem sem učencem omogočila, da pokaţejo, katere strategije 

pri reševanju uporabljajo samoiniciativno: 

5. Na voljo imaš 5 enakostraničnih trikotnikov. Iz njih sestavi čim več različnih oblik. 

Oblike lahko sestavljaš tako, da se dva trikotnika vedno stikata z eno celo stranico.  

 

6. V mešalnem bobenčku so 4 kroglice: kroglica s števko 1, kroglica s števko 3, kroglica s 

števko 5 in kroglica s števko 8. Zapiši katera štirimestna števila lahko oblikujejo te števke.  

 

 

3.3.4 Postopek zbiranja podatkov 

 

Z učenci sem delala individualno. Ko so reševali probleme, sem jih opazovala. Ko se mi 

je zdelo potrebno, sem kaj vprašala. Odgovarjala sem na njihova vprašanja. Vse, kar se 

je dogajalo (pogovor, tišina, mimika) sem si zapisovala. Vsi učenci so imeli časa, 

kolikor so ga potrebovali – niso bili omejeni. Povprečno delo z učencem je trajalo dobre 

pol ure. Podatek o uspehu učencev pri pouku matematike sem dobila tako, da sem 

vsakega učenca pred reševanjem, vprašala, ali meni, da je v matematiki zelo dober, 

povprečen ali slabši od večine.  

 

3.3.5 Postopek obdelave podatkov 

 

Rešene problemske naloge in zapise, ki so nastali, sem natančno pregledala in 

analizirala. Za vsakega učenca posebej sem natančno zapisala potek reševanja in na 

koncu vsake naloge analizo strategij, ki jih je učenec med reševanjem uporabil. Nato 

sem pri vsaki nalogi opredelila določene postavke, ki sem jih opazila pri reševanju, in 

glede na te postavke, podatke prikazala v skupni tabeli. Na podlagi vseh teh ugotovitev 

sem za cilje posameznih problemov oblikovala grafe. Na koncu sem s pomočjo vseh 

pridobljenih rezultatov in novih ugotovitev odgovorila na raziskovalna vprašanja in 

potrdila ali zavrgla hipoteze, ki sem jih zapisala na začetku. 
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Natančen potek reševanja problemskih nalog sem zapisala za vsakega učenca posebej. 

Po vsaki problemski nalogi sledi kratka sprotna analiza strategij, ki jih je učenec med 

reševanjem uporabil. Nadalje sem podatke prikazala v tabeli za vse učence skupaj. Na 

podlagi ugotovitev, do katerih sem prišla, sem oblikovala grafe za vsako nalogo 

posebej, kajti vsaka naloga je imela svoj cilj. Na koncu sem primerjala uspeh pri 

matematiki z uspehom pri reševanju problemskih nalog. Odgovorila sem na 

raziskovalna vprašanja in še enkrat pretehtala zapisane hipoteze. Rešene problemske 

naloge sem priloţila na konec diplomskega dela, nekaj nalog pa sem za laţje 

razumevanje vključila ţe sproti med analize.  

 

3.4.1 Individualna analiza reševanja problemov 

 

Učencem sem pred reševanjem povedala, da me zanima, kako rešujejo matematične 

probleme in kako ob tem razmišljajo. Povabila sem jih, da me lahko kadarkoli karkoli 

vprašajo in jim povedala, da jih bom tudi sama med reševanjem kaj vprašala. Opozorila 

sem jih na to, da si bom ves čas nekaj zapisovala (celotno dogajanje) in naj jih to ne 

moti.  

 

Učenka št. 1 

Učenka ima pri matematiki večinoma prav dobre in odlične ocene. Probleme je reševala 

precej boječe. Mislim, da se je bala, da bi bilo njeno reševanje napačno in vprašanja 

neumna. Proti koncu je bila ţe utrujena in ji je koncentracija zelo padla. Teţave je imela 

z ubeseditvijo svojih misli (ni znala odgovoriti na moje vprašanje »Kako si prišla do 

tega rezultata?«).  

 

1. naloga 

Učenka je takoj, ko je prebrala nalogo, izstrelila odgovor 7 € in ţe začela pisati 

odgovor. Ugibala je in ni niti dobro premislila, ne prebrala naloge. Opozorila sem jo, 

naj nalogo še enkrat natančno prebere in premisli, kako bi prišla do rešitve. Ko je to 

naredila, je zopet ugibala, tokrat je bil njen odgovor 16 €. Zatrdila mi je, da je 

prepričana v ta rezultat. Ker jo dobro poznam, sem vedela, da stvari še ni premislila. 

Povabila sem jo, naj si ogleda tabelo in še enkrat premisli. Podatke je hitro vpisala v 
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tabelo, a si s tem ni znala pomagati. Ni opazila pravila, po katerem se veča znesek 

zamudnine. Rekla je, da se ji zdi, da se vsak dan poveča za 4 €. Domnevam, da je 

opazovala samo zadnja dva dneva, o katerih je govorilo besedilo naloge. Ko sva 

ugotovili, da to očitno ni pravo pravilo, saj ne velja za prejšnje dni, ni imela drugega 

predloga. Skupaj sva prišli do tega, da zamudnina vsak naslednji dan znaša ravno 

dvakrat toliko kot je prejšnji dan. Po tem je učenka vedela, da mora prejšnji znesek za 

vsak nov dan pomnoţiti z dve.  

Analiza strategij: Učenka je pri reševanju veliko ugibala. V tabelo je sicer znala vpisati 

podatke, slika se ji je morda malce zjasnila, a iz zapisanega brez moje pomoči ni znala 

prepoznati poti do rešitve. 

 

2. naloga 

Učenka je takoj, ko je prebrala nalogo, spodaj zapisala imeni Tine in Mateja. Z 

izpisovanjem podatkov si je poskušala razloţiti nalogo. Na teţavo je naletela, ko je 

prebrala podatek o tem, koliko otrok sta povabila oba skupaj. Pogledala me je in 

vprašala, če je res mišljeno oba skupaj. Ni vedela, kako bi podatek uporabila. Nekaj 

časa je tiho razmišljala, nato pa začela govoriti: »12 + 12 je preveč, 11 + 11 tudi.« 

Prosila sem jo, da mi pojasni, o čem premišljuje. Ni mi znala razloţiti, a je nadaljevala, 

da je tudi 10 + 10 preveč. Ko sem sama povedala račun (10 + 10) + 5 = 25, je potrdila, 

da je torej preveč. Torej je razmišljala pravilno a se tega ni zavedala. Kljub temu, da je 

reševanje brez moje pomoči potekalo v pravi smeri, pa nikakor ni mogla dokončati 

zastavljenega. Ni vedela, kaj storiti, saj je vsakič dobila preveliko skupno število. Kljub 

mnogim namigom se ni odločila, da poskusi 9 + 9 ampak je poskusila 13 + 13. Ko sem 

ji še enkrat očitno namignila, naj najmanjše število, ki je bilo še preveliko, zmanjša še 

za ena, je ugotovila, da se z 9 račun izide. A potem ni vedela, kaj to pomeni. Sama ni 

znala priti do končnih dveh rezultatov a z mojo pomočjo se ji je slika zjasnila in je 

dojela, kaj je izračunano sploh pomenilo. 

Analiza strategij: Učenka si je pri reševanju najprej poskušala pomagati z izpisom 

podatkov. Morda bi nastala enostavna slika, shema, če je ne bi zmedel podatek za oba 

otroka skupaj. Nato je z razmislekom nekako prišla do pravilne poti reševanja in 

poskušala z različnimi števili (ugibanje). Ko po treh različnih poskusih še vedno ni 

prišla do rešitve, je mislila, da je na napačni poti. Preprostega diagrama ji nisem 

ponudila, ker je z mojo pomočjo rešila problemsko nalogo.  

 



Juršič, S. (2012). Strategije reševanja matematičnih problemov v 4. razredu osnovne šole. Diplomsko 

delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 

35 

 

3. naloga 

 

Slika 5: Učenka št. 1, 3. naloga 

 

Pri tretji nalogi je po krajšem razmisleku zapisla odgovor 10 dni. Vprašala sem jo, kako 

je prišla do tega rezultata in odgovorila mi je: 5 – 4 = 1, 10 : 1 = 10. Torej 10 dni. 

Čestitala sem ji za dobro razmišljanje, a ji povedala, da naloga vsebuje past, ki jo 

opazimo samo, če si situacijo narišemo. Takoj se je lotila risanja stebra, označila 

posamezne metre in pokazala, kako je polţ plezal prvi dan. Povabila sem jo, da 

nadaljuje s ponazoritvijo polţevega premikanja. Zdelo se ji je sicer neumno, a je vseeno 

naredila, kar sem svetovala. Takoj, ko je prišla do 6. dneva, je spoznala svojo napako in 

popravila odgovor. 

Analiza strategij: Učenka je nalogo najprej reševala računsko a prišla do napačne 

rešitve. Ko si je narisala jasno in uporabno sliko, si je učinkovito ponazorila problem in 

prišla do prave rešitve. A mislim, da si brez mojega nasveta ne bi narisala slike.  

Verjetno zato, ker sploh ni prepoznala problema v nalogi. 
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4. naloga 

 

Slika 6: Učenka št. 1, 4. naloga 

 

Prvi komentar na nalogo je bil: »Spet to, mnoţenje.« Vseeno ni znala priti do rezultata. 

Svetovala sem ji, naj se spomni, kaj ji je bilo v pomoč pri prvi nalogi. Njen odgovor je 

bil: »Pomoţni račun.« Svetovala sem ji, naj si ogleda 1. nalogo, in takrat je opazila 

tabelo. Ker se ji je zdelo zamudno, se je s precejšnjim odporom lotila oblikovanja 

preproste tabele. Takoj zatem, ko je vpisala podatke, je pravilno izračunala tudi rezultat.  

Analiza strategij: Učenka si ni zapomnila, da ji je pri prvi nalogi pomagala tabela. 

Pridobljene izkušnje torej ni znala uporabiti v novi situaciji. A ko sem jo jaz usmerila v 

oblikovanje tabele, se je takoj znašla in pravilno izračunala. Morda si ponazoritve ni 

zapomnila zato, ker ji pri reševanju 1. naloge ni bistveno pomagala, saj kljub tabeli brez 

moje pomoči ni našla prave poti reševanja.  

 

5. naloga 

Učenka me je najprej skeptično pogledala in vprašala: »A risat moram? A ni to likovna 

vzgoja?« Na mojo pobudo, naj sestavi nekaj oblik in jih preriše, je narisala tri primere 

oblik, sestavljene iz petih trikotnikov. Potem ni vedela, kako naprej. Vprašala sem jo, če 

mora nujno istočasno uporabiti vseh 5 trikotnikov. Veselo je odgovorila, da ne, in se 

lotila oblik iz dveh, štirih, enega in treh trikotnikov. Potem se ji je spet ustavilo. 

Vprašala sem, če lahko na primer tri trikotnike obrne še kako drugače, da bo dobila 

drugo obliko. Veselo je pritrdila in narisala novo obliko, ki pa je vsebovala 2 trikotnika 

in en štirikotnik in je bila pravzaprav zelo podobna prejšnji. Ker se mi je zdelo, da pri 

tej nalogi ne bova spoznali nič več novega, sem rekla, naj reši še zadnjo nalogo. 

Analiza strategij: Učenka je najprej ugibala, nato pa se je odzivala na moje pobude. 

Morda bi ob reševanju bolj premišljevala, če bi bila bolj spočita. 
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6. naloga 

Učenka je napisala štiri števila in me pogledala. Svetovala sem ji, naj nadaljuje. Nisem 

opazila, da bi reševala po kakšnem sistemu. Dopisala je dve števili in me zopet 

pogledala, kot da je končala. Rekla sem, naj nadaljuje. Dopisala je še dve števili. Prosila 

sem jo, če bi mi lahko povedala, po katerem ključu, na kakšen način izbira števila. 

Odgovorila je: »Poljubno.«  Povabila sem jo, naj jih še zapisuje, in je dopisala še dve ter 

mi pokazala, da je končala. Očitno je problem ni pritegnil k reševanju. 

Analiza strategij: Učenka je števila nizala naključno. Ni opaziti nobenega sistema 

reševanja.  

 

Učenka št. 2 

Učenka ima pri matematiki prav dobre in odlične ocene. Probleme je reševala precej 

samozavestno a ni bila vztrajna.  

 

1. naloga 

Učenka je takoj, ko je končala z branjem, rekla: »Ne razumem.« Vzpodbudila sem jo, 

naj nalogo še enkrat prebere. Ugotovila je, da mora mnoţiti z dve, ampak naloge vseeno 

ni znala rešiti. Po mojem namigu je izpolnila tabelo, a v rubriko zamudnina zapisala 

rezultate: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14 – zaporedno številko dneva je mnoţila z dve in to 

zapisala kot zamudnino. Skupaj sva ugotovili, da to pravilo ne drţi za prve tri dni, a še 

vedno ni znala rešiti naloge. Šele ko sem ji jaz razloţila pravilo, je do konca rešila 

nalogo.  

Analiza strategij: Učenka je po mojem namigu pravilno izpolnila preglednico, a si z njo 

ni znala pomagati. Kljub preglednemu zapisu brez moje pomoči ni znala najti pravila za 

izračun zamudnine.  

 

2. naloga 

Učenka je takoj predlagala, da skupno število otrok razdeli na pol. Dobila je 11 in 1 

ostanka. Potem ni vedela, kaj bi s tem podatkom. Kljub namigu na podatek, da ima Tine 

5 povabljencev več kot Mateja, ni napredovala., zato sem ji ponudila diagram. Hitro je 

vpisala skupno število otrok, nato pa je kot Matejine povabljence ţelela zapisati število 

11. Svetovala sem ji, naj se drţi besedila problemske naloge, a sem ji morala pomagati, 

da je pravilno zapisala št. 5. Rekla sem, da morava očitno 11 zmanjšati. Predlagala je, 

da od 11 odšteje 5, a je ugotovila, da 11 + (11 – 5) ≠ 23. Svetovala sem, naj 11 zmanjša 
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za 1. Skupaj sva izračunali število Tinetovih in Matejinih povabljencev. Ugotovili sva, 

da jih je skupaj še vedno preveč. Vprašala sem jo, kaj bova sedaj. Odgovorila je: 

»Namesto 11, dava 9,« in pravilno rešila nalogo.  

Analiza strategij: Učenka je razumela, da mora biti 23 vseh povabljencev skupaj, torej 

je število delila z 2. Ni vedela, kako naj uporabi podatek, da je Tinetovih povabljencev 

5 več, kot Matejinih. Vedela je, da mora biti razlika med Tinetovimi in Matejinimi 5, a 

ni znala priti do pravilne reštve. Učenki diagram ni bistveno pomagal. Najprej ni vedela, 

kam naj vpiše št. 5, niti ni vedela, da mora svoj predlog (št. 11) zmanjšati. Šele z mojo 

izdatno pomočjo in razlago je razumela, kako naj reši problemsko nalogo. Takrat je tudi 

sama ugotovila pravilno rešitev.  

 

3. naloga 

 

Slika 7: Učenka št. 2, 3. naloga 

 

Učenkin prvi predlog je bil, da zmnoţi 5 in 4. Ni mi znala pojasniti, zakaj, verjetno je 

ugibala. Predlagala sem ji, naj situacijo nariše. Vprašala me je, če naj nariše steber. 

Narisala je dva navpična stebra brez označb metrov. Pribliţno je nakazala, kako je polţ 

lezel prvi dan. Ţe pri drugem dnevu se ji je zataknilo, ker ni bilo označb. Obstala je, 

zato sem ji predlagala, naj označi metre. Nato je sama do konca rešila nalogo. 

Analiza strategij: Učenka ni vedela, kako bi se lotila risanja situacije. Prvotna risba je 

bila pomanjkljiva (brez označb metrov) in tudi po ugotovitvi, da si s tem ne bo mogla 
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pomagati, ni vedela, kaj naj naredi. Ko sem ji predlagala označbe, je reševanje steklo 

brez teţav. Učenka si torej sama ni znala pomagati s svojo skico. Ta je bila neuporabna, 

dokler je po mojih navodilih ni dopolnila. Ko je naredila dobro skico, ji naloga ni več 

delala teţav. 

 

4. naloga 

 

Slika 8: Učenka št. 2, 4. naloga 

 

Učenka je takoj ugotovila, da bo morala spet mnoţiti z dve, a je zopet ponovila napako 

iz 1. naloge: namesto zneska prejšnjega dne, je z 2 mnoţila zaporedno številko dneva (2 

x 6 = 12). Vprašala sem jo: »Kaj ti je pomagalo pri 1. nalogi?« Obrnila je list in takoj 

odgovorila, da tabela. Hitro se je lotila vpisovanja podatkov v tabelo in nalogo rešila 

brez teţav. 

Analiza strategij: Učenka se sama ni spomnila uporabiti tabelo. Takoj, ko sem jo 

spomnila na 1. nalogo, je prepoznala pot do rešitve s tabelo in se samoiniciativno lotila 

oblikovanja tabele. Izkušnje, pridobljene pri prvi nalogi, je torej znala uporabiti pri novi 

nalogi a se sama ni domislila  tabelarične ponazoritve.  

 

5. naloga 

Učenka je sestavila štiri različne oblike, vsakič iz drugačnega števila trikotnikov. 

Svetovala sem ji, naj nadaljuje. Narisala je še obliko iz enega samega trikotnika. 

Vprašala sem, če jih lahko še drugače razporedi, da bo nastala drugačna oblika. Narisala 

je še dve, od katerih je bila enaenaka ţe narisani, le drugače zasukana. Ko sem ji to 

povedala, je rekla, da je končala in bi šla rada k naslednji nalogi. 

Analiza strategij: Učenka je nizala oblike tako, da je vsakič v obliko vključila drugačno 

število trikotnikov. Števila ni določala sistematično, ampak naključno. Odkrivanje 

različnih oblik pri enakem številu trikotnikov ji ni bilo izziv. Ni ugotovila, da je isto 
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obliko ponovila drugače zasukano a ko sem ji to povedala, ji je pošlo še zadnje veselje 

za reševanje te naloge. 

 

6. naloga 

 

Slika 9: Učenka št. 2, 6. naloga 

 

Učenka se je naloge hitro lotila in samoiniciativno nanizala kar 7 števil. Prosila sem jo, 

naj nadaljuje, in je napisala še tri števila. Prosila sem jo, naj mi med sestavljanjem 

števila glasno pojasnjuje, kako izbira števila. Med reševanjem je pojasnjevala: 

»Pogledam, katera številka še ni bila velikokrat na prvem mestu (1), potem izberem 

drugi številko (8), potem pogledam, kako sem ţe razporedila zadnji dve in jih postavim 

tako, da se število ne ponovi (53).« 

Analiza strategij: Učenka se je pisanja števil lotila zavzeto, a brez pravega sistema. 

Vedela je, da mora preverjati, katere kombinacije je ţe zapisala. Zavedala se je, da je 

pomembno, katero število »še ni bilo velikokrat na prvem mestu«. Morda bi bilo dobro, 

če bi ji predlagala, naj števila poskuša urediti. Tako bi bila prisiljena vnesti nekaj 

sistematičnosti.  

 

Učenka št. 3 

Pri matematiki ima odlične ocene a zase meni, da ni boljša od večine sošolcev, občasno 

ima manjše teţave pri matematiki.  Probleme je reševala dokaj samozavestno in 
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samoiniciativno. Dobro ima razvite metakognitivne strategije. Zelo natančno zna tudi 

opisati, kako je prišla do rešitve, zaveda se vsakega svojega koraka v razmišljanju.  

 

1. naloga 

Učenka je najprej začela zapisovati račun seštevanja: 2 + 8 + 1 = 11. Svetovala sem ji, 

naj besedilo še enkrat natančno prebere in izpolni tabelo, potem naj poskusi poiskati 

pravilo. Nekaj časa je opazovala izpolnjeno tabelo in potem glasno povedala 

ugotovitev: dan se veča po ena, znesek pa ne. Opozorila sem jo, naj bo pozorna na 

zviševanje zneska zamudnine. Odgovorila je, da se znesek poveča za 1 €. Skupaj sva 

ugotovili, da to pravilo velja le za 2. dan. Namignila sem ji, naj razmišlja še o kakšni 

drugi računski operaciji. Ugotovila je, da so vsi zneski večkratniki števila 2 in kmalu 

zatem je sledila ugotovitev, da je zneske potrebno mnoţiti z dve, da dobimo 

naslednjega. Nato je nalogo samostojno dokončala. 

Analiza strategij: Učenki tabela ni bistveno pomagala pri reševanju naloge. Šele na 

koncuji je sama preglednost zapisa pomagala, da je našla pravo pravilo za izračun 

zamudnine. Potrebovala je tudi veliko mojih namigov in vzpodbude. 

 

2. naloga 

Učenka je po nekaj trenutkih tišine povedala pravilni rešitvi naloge. Prosila sem jo, naj 

mi razloţi, kako je prišla do rešitve. Odgovorila je: »Če je Matejinih povabljencev 8 in 

Tinetovih 13, potem skupaj ni 23 povabljenih otrok. Torej moram število Matejinih 

zvišati na 9 in število Tinetovih povabljencev na 14.« Na moje vprašanje: »Zakaj pa si 

začela ravno z 8 povabljencev?« je odgovorila: »Ne vem, najprej sem poskusila z 

manjšim, na primer 6, ampak skupaj ne pride 23. Torej je večje.« 

Analiza strategij: Učenka je nalogo rešila brez pomoči preprostega diagrama. Takoj je 

ugotovila, po kakšni poti bi lahko prišla do rešitve, morala je samo še poiskati pravo 

številko. Začela je z manjšo (6) in številko počasi večala, dokler ni prišla do pravilnega 

rezultata.  
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3. naloga 

 

Slika 10: Učenka št. 3, 3. naloga 

 

Učenka je takoj, ko je prebrala nalogo, brez kakršnegakoli komentarja začela risati 

risbo. Narisala je steber in metre označila s črticami, ne pa tudi s številkami. Nato je 

začela simulirati polţevo premikanje. Vsak dan je ob strani označila z eno navpično 

črtico. Nato je povedala rešitev: »Potrebuje 5 dni.« Po stebru sva še enkrat potovali 

skupaj in prišli do pravilne rešitve: 6 dni. Vprašala sem jo, zakaj je ona prišla do 

drugačne rešitve in je povedala, da je verjetno spregledala in pozabila šteti vrh stebra (ki 

je bil na risbi med besedilom).  

Analiza strategij: Učenka se je brez pomišljanja lotila risanja risbe. Očitno se dobro 

zaveda, da ji je tak način najlaţji, saj se ni niti malo trudila samo z razmislekom ali 

računom lotiti naloge. Risba, ki jo je narisala je bila jasna in se je v njej dobro znašla (z 

izjemo vrha, ki je bil zaradi pomanjkanja prostora v besedilu). Zavedala se je tudi, da ji 

lahko sprotno štetje dnevov dela teţave, zato je reševanje poenostavila in vsak dan 

označila z eno pokončno črtico. Učenka si zna zelo dobro pomagati z lastnimi 

grafičnimi ponazoritvami in takšen pripomoček tudi samoiniciativno uporablja.  

 

 

 

 



Juršič, S. (2012). Strategije reševanja matematičnih problemov v 4. razredu osnovne šole. Diplomsko 

delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 

43 

 

4. naloga 

 

Slika 11: Učenka št. 3, 4. naloga 

 

Po prebiranju besedila naloge se je učenka kratko nasmejala in takoj začela z risanjem 

poenostavljene tabele. Ko je izpisala znane podatke in dopisala še toliko dni, kot jih je 

potrebovala, da je prišla do rešitve, je spodaj jasno zapisala pravilo odpiranja cvetov. 

Račune je izračunala in obkroţila rešitev. 

Analiza strategij: Učenka se je takoj lotila uporabe preizkušene strategije, risanja tabele. 

Njen nasmeh izdaja, da ji je bilo v trenutku jasno, da gre za zelo podobno nalogo, kot jo 

je ţe reševala. Brez daljšega pomisleka je ponovila način reševanja prve naloge, ga zelo 

jasno zapisala in poiskala pravo rešitev. Učenka je izkušnje, pridobljene pri reševanju 

prve naloge, uporabila zelo uspešno in suvereno.  

 

5. naloga 

Učenka je narisala dve obliki iz štrih trikotnikov. Opozorila sem jo, da druga oblika ne 

ustreza navodilom, ker se ne stikajo vsi trikotniki z vsaj eno stranico. Zbrisala je dva od 

štirih trikotnikov in tako pustila obliko, sestavljeno iz dveh trikotnikov. Nato je narisala 

obliko iz petih, treh in štirih trikotnikov. Dorisala je obliko iz petih in štirih trikotnikov, 

ki ju je naredila na isti način (nizanje trikotnikov v vrsto). Zaključila je s tremi oblikami, 

pri katerih se vidi, da jih je tudi delala po istem principu – dodajanje različnega števila 

trikotnikov osnovnemu, sredinskemu.  

Analiza strategij: Učenka je oblike najprej nizala naključno. Proti koncu reševanja je 

ugotovila, da lahko naredi več oblik na isti način, če vključi različno število trikotnikov. 

Tako je kot princip oblikovanja našla nizanje v vrsto in dodajanje trikotnikov 

osnovnemu sredinskemu.  
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6. naloga 

 

Slika 12: Učenka št. 3, 6. naloga 

 

Naloge učenka ni razumela, zato sem ji jo še enkrat razloţila. Ko sem končala je rekla: 

»Aja,« in začela pisati številke, ki so imele na prvem mestu 1. Ko je napisala 4 števila je 

rekla: »Teh je pa veliko!« in nadaljevala s števili, ki so se začela s 3. Števila je pisala v 

stolpcih glede na to, s katero števko je začela. Ko je napisala 6 številk, ki se začnejo s 3, 

se je ustavila in preštela števila v prvem in števila v drugem stolpcu. Nato je v prvi 

stolpec dopisala še dve števili. Vprašala sem jo, zakaj je preštevala števila in dopisala 

dve števili. Odgovorila je: » Zdelo se mi je, da če je 6 števil, ki se začnejo s 3, mora biti 

enkao število tudi teh, ki se začnejo z 1. Tako sem poiskala manjkajoče.« Do konca je 

napisala kombinacije števil. 

Analiza strategij: Učenka se je naloge lotila zelo sistematično. Ţe po drugem 

komentarju (»Teh je pa veliko!«) je jasno, da učenka točno ve, kaj dela. Zapis števil je 

zelo pregleden in je učenki omogočil, da je hitro ugotovila, da ji v prvem stolpcu očitno 

dve številki manjkata. Pokazalo se je tudi, da je učenka zelo vztrajna.  

 

Učenec št. 4 

Pri matematiki ima odlične ocene, a pravi, da ima včasih teţave.Naloge je ţelel reševati 

zelo samostojno. Precej časa je tiho premišljeval in nato povedal kaj smiselnega.  
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1. naloga 

Učenec je precej časa molče gledal nalogo in ko sem ga vprašala, če ve, kako bi se je 

lotil, je odgovoril, da ne. Usmerila sem ga na tabelo. Ko jo je izpolnil, sem vprašala, če 

opazi kakšno pravilo. Odgovoril je: »Peti dan je zamudnina 16 €.« Prosila sem, naj mi 

pojasni. Povedal je račun 8 + 8 = 16. Tako je brez teţav pravilno rešil nalogo do konca. 

Analiza strategij: Učenec se samo iz besedila ni znašel. Ni imel pregleda nad nalogo in 

tudi ni vedel, kako bi se je lotil. Kmalu po tem, ko je izpolnil tabelo, je opazil pravilo, 

po katerem se veča zamudnina, in tako našel pot do rešitve. Učencu je ponujena 

grafična ponazoritev zelo pomagala. 

 

2. naloga 

Po prebiranju problemske naloge me je učenec vprašal: »A tukaj narediš na +?« Pustila 

sem ga še nekaj časa premišljevati in nato vprašala, kako bi se lotil reševanja. Iskreno je 

odgovoril, da ne ve. Ponudila sem mu diagram. Vanj kljub mojim vzpodbudam ni 

ničesar vpisal. Poskušala sem mu pomagati in opazila, da diagrama ni razumel. 

Vprašala sem, kaj bova vpisala pod skupno število, pa je odgovoril: »23 deljeno ... « 

Pomagala sem mu, da je vpisal števili 23 in 5. Ugotovila sva, da iščeva, koliko 

prijateljev je povabila Mateja in koliko Tine. Učenec je dolgo časa tiho opazoval nalogo 

in diagram. Nato je rekel: »14 + 9.« Nasmejala sem se in vprašala, kako je prišel do teh 

številk. Rekel je: »14 + 9 (ker je Mateja povabila manj otrok) = 23.« Vprašala sem ga 

še, zakaj je začel ravno s številom 14, pa je odgovoril, da po naključju.  

Analiza strategij: Na začetku je zgledalo kot da učencu diagram nič ne pomaga. Ni ga 

razumel, ni ga ţelel izpolniti s številkami. Pomagala sem mu, da je dopisal podatke iz 

besedila. Čeprav sem mislila, da še vedno ne razume naloge in ne ve, kako bi prišel do 

rešitve, me je presenetil s pravilnim odgovorom. Učenec rešuje naloge tako, da tiho 

premišljuje in razumsko razvrsti podatke. Mislim, da mu je ponujen diagram pomagal 

pri razumevanju naloge. Številk sicer ni znal takoj vpisati, a ko je še enkrat premislil in 

pregledal zapisano, je našel rešitev. 

 

3. naloga 

Po kratkem branju me je učenec vprašal, če mora zapisati račun. Vprašala sem ga, 

kakšen je rezultat, in odgovoril je: »10 dni.« Prosila sem ga, naj mi razloţi, kako je 

prišel do te rešitve, a mi ni znal. Prosila sem ga, naj zapiše račun, a ga tudi ni znal. Nato 

sem mu pojasnila, da je verjetno sicer dobro razmišljal, vendar je v nalogi past, ki jo bo 
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opazil samo, če si nariše situacijo. Dolgo časa je tiho sedel. Tudi po mnogih 

vzpodbudah se ni lotil risanja. Po daljšem času me je vprašal, kako naj nariše steber, kaj 

je ţe to, in kako naj nariše 10 metrov. Povedala sem mu, kako naj nariše steber in da ni 

potrebno, da je res dolg 10 metrov. Narisal je, kar sem mu naročila, in zopet tiho 

obsedel. Svetovala sem mu, naj potuje tako kot je polţ. Po trenutku tišine mi je rekel, da 

se je polţ vsak dan dvignil za 1 meter. Odgovorila sem, da je to sicer res, vendar je v 

nalogi past, in ga še enkrat povabila, da potuje po stebru. Tišina. Razloţila sem, da je 

past v tem, da polţ pride ţe prej kot v desetih dneh na vrh, ker takoj, ko pride do vrha, 

neha lesti nazaj dol. Nič. Vprašala sem ga, če se mu vsaj svita, kako bi prišel do rešitve, 

pa je odgovoril, da ne. Svetovala sem, da pustiva to nalogo in se lotiva naslednje. 

Analiza strategij: Učenec si na noben način, kljub namigom in nasvetom, ni ţelel 

narisati situacije. Šele, ko sem ga skoraj prisilila in mu tudi natančno povedala, kaj naj 

nariše, je to naredil. Sam si ni znal narisati situacije. Potem si z narisanim ni znal 

pomagati. Ker nalogi razumsko ni bil kos, je ostal na sredini reševanja. Do tam, kjer je 

lahko stvari logično premislil, mu je šlo, a dokončati ni znal. Očitno je bilo, da mu 

risanje ni domače, da ga ni vajen uporabljati. Mislim, da ni razumel, kaj hočem, ko sem 

rekla, naj potuje po stebru. Ni si navajen pomagati na ta način. Lastnih grafičnih 

ponazoritev očitno nikoli ne uporablja in si z njimi tudi ne zna pomagati. 

 

4. naloga 

Ko je učenec prebral nalogo, je tiho obsedel. Vprašala sem ga, če mu je naloga kaj 

znana. Odgovoril je, da je podobna prvi. Vprašala sem ga, če se spomni, kaj mu je pri 

prvi nalogi pomagalo. Po trenutku tišine je odgovoril: »6. dan je 64.« Vprašala sem ga, 

kako je prišel do tega rezultata in je odgovoril, da je sešteval: 8 + 8 = 16 ... Na 

vprašanje, če mu je pomagalo, da je reševal prvo nalogo, je odgovoril pritrdilno.  

Analiza strategij: Učenec si je zapomnil princip reševanja, ki ga je uporabil pri prvi 

nalogi. Ni ponovno uporabil tabele, a je tudi ni poteboval, saj si je podobno besedilo s 

pomočjo tabele razjasnil ţe pri prvi nalogi. Tako je pri podobni nalogi ţe vedel, kako se 

mora lotiti reševanja, da bo prišel do rešitve. Izkušnje, pridobljene pri prvi nalogi, je 

zelo hitro in uspešno uporabil pri četrti.  
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5. naloga 

 

Slika 13: Učenec št. 4, 5. naloga 

 

Učenec je narisal obliko iz dveh trikotnikov in me vprašal, če lahko nariše obliko iz 

treh, kjer se niso vsi trije stikali s celo stranico. Odgovorila sem, da ne, in še enkrat 

povedala pravila. Zopet je narisal enako obliko kot prvič, le da jo je drugače zasukal in 

pri risanju ni bil tako natančen. Opozorila sem ga na ponavljanje. Očitno me ni razumel, 

saj je vprašal, če lahko nariše tako obliko, a bolj natančno. Pritrdila sem, saj me je 

zanimalo, kaj ima v mislih. Zopet je narisal isto obliko. Vprašala sem ga, če ni ta enaka, 

kakor prva. Končno se mu je posvetilo. Nasmejal se je in jo prečrtal. Vprašal je: »Ali 

lahko narišem enakega in mu samo dodam še en trikotnik?« Odgovorila sem, da se mi 

zdi to krasna ideja. Narisal je dve obliki iz štrih trikotnikov: prvo nanizano okoli 

sredinskega trikotnika, drugo v vrsti. Preden je narisal drugo obliko, se je nasmejal in 

rekel: »Zdaj bom spet začel s prvo obliko.« Nato je narisal okroglo obliko, sestavljeno 

iz petih trikotnikov in se lotil risanja še ene take oblike. Preden je do konca narisal peti 

trikotnik, je ugotovil, da je oblika enaka, kakor prejšnja. Vprašala sem ga, kako bi lahko 

nadaljeval, da bi bila ta oblika drugačna od prejšnje. Odgovoril je: »Tako, da bi šel 

drugje naprej.« Jaz: »Kaj pa, če ji ne bi ničesar dodal?« Nasmejal se je in se strinjal, da 

je tudi to ţe nova oblika. Prosila sem ga, naj nariše še eno obliko, kjer gre »drugje 

naprej«.  

Analiza strategij: Zanimivo se mi zdi, da je učencu naloga zdela zabavna in zanimiva, 

čeprav je moral risati. Po izkušnjah iz prejšnjih nalog mu risanje ni blizu, tu pa ga ni 
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oviralo. Morda je razlog v tem, da je bilo v prejšnjih nalogah risanje le pomagalo, pri tej 

pa je samo raziskovanje in reševanje naloge temeljilo na grafičnem prikazu. Nekaj 

poskusov je moralo biti neuspešnih, da je učenec zares razumel, kaj zahteva naloga. A 

ko je to dojel, se mu je zdelo reševanje zabavno. Pomembna strategija, ki jo je uporabil 

je dodajanje različnega števila trikotnikov k ţe obstoječi obliki dveh. Vendar nisem 

opazila kakšne sistematičnosti pri nizanju dodatnih trikotnikov. Odkrival je spontano in 

naključno. 

 

6. naloga 

 

Slika 14: Učenec št.4, 6. naloga 

 

Na podlagi besedila učenec naloge ni razumel, zato sem mu jo še enkrat razloţila na 

bolj praktičen način: »V vrečki imaš 4 ţogice s številkami 1, 3, 5, 8. Ţogice vlečeš ven 

in jih postavljaš v vrsto na mizo. Nato jih spet streseš v vrečko in ponovno izvlečeš. V 

kakšnih moţnih kombinacijah jih lahko izvlečeš?« Začel je z zapisovanjem številk: 

1358, 3185, 5831, 8513. Vsako številko je torej začel z drugo števko. Nadaljeval je 

tako, da je pri vseh zapisanih številih zamenjal zadnji dve števki. Nato se je naslonil 

nazaj in odloţil pisalo ter tako pokazal, da je končal. Vzpodbudila sem ga, naj zapiše še 

kakšno. Zapisal je še štiri števila, od tega eno tako, ki je ţe bilo zapisano. Vprašala sem 

ga, kako oblikuje števila. Odgovoril je, da naključno sestavi eno število in pogleda, če je 

takega ţe zapisal. 
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Analiza strategij: Učenec se je naloge lotil zelo sistematično: zapisal je števila z 

različnimi prvimi števkami. Nato je zapisal ista števila, le z zamenjanimi zadnjimi 

dvemi števkami. Od tu naprej je števila zapisoval naključno. Števila je zapisoval eno 

pod drugo. Ko mu je zmanjkalo prostora, je nadaljeval v novem stolpcu.  

 

Učenka št. 5 

Pri matematiki dobiva same odlične ocene. Ko je sošolka videla, da bo tokrat ta učenka 

reševala probleme, je rekla: »Oh, ona bo itak vse znala in bo takoj rešila.« Učenka št. 5 

je zelo tiha in je učni list reševala brez vprašanj. Pogosto sem jo morala k čemu 

vzpodbuditi, saj nisem vedela ali premišljuje o poti do rešitve, ali ţe računa rezultat in 

kje je z mislimi. Njeno reševanje poteka tako, da tiho in nepremično sedi. Le šviganje 

oči od enega do drugega prsta nakazuje na to, da si pri računanju pomaga s prsti, torej 

očitno ima idejo, kako priti do rešitve.  

 

1. naloga 

Učenka je sama izpolnila tabelo in v rubriko zamudnina zapisala 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14. 

Vprašala sem jo, zakaj je zapisala te rezultate. Pojasnila je, da gre »vsakič za eno 

naprej.« Bolj natančno mi ni znala pojasniti, a očitno je bilo, da je imela v mislih 

zviševanje zamudnine po dva evra, torej gre za večkratnike števila 2. Pokazala sem ji, 

da to pravilo pri prehodu iz 3. na 4. dan ne velja. Torej mora poiskati novo pravilo. 

Imela je kar nekaj teţav, nikakor ni našla pravega števila, pa ni bila dovolj dosledna, da 

bi to ţe sama ugotovila. Šele ko sem ji dokazala, da pravilo ne velja v vseh primerih, je 

videla, da predlagana rešitev ni prava. Namignila sem ji, naj poišče število, kjer bo 

uporabila mnoţenje. Kmalu se ji je posvetilo, da mora zneske mnoţiti z dve, in je 

pravilno rešila nalogo.  

Analiza strategij: Učenka je takoj samoiniciativno izpolnila tabelo. Mislim, da se je 

zavedala, da ji bo tako laţje, saj bo imela boljši pregled nad zviševanjem zneskov. 

Vendar je imela velike teţave pri iskanju pravega pravila. Takoj, ko se ji je zazdelo, da 

je našla pravega, je zapisala rezultate, ne da bi še enkrat preverila, če pravilo res velja za 

vse znane dni. Torej je v reševanju tudi malce hitra in površna.  

 

2. naloga 

Kmalu po branju navodil je učenka povedala rezultat: Tine 19, Mateja 6 povabljencev.  

Rekla sem, naj še malo premisli, pa se je popravila: Tine 16, Mateja 6. Povedala sem, da 
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to skupaj ni 23, kot piše v nalogi. Nato je dolgo časa tiho premišljevala. Ponudila sem ji 

diagram, a ga je samo gledala. Vprašala sem jo, kaj bi lahko v diagram napisala, kaj je 

ţe znano. Vpisala je 23 in 5. Po trenutku tišine je povedala, da ne ve, kaj diagram 

pomeni in da ne ve, kako rešiti nalogo. Razloţila sem ji diagram: »Imava preprosto 

sliko situacije, vpisali sva podatke iz besedila: skupno ševilo povabljencev in koliko več 

jih je povabil Tine. Zdaj naju zanima, koliko otrok je povabila Mateja in potem bova 

izračunali še, koliko jih je Tine.« Za trenutek je obmolknila, nato pa rekla: »23 – 5 = 18  

18 : 2 = 9;  Tine: 14, Mateja: 9.« 

Analiza strategij: Učenka ni razumela naloge oz. ni vedela, kako bi se je lotila. Tudi 

diagram ji situacije ni razjasnil. Zanimivo se mi zdi, da je kljub očitnemu 

nerazumevanju diagrama, ki ga je pokazala proti koncu, znala pravilno vpisati dane 

podatke. Po mojem natančnem opisu situacije in definiranju znanih in neznanih 

podatkov se ji je situacija zjasnila. Zelo sistematično in zavedno je izračunala rešitev. 

Učenki je torej preprost diagram pomagal šele, ko sem ji ga jaz pojasnila.  

 

3. naloga 

Učenka je po trenutku tišine začela risati situacijo. Narisala je steber in si označila 

posamezne metre. Nato je simulirala polţevo pot po stebru. Dneve, ki jih je ţe preštela, 

je zapisovala zraven stebra. Njen odgovor se je glasil: 5 dni. Svetovala sem ji, naj 

poskusi še enkrat. Začela je risati nov steber. Opazila sem, da ima na listu napisan tudi 

6. dan. Vprašala sem jo, zakaj je rešitev 5 dni, če je ona prikazala 6 dni. Odgovorila je, 

da je polţ 6. dan prelezel samo tri in ne pet metrov. Vprašala sem: »Kateri je dan je 

prišel do vrha?« Odgovorila je: »Šesti dan.« Jaz: »Torej je odgovor 6. dan. Saj je 

vseeno, če je potem preostanek 6. dne počival na vrhu. Vaţno je, kdaj je prišel na vrh.« 

Analiza strategij: Učenka se je takoj lotila risanja slike, ki jo je znala dobro uporabiti. 

Zavedala se je tudi, da bo imela teţave s sprotnim štetjem dni, zato jih je zapisovala na 

rob lista. Ko sem ji rekla, naj še enkrat prepotuje pot, se je lotila risanja nove slike. To 

mi je bilo zelo zanimivo. Morda se ji je zdelo, da je prva slika ţe preveč popisana in se 

ne bo znašla. Morda je posumila, da se je zmotila ţe v risanju (kakšen meter premalo ali 

preveč). Učenka se zaveda, da ji bo grafična ponazoritev pomagala pri reševanju, lastno 

ponazoritev zna tudi dobro uporabiti.  
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4. naloga 

 

Slika 15: Učenec št.5, 4. naloga 

 

Takoj po prebiranju besedila se je učenka lotila risanja preproste tabele. Tabelo je 

organizirala drugače (navpično), kot je bila v prvi nalogi (vodoravno). Zapisala je 

rezultate: 2, 4, 8, 13, 19, 26. Vprašala sem jo, kakšno pravilo je našla. Odgovorila je: 

»Vsak dan prišteješ po eno več.« Torej je računala takole: 4 + 4 = 8,  8 + 5 = 13,  13 + 6 

= 19,  19 + 7 = 26. Svetovala sem ji, naj pravilo zapiše za vsak dan posebej v 

preglednico. Kmalu je spoznala, da pravilo ne velja za prvi dan. Nato je začela 

zapisovati novo pravilo: + 2  + 4  + 6  + 8  ... Tega pravila sicer nisem predvidela a sem 

kmalu ugotovila, da bi lahko veljalo, ni nobene napake. Pustila sem jo, da je do konca 

rešila nalogo.  

Analiza strategij: Učenka si je iz prve naloge zapomnila, da ji je bilo laţje razmišljati, 

ko je imela podatke urejene. Uredila jih je sicer v drugače zasukano tabelo, a kljub temu 

mislim, da so k temu prispevale izkušnje iz prve naloge. A izkušnje očitno niso vplivale 

na iskanje pravila zviševanja števila odprtih cvetov. Niti pomislila ni, da bi zopet veljalo 

pravilo mnoţenja z 2. Izkušnje so ji torej pomagale pri urejeni predstavitvi podatkov, ne 

pa pri samem reševanju naloge. Zelo zanimivo je, da je razmišljala drugače kot vsi 

ostali. Ona se namreč edina ni osredotočala na mnoţenje ampak na razlike med števili. 

To ji je sicer vzelo več časa in povečalo tveganje za napako v računanju a jo vseeno 

pripeljalo do pravega rezultata. 

 

5. naloga 

Učenka je sestavila obliko iz dveh in nato treh trikotnikov. Potem me je vprašala, če 

lahko uporabi tudi več trikotnikov. Odgovorila sem: »Največ 5 in najmanj 1.« Narisala 
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je obliko iz petih in nato zelo podobno obliko iz štirih trikotnikov. Dorisala je obliko iz 

enega samega trikotnika in me vprašala, če se sme tako. Zopet sem ji pritrdila. Nato je 

sestavila trikotno obliko iz 4 trikotnikov. Obliko je popolnoma razstavila in sestavila 

novo: 5 trikotnikov nanizanih v vrsto. Obliko je zopet popolnoma podrla.  

Analiza strategij: Učenka je najprej oblikovala 5 oblik, vsako z drugačnim številom 

trikotnikov. Oblike je torej sestavljala po sistemu po ena oblika za novo število 

trikotnikov. Nato je oblike sestavljala naključno. To je bilo očitno, saj je vsako obliko, 

ko jo je prerisala na papir, razstavila in na novo sestavila drugo. Oblike je na papir 

nizala urejeno, od leve proti desni in od zgoraj navzdol.  

 

6. naloga 

 

Slika 16: Učenec št.5, 6. naloga 

 

Učenka je po prebiranju naloge povedala, da ne razume naloge. Razloţila sem ji. 

Prikimala je in začela pisati. Napisala je štiri stolpce, po šest števil v stolpec. 

Analiza strategij: Učenka je števila nizala zelo sistematično. V posamezen stolpec je 

zapisovala števila z isto prvo števko. Pri drugem številu je samo zamenjala zadnji dve 

števki. Tretje je oblikovala tako, da je na drugo mesto postavila novo števko, pri četrtem 

je zopet samo zamenjala zadnji dve. Peto število v stolpcu je oblikovala tako, da je na 

drugo mesto postavila število, ki še ni bilo na tem mestu. Pri šestem je zamenjala zadnji 

dve števki. Enako pravilo oblikovanja števil je uporabila v vseh stolpcih. Ţe na začetku 
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se je torej zavedala, da potrebuje sistem in točno vedela, kakšnega. Števila je tudi 

zapisovala zelo sistematično in pregledno.  

 

Učenec št. 6 

Pri matematiki ima prav dobre ocene in pravi, da ima včasih, kljub temu da se veliko 

uči, teţave. Naloge je večinoma reševal samostojno, a se ni bal karkoli vprašati ali 

preveriti.  

 

1. naloga 

Učenec me je kmalu po tem, ko je prebral nalogo vprašal, če naj napiše tudi račun ali 

samo odgovor. Vprašala sem ga, kakšna je rešitev in je odgovoril: »64« (pravilno). 

Prosila sem ga, naj mi razloţi in je začel pojasnjevati: »8 + 8 = 16,  16 + 16 = 32, ...« 

Vprašala sem ga, če si je pomagal s tabelo, a je odgovoril, da je samo besedilo prebral.  

Analiza strategij: Učenec se je znašel samo iz besedila. Tabele ni potreboval. 

 

2. naloga 

Učenec je kot rešitev navedel število 28. Še enkrat sem mu opisala situacijo, o kateri 

govori naloga. Dolgo časa je bil tiho. Ponudila sem mu diagram in mi je takoj rekel: 

»Potem jih je Tine povabil 14?« Pritrdila sem mu in ga vprašala, koliko prijateljev je 

potemtakem povabila Mateja. Dolgo časa ni odgovoril, potem pa negotovo rekel: »19?« 

Očitno ni razumel naloge, saj kljub temu, da sem očitno pokazala, da je število 

Tinetovih povabljencev pravo, ni znal izračunati Matejinih. Čeprav sem ga večkrat 

vprašala, kako je prišel do tega, da je Tine povabil 14 prijateljev, mi ni znal odgovoriti. 

Večkrat sem mu namignila, naj izpolni diagram. Ko sem ga povabila, da ga skupaj 

izpolniva sem ugotovila, da ga sploh ne razume. Ni vedel, kaj naj kam vpiše. Kljub moji 

razlagi diagrama sem videla, da mu ta ni v pomoč. Po dolgi tišini je vprašal: »Potem jih 

je Mateja povabila 9?« Odgovorila sem, da je odgovor pravilen in ga prosila, naj mi 

pojasni, kako je prišel do rešitve. Ni mi znal odogovoriti. 

Analiza strategij: Učenec ponujenega diagrama ni razumel. Kljub temu, da sem mu 

veliko pomagala in mu razloţila tako nalogo, kot diagram, mu ta ni bil v pomoč. Nalogo 

je nekako rešil samo s premislekom, morda z nenadnim vpogledom (Marentič Poţarnik, 

2000).  
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3. naloga 

 

Slika 17: Učenec št.6, 3. naloga 

 

Učenčevo prvo vprašanje se je glasilo: »Kako naj vem, kako visok je vrh stebra?« 

Svetovala sem mu, naj še enkrat prebere besedilo. Nato se je njegov odgovor glasil: »9 

dni.« Prosila sem ga za pojasnilo, a je odgovoril: »5 m gre gor, 4 dol in vrh je na desetih 

metrih.« Predlagala sem mu, naj si situacijo nariše. Dolgo časa je bil tiho in nato rekel: 

»Kako to, da ni 9?« Še enkrat sem mu svetovala, naj si nariše. Po trenutku tišine je 

rekel, da je odgovor 10 dni. Opozorila sem ga, da ima naloga past in da jo bo opazil le, 

če si situacijo nariše. Še nekajkrat sem mu predlagala, naj nariše. Nato je narisal steber 

brez kakršnihkoli označb in na njem polţa. Povabila sem ga, naj potuje po stebru, tako 

kot je polţ. Ker še vedno ni razumel, kaj mu ţelim povedati, sem ga zelo natančno 

vodila: »Kje je polţ začel potovanje? Do katere višine je prišel prvi dan?« Kljub temu, 

da je imel teţave, ker je bila slika brez označb metrov, se ni sam domislil, da bi jo 

dopolnil. Predlagala sem mu, naj označi metre in mu natančno povedala, kako. Nato 

sem znova začela polţevo potovanje. Ko sem prišla do drugega dneva, sem ga povabila, 

naj sam nadaljuje. Kmalu me je vprašal: »A to je bil drugi dan?« To se mi je zdel dober 

znak, saj je s tem pokazal, da pribliţno ve, kaj dela, torej, da bo moral dneve šteti. Pri 

štetju si je pomagal s prsti. Njegov odgovor je bil 5 dni. Povedala sem mu, da se je 

verjetno uštel in naj ponovi potovanje. Še dvakrat je potoval in vsakič povedal drugačen 

rezultat. Do prave rešitve ni prišel, ker je bil zelo površen in nenatančen. Ko sem 
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polţevo pot simulirala jaz, mu je bilo vse jasno in je sam ugotovil, da je polţ do vrha 

prišel 6. dan.  

Analiza strategij: Potrebovala sem kar precej časa, da sem učenca prepričala, naj nariše 

situacijo. Njegova slika je bila neuporabna (polţ, manjkajoče označbe). Ni vedel, kako 

bi si s sliko pomagal. Ni ugotovil, da bi mu koristilo, če bi na steber narisal skalo v 

metrih. Celo ko sem mu očitno pokazala, kako naj potuje, je imel teţave, predvsem  

zaradi površnosti. Ko sem potovala jaz, je brez teţav spremljal pot in mu je bila rešitev 

naloge popolnoma jasna. Učenec torej ne uporablja lastnih grafičnih ponazoritev. Slike 

ni znal uporabiti.  

 

4. naloga 

Učenec je kmalu povedal pravilni odgovor: 64. Pojasnilo je bilo enako kot pri prvi 

nalogi. 8 + 8 = 16. 

Analiza strategij: Učenec tabele ni uporabil, rešitev je znal hitro poiskati ţe samo na 

podlagi besedila.  

 

5. naloga 

 

Slika 18: Učenec št.6, 5. naloga 
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Učenec je najprej narisal obliko iz petih, nato dveh in nato treh trikotnikov. Pri 

nadaljnih oblikah je ves čas nadgrajeval obliko iz treh trikotnikov: en dodan trikotnik 

zgoraj, dva spodaj, en zgoraj, a drugače kot prej, dva zraven, en zraven. Na tak način je 

nanizal še 5 oblik, od katerih je bila ena enaka prvi. Ponovitve prve oblike verjetno ni 

opazil zaradi nenatančnega risanja sestavljenih oblik.  

Analiza strategij: Učenec je najprej naključno oblikoval like. Nato je pet likov oblikoval 

tako, da je osnovni obliki iz treh trikotnikov dodajal en ali dva trikotnika. Like je risal 

neurejeno po celotni površini lista.  

 

6. naloga 

Učenec naloge najprej ni razumel. Po mojem pojasnilu je začel zapisovati številke. Pisal 

jih je počasi, od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Ko jih je zapisal 7, sem ga 

vprašala, kako se odloči, s katero števko bo začel novo število. Odgovoril je, da 

naključno, kar izmisli si. Opazila sem, da je zadnje število zapisal ţe kot tretje. Vprašala 

sem ga, če sproti preverja, ali je to novo število ţe prej zapisal. Odgovoril je, da ne in 

kmalu ugotovil, da je zadnje število zapisal ţe drugič.  

Analiza strategij: Učenec je števila nizal naključno. Sam se ni domislil, da bi moral 

preverjati, če je enako število ţe zapisal.  

 

Učenka št. 7 

Pri matematiki ima prav dobre in odlične ocene. Po njenem reševanju sodeč bi 

pričakovala same odlične ocene, saj je prve štiri  naloge rešila mnogo hitreje, kot ostali 

učenci. Sploh ji niso predstavljale velikega problema. Dobro ima razvito metakognicijo 

in je ni strah karkoli vprašati.  

 

1. naloga 

Učenka je samoiniciativno izpolnila tabelo. Potem jo je kratek čas opazovala in 

ugotovila: »Zamudnina se podvoji.« Vzpodbudila sem jo, naj reši nalogo, kar je tudi 

hitro storila.  

Analiza strategij: Učenka je zelo bistra, saj je takoj sama opazila tabelo (marsikateri 

učenec je ne). Brez pomišljanja je vanjo vpisala podatke. Morda se je zavedala, da ji bo 

tako laţje, ali pa je samo ubogala navodila. Nato je natančno opazovala spreminjanje 

vrednosti in hitro ugotovila pravilo. Učenki je tabela gotovo pomagala, da je hitro našla 

pravilo.  
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2. naloga 

Učenka je nekaj trenutkov tiho premišljevala. Vprašala sem jo, če ima kakšno idejo, 

kako bi nalogo rešila. Odgovorila je: »Ker jih je on povabil 5 več, bi odštela 5 od 23. 

Potem bi delila z 2 in pride 9 – toliko jih je povabila ona.« Svetovala sem ji, naj 

rezultate zapiše. 

Analiza strategij: Učenka je takoj razumela nalogo in jo bila sposobna samo na podlagi 

razmisleka rešiti. Točno je vedela, kako priti do rezultata. Diagrama ni potrebovala, saj 

je imela jasno sliko situacije ţe v glavi. 

 

3. naloga 

 

Slika 19: Učenka št.7, 3. naloga 

 

Učenka se je takoj samoiniciativno lotila risanja situacije. Vprašala me je, če lahko za 

en meter nariše en centimeter. Odgovorila sem, da merilo slike ni pomembno. Slika ji je 

le v pomoč, da pride do prave rešitve. Nato je vprašala, če lahko nariše lestev. Pritrdila 

sem ji, čeprav nisem točno vedela, kaj ima v mislih. Na skici je označila metre in začela 

z risanjem poti. Pot je s črtami zapisovala polg stebra, pod njimi pa je pisala dneve. 

Kmalu je prišla do prave rešitve. 

Analiza strategij: Učenka je sliko narisala samoiniciativno. S tem, da je namesto stebra 

narisala »lestev«, si je omogočila natančne označbe metrov. Torej je točno vedela, kaj 

bo potrebovala, da bo svojo sliko lahko dobro uporabila. Poti polţa je sproti risala ob 
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stebru in jih označevala z dnevi. Vedela je, da bo z risanjem in  pisanjem preko stebra v 

sliki nastala zmeda in slika ne bo več jasna. Vedela je tudi, da si je dneve najbolje sproti 

beleţiti. Učenka je lastno grafično ponazoritev zelo dobro oblikovala in jo znala tudi 

uspešno uporabiti. 

 

4. naloga 

Učenka je v kupčkih zapisala račune za izračun odprtih cvetov za posamezen dan (2 x 8 

= 16: 4. dan). V tretjem kupčku je izračunala rezultat za 6. dan in zapisala pravilen 

odgovor. 

Analiza strategij: Učenka se je organizirano lotila računanja Očitno je vedela, da se 

lahko z računanjem na pamet zmoti v dnevih. Tabele ali druge jasnejše ponazoritve ni 

potebovala, saj je ţe iz besedila razbrala pravilo. Mislim, da ji je pri iskanju pravila 

pomagalo, da je naloga podobna prvi.  

 

5. naloga 

Učenka je najprej vprašala, če lahko oblikuje obliko, pri kateri se trikotnika stikata le v 

ogliščih. Odgovorila sem, da ne. Oblikovala je lik iz dveh trikotnikov. Prerisala ga je in 

nato še dvakrat izdelala istega a vsakič drugače obrnjenega. Mislim, da je poskušala s 

strategijo, da najprej poišče čim več oblik z istim številom trikotnikov. A je začela z 

napačnim številom, saj iz dveh trikotnikov lahko sestaviš le eno obliko. Nadaljevala je 

tako, da je narejeni obliki dveh dodala tretji trikotnik v vrsti. Oblikovala je kroţno 

obliko iz petih in nato iz štirih trikotnikov. Nato je naredila lik iz petih trikotnikov. Ko 

je imela postavljeno trikotno obliko iz štirih trikotnikov, je postala negotova, kam bi 

dodala petega. Vprašala sem jo: »Zakaj pa ta, ki ga imaš, ni v redu?« Po krajšem 

premisleku je začela risati trikotno oblikoin jo zaključila z dodanim petim trikotnikom. 

Analiza strategij: Učenka je najprej poskušala s strategijo, da poišče čim več oblik z 

istim številom trikotnikov. Oblikovala je dve podobni obliki, a je pri drugi zmanjšala 

število trikotnikov. Ostale oblike je nanizala naključno.  

 

 

 

 

 

 



Juršič, S. (2012). Strategije reševanja matematičnih problemov v 4. razredu osnovne šole. Diplomsko 

delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 

59 

 

6. naloga 

 

Slika 20: Učenka št.7, 6. naloga 

 

Učenka je uporabila zanimiv način zapisovanja števil. Vsakič je namreč napisala 1234 

(kot 1., 2., 3., 4., številka) in nato pod te zapisla števke iz naloge. Števila je pisala 

urejeno z leve proti desni in od zgoraj navzdol. Prva štiri števila je zapisala tako, da je 

na prvo mesto vsakič postavila drugo števko. Nato je števila nizala naključno. Sproti je 

natančno preverjala, če je enako število ţe zapisala. Šele pri zadnjem (16.) številu je bila 

tako nenatančna, da je število ponovila.  

Analiza strategij: Učenka je najprej uporabila pravilo, da na prvo mesto vsakič postavi 

drugo števko. Nato je števila nizala naključno. Pri tem je bila zelo pozorna, da se števila 

niso ponavljala. Števila je zapisovala na zanimiv, urejen način.  

 

Učenka št. 8 

Pri matematiki ima odlične ocene in zase meni, da je včasih boljša od večine sošolcev. 

Pri reševanju je bila zelo samozavestna in samoiniciativna. Veliko je spraševala in tudi 

rada odgovarjala na moja vprašanja.  

 

1. naloga 

Učenka je po branju samoiniciativno začela izpolnjevati preglednico. Vedela je tudi, da 

mora pri vrednostih poiskati pravilo, ki velja za vse navedene. Kot rešitev je zapisala 
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število 12. Vprašala sem jo, kakšno pravilo je našla. Nekaj časa je tiho razmišljala in 

nato zbrisala zapisane številke. Potem je opazovala, za koliko se poveča zamudnina za 

posamezen dan (za 2., za 4., ...), in hitro ugotovila, da se število podvoji, torej mora 

mnoţiti z 2. Nalogo je potem pravilno rešila. 

Analiza strategij: Učenka je samoiniciativno izpolnila preglednico in tudi vedela, kako 

si z njo pomagati. Tabela ji je verjetno bila v pomoč, saj je imela tako boljši pregled nad 

situacijo.  

 

2. naloga 

 

Slika 21: Učenka št.8, 2. naloga 

 

Učenka je začela risati/ponazarjati situacijo, opisano v nalogi. Nato je sliko nekaj časa 

opazovala. Na vprašanje, o čem premišljuje, je odgovorila: »Moram dati skupno na pol 

in potem številke tako določiti, da bo imel Tine 5 več kot Mateja.« Še nekaj časa je 

razmišljala in zatem napisala pravilen odgovor. Prosila sem jo, naj mi pove, kako je 

prišla do teh dveh številk, a mi je odgovorila z dokaj nejasno in nerazumljivo razlago. 

To se mi zdi zelo lep praktičen primer reševanja problemov z nenadnim vpogledom 

(Marentič Poţarnik, 2000), ki sem ga opisala v teoretičnem delu pod točko 2.5.1. 

Analiza strategij: Učenka je samoiniciativno narisala svojo ponazoritev situacije. Na tej 

podlagi je s temeljitim razmislekom prišla do prave rešitve. Učenki pripravljenega 

diagrama nisem ponudila, saj si je pomagala z lastno ponazoritvijo.  

 

3. naloga 

Takoj po branju besedila naloge je učenka začela risati steber z oznakami za metre. 

Nato je simulirala pot po stebru in si sproti zapisovala dneve a je bila ob tem površna in 

nezbrana. Rekla je, da je rešitev 5 dni. Na vprašanje, če je polţ res ţe peti dan prišel na 

vrh, je odgovorila: »Ne, ampak 6. dan je potem preplezal samo 3 metre, ne 5.« Vprašala 
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sem, če je to problem in kateri dan je dejansko prvič videl vrh stebra. Odgovorila je da 

6. dan.  

Analiza strategij: Učenka se je samoiniciativno brez kakršnegakoli pomisleka in 

oklevanja lotila risanja lastne grafične ponazoritve. Ponazoritev je bila uporabna in 

učenka si je z njo znala pomagati, čeprav je bila pri tem nekoliko nespretna.  

 

4. naloga 

Učenka je kot pravilo, ki velja za število odprtih cvetov, navedla večanje za dva cvetova 

dnevno. A je opazila, da je izpuščeno število 6. Z mojo pomočjo je prišla do ugotovitve, 

da ne gre za večkratnike števila 2, ampak se št. cvetov podvoji. Za 4. dan je število 

cvetov izračunala na pamet, za naslednje dni pa je račune zapisala na list.  

Analiza strategij: Učenka si iz prve naloge ni zapomnila niti grafične ponazoritve 

(tabele), niti računske operacije. Pri iskanju pravila je imela precej teţav. Izkušnje, 

pridobljene pri prvi nalogi, ni znala prenesti na novo, podobno situacijo.  

 

5. naloga 

Učenka je prvo obliko sestavljala precej dolgo. Večkrat jo je zasukala, dopolnila in nato 

zopet odvzela nekaj trikotnikov. Nato je narisala obliko iz treh trikotnikov. Nadaljevala 

je s kroţno obliko iz petih trikotnikov in dodala še obliko iz dveh trikotnikov. Ko je 

narisala zadnjo, me je vprašala, če je ta pravilna. Pritrdila sem. Nato je oblikovala 

kroţno obliko iz štirih trikotnikov in jo podrla. Na vprašanje, kaj je bilo z obliko narobe, 

je odgovorila, da je bila preveč podobna drugi. Vprašala sem, če je bila popolnoma ista, 

in odgovorila je, da ne, ter jo narisala. Narisala je še po eno obliko iz štirih, petih in 

zopet štirih trikotnikov. Učenka je obliko vsakič znova popolnoma razdrla in na novo 

sestavila drugo. Oblike je na papir risala raztreseno po celotni površini. 

Analiza strategij: Učenka pri reševanju naloge ni pokazala nobene sistematike ali 

strategij reševanja. Oblike je sestavljala popolnoma naključno in jih tako tudi 

prerisovala na papir. 

 

6. naloga 

Učenka je najprej vprašala, če morajo biti števila 4-mestna. Pritrdila sem. Nato jo je 

zanimalo ali se ena števka lahko večkrat pojavi na istem mestu v številu, ali mora biti 

vsakič na drugem. Odgovorila sem, da se lahko pojavi na istem mestu, a končno 

štirimestno število mora biti novo. Nato je zapisala števila: 1358, 8531, 3518, 5138. 
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Uporabila je pravilo, da vsakič na prvo mesto postavi drugo števko. Takoj nato je 

zapisala še števili 8351 in 8153. Po premisleku je na koncu dodala še števili 1583 in 

1385. Števila je zapisovala od leve proti desni in od zgoraj navzdol. 

Analiza strategij: Učenka je na začetku štiri števila sestavila tako, da je vedno zamenjala 

števko na prvem mestu. Nato je števila nizala naključno. Pazila je sicer, da se števila 

niso ponavljala in je zato sproti preverjala ţe zapisana števila. Vendar pri sestavljanju 

novih števil ni imela nobene strategije. Mislim, da tudi ni vedela, da je zapisala le 

peščico obstoječih rešitev. Števila je na papir zapisovala urejeno.  

 

Učenec št. 9 

Pri matematiki ima odlične in prav dobre ocene, pravi pa, da se mu zdi, da je včasih pri 

reševanju boljši od večine sošolcev. Besedilo nalog je sam od sebe prebiral glasno. 

Morda je tako navajen od doma ali pa je misli, da jaz to pričakujem od njega. Dobro 

ima razvito metakognicijo, razlaga reševanja nalog mu ne predstavlja teţav.  

 

1. naloga 

Učenec je kmalu po končanem branju povedal rešitev: 12 €. Prosila sem ga za razlago 

in odgovoril je: »Zamudnina za tri dni znaša 4 €, za 4 dni pa 8 €. Torej je za sedem dni 

skupaj 12 €.« Svetovala sem mu, naj izpolni tabelo. To je naredil in nato dolgo časa v 

tišini opazoval napisano. Ob namigu, naj opazuje znesek zamudnine in poskusi poiskati 

pravilo, je kmalu povedal, da 5. dan zamudnina znaša 16 €. Vprašala sem ga, kako je 

prišel do te ugotovitve. Odgovoril je: »8 + 8 = 16.« Nato je pravilno dokončal nalogo.  

Analiza strategij: Učenec je tabelo izpolnil šele po mojem namigu. Prvo rešitev je 

utemeljil zelo dobro, a navedeno pravilo ni veljalo za vse številke. Kmalu zatem je našel 

pravo rešitev. Grafična ponazoritev mu je pomagala, saj je situacijo videl jasneje in tako 

kmalu našel pravilo.  

 

2. naloga 

Učenec je kmalu po branju besedila samoiniciativno začel razlagati potek reševanja 

naloge: »23 : 2 = 11, ostanek je 1. 11 + 4 (namesto 5 dodam 4, ker je 1 ţe ostanek) = 15 

–Tinetovi povabljenci. 11 je Matejinih povabljencev.« Učenca sem vprašala, če njegovi 

dve števili skupaj tvorita število 23. Odgovoril je, da ne, in spoznal, da rešitvi nista 

pravilni. Ponudila sem mu diagram. Najprej je vpisal, da je Mateja povabila 11 otrok. 

Opozorila sem ga, da rešitev očitno ni zanesljiva, torej naj vpiše, kar razbere iz besedila. 
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Dolgo časa je tiho sedel. Razloţila sem mu diagram in mu še enkrat svetovala, naj vpiše 

znane podatke. Ob moji pomoči je to naredil in kmalu zatem povedal: »Potem je 23 – 5 

= 18,  18 : 2 = 9 – Matejini povabljenci, Tine: 14.« 

Analiza strategij: Učenec se je naloge lotil z razmislekom. Pri tem je sicer razmišljal v 

pravo smer, a v napačnem zaporedju. Diagrama kar nekaj časa ni ţelel ali ni znal 

dopolniti. Šele po moji dodatni razlagi in pomoči je vpisal podatke in kmalu zatem 

izračunal pravo rešitev. Mislim, da je učencu diagram pomagal. Za razumevanje je sicer 

potreboval veliko vzpodbud in dodatno razlago, a grafična ponazoritev je na koncu le 

razjasnila pot reševanja.  

 

3. naloga 

 

Slika 22: Učenec št.9, 3. naloga 

 

»V enem dnevu prepleza 1 m, torej 10 m prepleza v 10 dnevih,« je hitro zaključil 

učenec. Pohvalila sem ga, da dobro razmišlja, in ga opozorila, da je v nalogi past, ki jo 

bo videl le, če si situacijo nariše. Po kratkem premisleku je narisal steber, označil 

posamezne metre in začel po njem potovati z očmi. Poti polţa ni označeval, ali 

kakorkoli drugače sledil, kot le z očmi. Ker se je med potovanjem očitno zmedel, je 

začel po risbi potovati s svinčnikom (brez risanja). Rekla sem mu, da si ob razmišljanju 

lahko riše ali piše. Mojega nasveta ni upošteval. »5 dni,« je bila njegova naslednja 

rešitev. Povedala sem mu, da odgovor ni pravilen, in mu svetovala, naj poskusi še 
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enkrat. Tokrat je med razmišljanjem s svinčnikom puščal sled. Zmedel se je in začel 

znova. Ob strani je zapisoval dneve potovanja in tako prišel do pravilne rešitve. Na 

vprašanje: »Zakaj si mislil, da je 5 dni?« je odgovoril: »Ker sem začel pri ena in ne pri 

nič.« 

Analiza strategij: Učenec si je na mojo pobudo narisal uporabno sliko situacije. Ker mu 

ni uspelo priti do rešitve brez  ponazoritve poti z roko, je to dodal in nato začel ob 

razmišljanju puščati še sled in zapisovati posamezne dneve. Tako je svoj način 

reševanja postopoma dopolnjeval. Učenčeva grafična ponazoritev je bila uporabna in si 

je z njo znal pomagati, čeprav mu je to vzelo kar precej časa. Dobro je vedel, kaj je 

naslednji korak, če mu po zastavljeni poti ne bo uspelo (zaradi teţav pri štetju dnevov 

jih začne zapisovati). 

 

4. naloga 

Učenec je kmalu po branju besedila povedal rešitev 12. Skupaj sva kmalu ugotovila, da 

pravilo, ki ga je našel, ne velja za vse vrednosti, torej ni pravilno. Opomnila sem ga, da 

si ob isanju rešitve lahko riše ali piše. Začel je zapisovati: 4 + 2 + 8 + 10 + 12 + 14 = . 

Zopet sva ugotovila, da tako ne bo prišel do pravilnega rezultata. Vprašala sem ga, če je 

ţe kdaj reševal podobno nalogo. Spomnil se je prve naloge in povedal, da je moral za 

vsak naslednji dan prišteti vrednost prejšnjega dne. Kot rezultat je kmalu navedel število 

32. Zopet sem mu svetovala, naj si kaj zapiše. Najprej je nekaj trenutkov premišljeval in 

nato začel v vrsti zapisovati število cvetov za določen dan: 2, 4, 8, 16, 32, 64. 

Analiza strategij:Učenec je vedel, da mora poiskati pravilo, po katerem se odpirajo 

cvetovi. S tem je imel kar nekaj teţav. Iz prve naloge se ni spomnil tabele, ampak poti 

do rešitve. S pridobljenimi izkušnjami si je torej znal pomagati, a šele potem, ko sem ga 

na to opozorila jaz.  

 

5. naloga 

Učenec je najprej izdelal tri različne oblike iz petih trikotnikov in jih sam tudi oštevilčil. 

Nato je precej dolgo iskal novo obliko iz petih trikotnikov. Vprašala sem ga, če mora 

nujno uporabiti vseh pet trikotnikov. Začel je z nizanjem oblik, pri čemer je začel z 

obliko iz enega trikotnika in pri vsaki naslednji obliki dodal še en trikotnik. Iz štirih 

trikotnikov je naredil še dve drugačni obliki.  

Analiza strategij: Učenec je reševanje začel z iskanjem različnih oblik iz istega števila 

trikotnikov. Nato se je po mojem nasvetu lotil reševanja naloge tako, da je dodajal po en 
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trikotnik. Na koncu se je zopet vrnil k prvemu načinu reševanja. Pri iskanju oblik je bil 

zelo sistematičen, pokazal je dva različna načina nizanja oblik. 

 

6. naloga 

 

Slika 23: Učenec št.9, 6. naloga 

 

Učenec je najprej zapisal števila: 1358, 8513, 3185, 38 ... Ustavil se je, nekaj časa 

razmišljal, prečrtal števila in začel znova: 1358, 3158, 1538, 1583. Števila je zopet 

prečrtal. Začel je z zapisovanjem dvomestnih števil: 51, 51, 81, 81, 35, 35, ... Vprašala 

sem ga, kaj je bilo narobe s prejšnjimi, prečrtanimi števili. Odgovoril je: »Tako je 

bolje.« Postopoma je nanizal prvi dve števili vseh moţnih štirimestnih števil iz teh štirih 

števk. Ko je ugotovil, da je na papirju nastala zmeda, je med tri nastale stoplce števil 

narisal navpišne črte, ki so jih ločevale. Vprašala sem ga, kaj dela, in je odgovoril: 

»Zdaj bom napisal prvi dve, nato pa še zadnji dve številki.« Dopolnil je zapisana 

dvomestna števila tako, da je obrnil preostali zadnji dve števki (5138, 5183 ... ) Števila 

je zapisoval v stolpce, ločene s črtami, nizane od leve proti desni. Zapisal je vsa števila. 

Analiza strategij: Učenec je postopoma dojemal, da se mora naloge lotiti sistematično. 

Bil je tako odločen, da jo bo dobro rešil, da je dvakrat prečrtal napisano in začel znova. 

Po dveh začetkih je očitno spoznal, da bo do vseh števil prišel, če bo sistematično 
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napisal začetke števil (2 različni kombinaciji prvih dveh števk) in nato dodal 

kombinacijo zadnjih dveh števk.  

 

Učenec št. 10 

Učenec je prepričan sam vase. Je impulziven.  Ko se mu zdi, da je našel rešitev, jo ţe 

napiše s kemičnim pisalom, ne da bi karkoli vprašal ali še enkrat premislil ... Pri 

matematiki ima odlične ocene, a pravi, da ni boljši od ostalih ter da ima včasih tudi 

kakšne teţave.  

 

1. naloga 

Podatke je učenec samoiniciativno vpisal v tabelo. Zelo kmalu je ţe ţelel zapisati 

rešitev. Vprašala sem ga, kakšno pravilo je našel. Odgovor se je glasil: »Vsakič dodaš 

eno več.« Prosila sem ga, naj mi pojasni, pa ni znal. Povedala sem mu, da predlagana 

rešitev ni pravilna. Nato je zapisal rešitev 32. Pojasnil je: »Vsakič dodaš naslednji 

večkratnik št. 2. 4 + 4 = 8,  8 + 6 = 14,  14 + 8 = 22,  22 + 10 = 32.« Opozorila sem ga, 

da to pravilo ne velja za prvi dan. Dolgo časa je molče razmišljal. Še enkrat sem mu 

prebrala nalogo in razloţila, kaj iščeva. Kmalu je sam našel pravo rešitev.  

Analiza strategij: Mislim, da tabela ni bistveno pripomogla k uspešnejšemu reševanju. 

Učenec je imel z iskanjem pravila teţave. Tudi vpisovanje podatkov v tabelo mu poti do 

rešitve ni olajšalo.  

 

2. naloga 

Učenec se je reševanja naloge lotil z zapisovanjem posameznih računov: 23 : 2,  12 + 5 

= 17,  11 – 5 = 6,  11 + 5 = 16.  Tako je prišel do rešitve: Tine je povabil 17, Mateja 6 

otrok. Hitro sem mu pojasnila, da sicer dobro razmišlja, ampak da rešitev ni pravilna, 

saj med povabljenci ni za 5 razlike. Ponudila sem mu diagram. Kmalu je pravilno vpisal 

podatke in nato dolgo časa v tišini razmišljal. Nato je k diagramu zapisal: 14 – 5 = 9,  14 

+ 9 = 23. Prišel je do prave rešitve. Vprašala sem ga, zakaj je poskusil ravno s 14. 

Odgovoril je, da je pač naključno poskusil s 15, pa je bila vsota prevelika.  

Analiza strategij: Domnevam, da je učencu diagram pomagal razumeti, kako uporabiti 

podatek, da je Tine povabil 5 prijateljev več kot Mateja. Pri začetnih računih je to 

namreč narobe uporabil, saj je  najprej 5 odštel, nato pa prištel. A ko je videl diagram, 

se mu je ta del naloge razjasnil, ne da bi sam to opazil. Vendar je do števila 14 vseeno 
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prišel naključno s poskušanjem. Torej mu je ponujena grafična ponazoritev delno 

pomagala do rešitve. 

 

3. naloga 

 

Slika 24: Učenec št. 10, 3. naloga 

 

Učenec je kmalu po tem, ko je prebral besedilo, začel zapisovati, kje je bil polţ ob 

koncu vsakega dneva (2. dan: 2 m, 3. dan: 3 m). Torej je ugotovil, da je vsak dan za 1 

meter višje. Prišel je do rezultata 10 dni. Pohvalila sem ga za dobro razmišljanje in mu 

povedala, da je v nalogi past, ki jo bo opazil le, če si situacijo nariše. Narisal je steber 

brez označb in polţa na njem. Ko je to končal, je tiho obsedel. Po nekaj trenutkih sem 

mu svetovala, naj označi metre in po stebru riše polţevo pot. Kmalu je začel z risanjem 

poti. Ob tem si je na stebru risal črte, dni ni zapisoval. Njegov odgovor je bil 5 dni. 

Rekla sem, da se je verjetno nekje zmotil in naj poskusi še enkrat. Ponovil je risanje poti 

in šele pri 4. dnevu ugotovil, da ne šteje dni. Še enkrat je poskusil od začetka in glasno 

štel dneve in tako do prave rešitve. 

Analiza strategij: Učenec si je sprva, na mojo pobudo, narisal neuporabno grafično 

ponazoritev. Po mojih navodilih jo je dopolnil in si z njo uspešno pomagal. Zaradi 

nenatančnosti in prenagljenosti je moral poskušati trikrat, preden je prišel do prave 

rešitve. Učenec si je torej najprej na mojo pobudo narisal neuporabno ponazoritev, a jo 

kasneje uspešno dopolnil in si z njo pomagal k rešitvi.  
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4. naloga 

Učenec je kmalu po branju naloge začel glasno naštevati: 2 +2 = 4,  4 + 4 = 8 ... 

Namignila sem mu, da si lahko kaj napiše ali nariše. Napisal je račun in potem dopisal 

številko dneva. Ko je prišel do 6. dne, sem ga opozorila, da se je zmotil pri štetju 

dnevov. Za 4. dan je število cvetov namreč izračunal na pamet, a to pozabil. Zato je 

njegov rezultat ustrezal za 7. in ne 6. dan. Popravil je napako. Vprašala sem ga, če mu je 

naloga kaj znana. Odgovoril je, da je taka kot prva. 

Analiza strategij: Učenec je na podlagi izkušenj iz prve naloge hitro našel pot do rešitve. 

Ni si zapomnil jasnosti ponazoritve podatkov v obliki tabele, a se je znašel in po svoje 

zapisal podatke za posamezen dan. Učenec je torej nekaj izkušenj, pridobljenih pri 

reševanju 1. naloge, uspešno uporabil tudi v novi situaciji.  

 

5. naloga 

 

Slika 25: Učenec št. 10, 5. naloga 

 

Učenec je najprej sestavil kroţno obliko iz petih trikotnikov. Nato je samo enega 

odstranil in se ob tem rahlo nasmejal. Prerisal je obliko na papir. Nadaljeval je tako, da 

je še naprej odstranjeval po en trikotnik. Ko je končal, sem mu namignila, da je oblik še 

kar nekaj. Sestavil je novo obliko iz petih trikotnikov in nato za novo obliko premaknil 

le en trikotnik na drugo mesto. Oblike je na papir prerisoval z leve proti desni in od 

zgoraj navzdol. 
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Analiza strategij: Učenec je takoj na začetku ugotovil, kako na enostaven način priti do 

mnogih oblik: začetni obliki postopoma odvzemaš po en trikotnik. Nato je uporabil 

drugo strategijo: premikal je po en trikotnik in na ta način sestavljal nove oblike. 

Učenec je torej povsem samostojno prišel kar do dveh zanimivih načinov reševanja 

naloge. 

 

6. naloga 

 

Slika 26: Učenec št. 10, 6. naloga 

 

Učenec je reševanje začel tako, da je zapisal 4 števila in na prvo mesto vsakič postavil 

drugo števko. Nato je v drugem stolpcu ohranil prvo števko, spreminjal pa drugo. Nato 

je dopisal še dve števili z isto prvo števko (pogledal, katere še ni). Ta sistem je ponovil 

še za ostale tri števke. Števila je nizal v stolpcih, ki jih je kasneje ločil z navpičnimi 

črtami. 

Analiza strategij: Učenec je uporabil različne strategije: sistematično menjavanje prve 

števke, ohranjanje prve števke in sistematično menjavanje druge, naključno sestavljanje 

števil. Števila je zapisoval v stolpce, ki jih je ločil z navpičnimi črtami.  

  



Juršič, S. (2012). Strategije reševanja matematičnih problemov v 4. razredu osnovne šole. Diplomsko 

delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 

70 

 

3.4.2 Združena analiza reševanja problemov 

 

Po natančnem pregledu reševanja problemskih nalog sem za vsako nalogo opredelila 

nekaj stopenj glede na način reševanja. Na podlagi teh stopenj sem učence razvrstila v 

več kategorij. Nastala je tabela, ki je pod opredeljenimi stopnjami (tabela 1). Tabela 1 

torej prikazuje klasifikacijo rešitev nalog po navedenih postavkah glede na 

posameznega učenca. 

Stopnje za posamezno problemsko nalogo: 

 

1 Izkoriščenost ponujenih ponazoritev (1. naloga): 

1 Učenec je nalogo rešil brez grafične ponazoritve 

2 Učenec si kljub mojim vzpodbudam ni pomagal s ponujenimi grafičnimi 

ponazoritvami 

3 Učenec si je z grafičnimi ponazoritvami pomagal na mojo pobudo 

4 Učenec si je samoiniciativno pomagal z grafično ponazoritvijo 

 

2 Izkoriščenost ponujenih ponazoritev (2. naloga): 

1 Učenec je nalogo rešil brez grafične ponazoritve 

2 Učenec si kljub mojim vzpodbudam ni pomagal s ponujenimi grafičnimi 

ponazoritvami 

3 Učenec si je z grafičnimo ponazoritvijo pomagal na mojo pobudo 

4 Učenec si je samoiniciativno pomagal z grafično ponazoritvijo 

 

3 Uporaba lastnih ponazoritev (3. naloga): 

1 Učenec je nalogo rešil brez grafične ponazoritve 

2 Učenec si kljub mojim vzpodbudam ni pomagal z lastno grafično ponazoritvijo 

3 Učenec si je z lastnimo grafično ponazoritvijo pomagal na mojo pobudo 

4 Učenec si je samoiniciativno pomagal z lastno grafično ponazoritvijo 

 

4 Uporaba pridobljenih izkušenj v podobnih situacijah (4. naloga): 

1 Pridobljene izkušnje niso bile v pomoč v podobni situaciji 

2 Učenec si s pridobljenimi izkušnjami kljub moji vzpodbudi ni znal pomagati 

3 S pridobljenimi izkušnjami si je učenec pomagal na mojo pobudo 

4 Učenec si je samoiniciativno pomagal s pridobljenimi izkušnjami 
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5, 6 Sistematičnost pri reševanju (5. in 6. naloga): 

1 Ni bilo zaznati nobene sistematičnosti pri reševanju 

2 Opazila sem 1 strategijo reševanja 

3 Opazila sem 2 različni strategiji reševanja 

4 Opazila sem tri ali več različne strategije reševanja 

 

Opaţena sistematičnost pri 5. nalogi: 

 vsakič drugačno število trikotnikov 

 dodajanje trikotnikov v vrsto 

 dodajanje trikotnikov okoli sredinskega trikotnika 

 več oblik iz enakega števila trikotnikov 

 odstranjevanje trikotnikov 

 premikanje enega trikotnika v obliki 

Opaţena sistematičnost pri 6. nalogi: 

 sistematičnost pri zapisu rešitev 

 nizanje števil z enako 1. števko 

 nizanje števil z različno 1. števko 

 nizanje števil s pomočjo zamenjave dveh števk 

 nizanje števil s pomočjo različnih kombinacij prvih dveh števk 

 nizanje števil s pomočjo različnih kombinacij zadnjih dveh števk 

 

7 Uspešnost pri reševanju problemskih nalog 

1 Učenec je imel precej teţav pri reševanju, ki sva jih skupaj več ali manj uspešno 

premostila 

2 Učenec je z nekaj mojimi pojasnili in vzpodbudami uspešno rešil naloge 

3 Učenec je samostojno zelo dobro reševal naloge 

 

8 Uspeh pri pouku matematike: 

1 Učenec zase meni, da matematika ni njegovo močno področje 

2 Učenec zase meni, da je v matematiki povprečen 

3 Učenec meni, da je v matematiki dober 
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Tabela 1: Rezultati reševanja problemskih nalog glede na opredeljene stopnje postavk 

 Zaporedna številka učenca 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Izkoriščenost ponujenih ponazoritev (1-4) 1. naloga 2 2 2 3 4 1 4 4 3 2 

2 Izkoriščenost ponujenih ponazoritev (1-4) 2. naloga 1 1 1 3 2 2 1 1 3 3 

3 Uporaba lastnih ponazoritev (1-4) 3. naloga 3 2 4 2 4 2 4 4 3 2,3 

4 Uporaba pridobljenih izkušenj v podobnih situacijah 
(1-4) 4. naloga 

3 3 4 4 4 1 3 1 3 4 

5 Sistematičnost pri reševanju (1-4) 5. naloga 1 2 4 3 2 2 3 1 4 3 

6 Sistematičnost pri reševanju (1-4) 6. naloga 1 2 3 3 3 1 2 2 4 3 

7 Uspešnost pri reševanju problemskih nalog (1-3)  1 1 3 2 2 1 3 3 2 2 

8 Uspeh pri pouku matematike (1-3) 2 2 2 2 3 1 2 3 3 2 

 

 

Reševanje posamezne problemske naloge sem posebej analizirala tudi glede na cilj, ki 

ga je imela naloga. Rezultate analiz posameznih problemskih nalog sem prikazala v 

spodnjih grafih.  

 

Graf 1: Izkoriščenost ponujenih ponazoritev – tabela (1. naloga) 

 

Nalogo je brez tabele rešil 1 učenec. S tabelo si je uspešno pomagalo 5 učencev, 2 sem 

na tabelo opozorila jaz, 3 pa so jo izpolnili samoiniciativno. Tabela ni bistveno 

pripomogla k uspešnemu reševanju pri 4 učencih.  

 

10%

20%

30%

40%

Rešil brez tabele

S tabelo si je uspešno pomagal 
na mojo pobudo

S tabelo si je pomagal 
samoiniciativno

Tabela ni pripomogla k 
uspešnejšemu reševanju



Juršič, S. (2012). Strategije reševanja matematičnih problemov v 4. razredu osnovne šole. Diplomsko 

delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 

73 

 

Graf 2: Izkoriščenost ponujenih ponazoritev – diagram (2. naloga) 

 

Nalogo so brez diagrama rešili 4 učenci. Z diagramom, ki sem jim ga ponudila, so si 

uspešno pomagali 3 učenci. Ponujeni diagram ni bistveno pripomogel k uspešnemu 

reševanju pri 3 učencih.  

 

Graf 3: Uspeh pri uporabi lastnih ponazoritev (3. naloga) 
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Z lastno grafično ponazoritvijo si je pri reševanju uspešno pomagalo 8 učencev. 1 

učenec kljub grafični ponazoritvi problema ni rešil, 1 učenec pa si pri razumevanju 

problema ni pomagal z risbo. 

 

Graf 4: Uporaba lastnih ponazoritev glede na pobudnika (3. naloga) 

 

Od 9 učencev, ki si je nalogo narisalo, so risbo samoiniciativno narisali 4 učenci, na 

mojo pobudo pa 5 učencev.  

 

44%

56%

Grafično ponazorilo je narisal 
samoiniciativno

Grafično ponazorilo je narisal na 
mojo pobudo
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Graf 5: Uporaba pridobljenih izkušenj v podobnih situacijah (4. naloga) 

 

S pridobljenimi izkušnjami si je samoiniciativno uspešno pomagalo 5 učencev. S 

pridobljenimi izkušnjami sta si na mojo pobudo uspešno pomagala 2 učenca. 

Pridobljene izkušnje niso bistveno pripomogle k uspešnemu reševanju pri 3 učencih.  

 

Graf 6: Sistematičnost pri reševanju 1 (5. naloga) 

 

Določeno sistematiko v postopku reševanja je pokazalo 8 učencev (vsakič drugačno 

število trikotnikov, dodajanje ali odvzemanje trikotnikov, več oblik z enakim številom 

50%

20%

30%
S pridobljenimi izkušnjami si je 
samoiniciativno uspešno 
pomagal

S pridobljenimi izkušnjami si je 
na mojo pobudo uspešno 
pomagal 

Pridobljene izkušnje niso 
bistveno pripomogle k 
uspešnemu reševanju 

80%

20%

Pokazal je določeno sistematiko 
v postopku reševanja 

Ni pokazal nobene sistematike 
in samo strategijo ugibanja
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trikotnikov, premikanje trikotnikov na drugo pozicijo). 2 učenca nista pri reševanju 

pokazala nobene druge sistematike kot ugibanje in naključno iskanje rešitev. 

 

 

Glede na število najdenih rešitev sem opredelila nslednje stopnje uspeha pri reševanju: 

1, 2 ali 3 rešitve – stopnja 1 

4, 5 ali 6 rešitev – stopnja 2 

7 ali 8 rešitev – stopnja 3  

9 ali 10 rešitev – stopnja 4 

 

 

 

 

 

 

Predvidevala sem, da bodo učenci, ki so bili pri reševanju bolj sistematični, dosegli 

višjo stopnjo, tj. našli več rešitev. Rezultati v tabeli 5 kaţejo, da je v 5 primerih uspeh 

pri reševanju višji od stopnje sistematičnosti. V 1 primeru je uspeh manjši, kot je 

pričakovano glede na pokazano sistematičnost. V 4 primerih se stopnja sistematičnosti 

ujema s številom rešitev. To dokazuje, da je bil velik deleţ učencev zelo uspešen pri 

reševanju problema, kljub slabo razviti strategiji reševanja – sistematičnosti.  

 

 Zaporedna številka učenca 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Število najdenih rešitev 7 5 7 10 7 8 7 7 9 7 

Sistematičnost pri reševanju (1-4) 1 2 4 3 2 2 3 1 4 3 

Tabela 2: Primerjava uporabljene sistematike z uspešnostjo reševanja (5. naloga) 
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Graf 7: Sistematičnost pri reševanju 2 (6. naloga) 

 

Določeno sistematiko v postopku reševanja je pokazalo 7 učencev (sistematično 

zapisovanje števil, zapisovanje števil z enako prvo števko, zapisovanje števil z vsakič 

drugo prvo števko, zapisovanje novih števil z zamenjavo dveh števk v ţe zapisani 

številki, zapisovanje števil z nizanjem različnih kombinacij prvih in drugih dveh števk). 

3 učenci niso pri reševanju pokazali nobene druge sistematike kot ugibanje. 

 

 

Glede na število najdenih rešitev sem opredelila nslednje stopnje uspeha pri reševanju: 

1, 2 ali 3 rešitve – stopnja 1 

4, 5 ali 6 rešitev – stopnja 2 

7 ali 8 rešitev – stopnja 3  

9 ali 10 rešitev – stopnja 4 

 

 

70%

30%

Pokazal je določeno sistematiko 
v postopku reševanja 

Ni pokazal nobene sistematike 
in samo strategijo ugibanja

 Zaporedna številka učenca 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Število najdenih rešitev 9 10 24 11 24 9 14 8 24 24 

Sistematičnost pri reševanju (1-4) 1 2 3 3 3 1 2 2 4 3 

Tabela 3: Primerjava uporabljene sistematike z uspešnostjo reševanja (6. naloga) 
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V 3 primerih je uspeh pri reševanju večji od stopnje sistematičnosti. V 3 primerih je 

uspeh manjši, kot je pričakovano glede na pokazano sistematičnost. V 4 primerih se 

stopnja sistematičnosti ujema s številom rešitev. To pomeni, da se pri več kot tretjini 

učencev stopnja ujema z uspešnostjo pri reševanju.  

 

 

Graf 8: Primerjava mnenja učenca o lastni uspešnosti pri pouku matematike z uspehom 

pri reševanju problemskih nalog 

 

Učence sem razdelila v tri nivoje tako glede na mnenje o lastni uspešnosti pri pouku 

matematike kot tudi glede na mojo oceno uspešnosti pri reševanju matematičnih 

problemov. Nato sem pogledala, kateri učenci se v nivojih ujemajo, kateri so bili bolj 

uspešni pri matematiki in kateri pri problemskih nalogah (tabela 1, 7. in 8. postavka). 

Nastal je zgornji diagram.  

 

40 % učencev je pri pouku matematike enako uspešnih kot pri reševanju problemskih 

nalog. 40 % učencev je pri pouku matematike bolj uspešnih kot pri reševanju 

problemskih nalog. Morda bi do tega lahko privedlo dejstvo, da se v praksi problemske 

naloge pri pouku še vedno pojavljajo zelo redko (kljub temu, da s v teoriji ta način 

učenja vse bolj poudarja). 20 % učencev je bilo pri reševanju problemskih nalog bolj 

uspešnih kot pri pouku matematike.  

 

20%

40%

40%

Višji nivo uspeha pri reševanju 
problemskih nalog 

Višji nivo uspeha pri mnenju o 
lastni uspešnosti pri pouku 
matematike

Enak nivo uspeha pri reševanju 
problemskih nalog kot pri 
mnenju o lastni uspešnosti pri 
pouku matematike
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3.4.4 Interpretacija rezultatov 

 

Pridobljene rezultate sem analizirala in predstavila na različne načine. V nadaljevanju bi 

rada pridobljene podatke in spoznanja analizirala glede na v začetku zastavljena 

raziskovalna vprašanja in hipoteze. 

 

 1. raziskovalno vprašanje: Katere strategije učenci uporabljajo pri 

reševanju matematičnih problemov in kako uspešni so pri tem? 

 

Podatke za zastavljeno raziskovalno vprašanje sem pridobila iz vseh zastavljenih 

problemov, predvsem pomembni pa sta bili 5. in 6. naloga (nalogi z več rešitvami). 

Podatki, ki se nanašajo na zastavljeno vprašanje, so v tabeli 1 pod točko 5 in 6. 

Ugotovila sem, da učenci pri reševanju matematičnih problemov uporabljajo različne 

strategije reševanja: grafična ponazoritev, poskusi in napake, nenaden vpogled, 

sistematičen zapis rešitev, nizanje večih rešitev po sistematičnem načinu ... Pri nalogah 

z več rešitvami jih več kot dve tretjini uporablja še kakšno drugo strategijo poleg 

naključnega nizanja s pomočjo poskusov in napak, kar je razvidno iz tabele 1 in grafov 

6 in 7. Prvi del 1. hipoteze, ki pravi, da si nekateri učenci pri reševanju pomagajo z 

mnogimi strategijami (grafične ponazoritve, uporaba pridobljenih izkušenj, sistematičen 

zapis) drugi samo s strategijo poskusov in napak, torej lahko potrdim.  

 

Tudi drugi del 1. hipoteze, ki pravi, da so pri reševanju problemov uspešnejši učenci, ki 

uporabljajo bolj raznolike strategije reševanja, lahko na podlagi tabele 2 in 3 potrdim, 

kljub temu, da prihaja do manjših odstopanj. Opozoriti ţelim, da moja analiza upošteva 

le količino uporabljenih strategij (ne njihovo kakovost). Če je torej učenec uporabil le 

eno res kvalietno in sistematično pot navajanja moţnih rešitev, se stopnja 

sistematičnosti, ki je bila nizka ni ujemala s številom najdenih rešitev, katerih je bilo 

veliko. Mislim tudi, da pri tako majhnem raziskovalnem vzorcu močno pridejo do 

izraza individualne značilnosti posameznikov. Za to raziskovalno vprašanje je 

pomembna predvsem vztrajnost in motiviranost za iskanje rešitev. Moja napaka je bila, 

da sem nalogi, kjer ima posameznikova motiviranost za iskanje več rešitev, veliko teţo 

postavila kot zadnjo na listu problemskih nalog. Učenci so bili utrujeni od problemov, 

ki so jih ţe rešili, in zato niso tako vztrajno iskali več rešitev, kot bi jih, če bi probleme 

z več rešitvami reševali spočiti.  
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 2. raziskovalno vprašanje: V kolikšni meri si učenci pri reševanju problema 

pomagajo z grafičnimi ponazoritvami, ki jim jih ponudimo, in koliko si znajo 

pomagati z lastnimi grafičnimi ponazoritvami? 

 

Koliko si znajo učenci pomagati s ponujenimi grafičnimi ponazoritvami, sem 

raziskovala v 1. in 2. nalogi (1. in 2. točka v tabeli 1). S ponujeno grafično ponazoritvijo 

v prvi nalogi si je uspešno pomagalo pet od devetih učencev (eden je nalogo rešil brez 

tabele), kar je razvidno iz grafa 1. S ponujenim diagramom v drugi nalogi so si uspešno 

pomagali trije od šestih učencev, štirje so nalogo rešili brez diagrama, kar je prikazano v 

grafu 2. S ponujenimi ponazoritvami so si torej učenci uspešno pomagali v 53,3 % 

primerov. Prvi del 2. hipoteze, ki pravi, da si s ponujenimi grafičnimi ponazoritvami 

učenci uspešno pomagajo, torej delno drţi.  

 

Kako si učenci pomagajo z lastnimi grafičnimi ponazoritvami, sem razisikovala s 

pomočjo 3. naloge (3. točka v tabeli 1). Iz grafov 3 in 4 je razvidno, da je devet od 

desetih učencev narisalo grafično ponazoritev za tretjo nalogo. En učenec kljub 

ponazoritvi, ki jo je narisal na mojo pobudo, ni znal rešiti naloge. Od učencev, ki so si s 

ponazoritvijo pomagali, so jo štirje narisali samoiniciativno, štirje na mojo pobudo. 

Drugi del 2. hipoteze, ki pravi, da si lastnih grafičnih ponazoritev učenci ne delajo 

samoiniciativno, na naš predlog pa si z njimi uspešno pomagajo, torej lahko delno 

ovrţemo (40 % učencev je ponazoritev narisalo samoiniciativno) in delno potrdimo (90 

% učencev si je z grafično ponazoritvijo uspešno pomagalo, 10 % pa si z njo ni znalo 

pomagati). Pridobljeni podatki se mi zdijo zelo pomembni. Pomenijo namreč, da bi si 

učenci sicer znali pomagati z grafičnimi ponazoritvami, a jim ne pridejo na misel. Kot 

bodoči učiteljici mi je to opozorilo, da večkrat spodbudim učence, naj si pomagajo s 

ponazoritvijo.  

 

 3. raziskovalno vprašanje: Kako znajo učenci pridobljene izkušnje o 

uporabnosti grafičnih ponazoritev uporabiti v novih, podobnih situacijah? 

 

Podatke za 3. raziskovalno vprašanje sem pridobila s pomočjo 1. in 4. naloge (4. točka v 

tabeli 1). Iz grafa 5 je razvidno, da si je 70 % učencev s pridobljenimi izkušnjami iz 

prve naloge uspešno pomagalo pri četrti nalogi. 30 % učencev si s pridobljenimi 
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izkušnjami ni pomagalo. 3. hipotezo, ki pravi, da si učenci s pridobljenimi izkušnjami o 

uporabnosti grafičnih ponazoritev uspešno pomagajo v novih situacijah, torej lahko 

potrdimo.  

 

 4. raziskovalno vprašanje: Ali uspešnost pri matematiki vpliva na uspešnost pri 

reševanju problemskih nalog? 

 

Podatke za 4. raziskovalno vprašanje sem pridobivala skozi celoten proces reševanja 

problemskih nalog (samoiniciativnost, uspešnost pri reševanju problemov) in od 

vsakega učenca posebej (samoocena uspešnosti pri pouku matematike). V tabeli 1 se na 

to raziskovalno vprašanje nanašata točki 7 in 8. Hipotezo 4, ki pravi, da učenci, ki 

menijo, da so pri matematiki bolj uspešni, problemske naloge rešujejo bolj uspešno in 

samostojno, kot tisti, ki so pri matematiki manj uspešni, lahko le delno potrdimo. Iz 

grafa 8 je razvidno, da se je 40 % učencev v nivoju uspeha pri pouku matematike in 

uspeha pri reševanju problemskih nalog ujemalo, 40 % učencev je bilo za uspeh pri 

pouku matematike dodeljenih v višji nivo, kot pri uspehu pri reševanju problemskih 

nalog, 20 % učencev pa je bilo za uspeh pri reševanju problemskih nalog uvrščeno v 

višji nivo, kot za uspeh pri pouku matematike. Menim, da je vzorec raziskave 

premajhen, da bi imeli lahko pridobljene rezultate za merodajne. Moja ocena uspešnosti 

pri reševanju problemskih nalog je nehote subjektivna (oblikovala sem jo na podlagi 

pravilnosti rešitev, števila vprašanj, števila mojih vzpodbud), kar tudi vpliva na 

verodostojnost rezultatov.  
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4 ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu sem dosegla zastavljene cilje, ki so se navezovali tako na teoretična 

izhodišča kot na izvedeno raziskavo. Cilji so se navezovali na probleme, strategije 

reševanja problemov in grafične ponazoritve. V teoretičnem delu sem opredelila kaj je 

problem, katere vrste problemov navajajo različni teoretiki, kateri so znani načini in 

strategije reševanja problemskih nalog. Nato sem v empiričnem delu nekaj učencev 

individualno opazovala med reševanjem problemskih nalog, ki sem jih zanje pripravila. 

Rezultate sem analizirala in prikazala na različne načine. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da učenci pri reševanju problemskih nalog uporabljajo 

raznolike strategije. Za večino učencev drţi, da obstaja povezava med količino 

uporabljenih strategij reševanja in uspešnostjo pri reševanju problemov. Z lastnimi 

grafičnimi ponazoritvamii si znajo učenci večinoma dobro pomagati. Zanimivo je, da se 

na te moţnosti najpogosteje ne domislijo samoiniciativno, ampak šele po mojem 

namigu. Morda bi jih morali na to večkrat opozoriti njihovi učitelji ter jim tako 

omogočiti, da ţe sedaj razvijajo metakognicijo. Pridobljene izkušnje znajo učenci dobro 

uporabiti v novih situacijah.  

 

Ugotovitve, ki sem jih pridobila z raziskavo, lahko uporabijo vsi učitelji, ki ţelijo svoje 

delo dobro opravljati. Diplomsko delo namreč tako v teoretičnem kot tudi v empiričnem 

delu nudi vpogled v različne strategije in načine reševanja problemskih nalog. 

Individualne analize reševanja problemov so lahko v pomoč pri razumevanju 

učenčevega razmišljanja.  

 

Zanimivo bi bilo natančneje raziskati grafične ponazoritve. Mnogi učenci v raziskavi se 

namreč sami od sebe niso domislili narisati skico problema, ko pa sem jih opozorila 

nanjo, so jo hitro narisali in spretno uporabili. Morda bi bilo vredno takšno raziskavo 

razširiti tudi na področje uporabe pridobljenih izkušenj v novih situacijah in poiskati 

odgovore na vprašanje: Ali se bodo učenci pri novi nalogi domislili grafične 

ponazoritve? Diplomsko delo bi lahko nadgradili tudi z raziskavo povezave med 

uspehom pri pouku matematike in uspehom pri reševanju problemskih nalog, ki bi jo 

opravili na večjem vzorcu.  
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Morda bi bilo zanimivo tudi podrobneje raziskati strategije reševanja pri problemih z 

večimi rešitvami. Pri analizi bi bilo potrebno upoštevati tako količino kot tudi kakovost 

strategij. Nato bi rezultate lahko primerjali z uspešnostjo pri reševanju problemov.  
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Problemske naloge 

Priloga 2: Rešene problemske naloge 

 





 

 

 

 

UČNI LIST 

PROBLEMSKE NALOGE 
 

1. Zamudnina v knjižnici znaša za en dan 1 €, za dva dni 2 €, za tri dni 4 € in 

za štiri dni 8 €. Koliko znaša zamudnina za sedem dni? 

 

 

 

Pomagaš si lahko tako, da dopolniš tabelo. 

Dan 1       

Zamudnina 

(€) 1       

 
 

2. Mateja in njen brat Tine sta skupaj praznovala rojstni dan. Oba skupaj 

sta povabila 23 otrok. Tine je povabil  5 prijateljev več kot Mateja.  

Koliko prijateljev je povabila Mateja? Koliko prijateljev je povabil Tine? 

 

 

 

Mateja 

Tine 

 
 

3. Polž pleza na 10 m visok steber. Podnevi spleza 5 m, ponoči pa zleze dol za 

4 m.  

Koliko dni bo potreboval, da bo priplezal do vrha stebra? 

 

 
 

 

 



 

 

 

4. Kaja je posadila nekaj cvetlic. Spomladi je vsak dan opazovala, koliko 

cvetov se je odprlo. Prvi dan opazovanja sta se odprla 2, drugi 4, tretji 8 

cvetov.  

Le koliko cvetov se bo odprlo šesti dan, če se cvetovi odpirajo po enakem 

pravilu vsak naslednji dan? 

 
 

 

 

 

5. Na voljo imaš 5 enakostraničnih trikotnikov. Iz njih sestavi čim več 

različnih oblik. Oblike lahko sestavljaš tako, da se dva trikotnika vedno 

stikata z eno celo stranico.  

 

 

 

 

 

 

 

6. V mešalnem bobenčku so 4 kroglice: kroglica s števko 1, kroglica s števko 

3, kroglica s števko 5 in kroglica s števko 8. Zapiši katera štirimestna 

števila lahko oblikujejo te števke.  

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 


