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I 

 

POVZETEK 

 

Diplomsko delo obravnava nivojski pouk v okviru fleksibilne diferenciacije pri matematiki na 

razredni stopnji. Želeli smo ugotoviti, kakšen je odnos učencev do fleksibilne diferenciacije in 

primerjati dosežke učencev pri matematiki znotraj nivojskih skupin in med nivojskimi 

skupinami.  

 

V teoretičnem delu so predstavljene različne vrste diferenciacije, ki so prisotne v naših šolah, 

taksonomije znanj, ki učiteljem pomagajo pri ocenjevanju in sestavljanju nalog, matematični 

problemi ter primeri nalog iz tematskega sklopa Števila do milijon, ki so jih pri pouku v 

nivojih reševali učenci, sodelujoči v raziskavi. V empiričnem delu smo ugotavljali, kakšen je 

odnos učencev do fleksibilne diferenciacije oz. do pouka v nivojskih skupinah, kakšne so 

razlike v znanju med učenci različnih nivojev pri reševanju nalog različnih težavnosti po 

Gagneju, kakšne so razlike v dosežkih učencev znotraj nivojske skupine ter kakšna je 

povezanost med odnosom do pouka v nivojskih skupinah in dosežki učencev. V raziskavi je 

sodelovalo 32 učencev petega razreda. Podatke smo zbrali s pomočjo preizkusa znanja iz 

tematskega sklopa Števila do milijon in anketnega vprašalnika.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da ima večina učencev pozitiven odnos do pouka v nivojskih 

skupinah, vendar pa imajo vseeno raje pouk v razredu ter da so učenci višjih nivojskih skupin 

bolj uspešni pri reševanju nalog različnih taksonomskih ravni po Gagneju kot tisti iz nižjih 

nivojskih skupin. Ugotovili smo tudi, da obstaja povezava med dosežki učencev ter odnosom 

do pouka v nivojskih skupinah, in sicer imajo učenci z boljšimi dosežki boljši odnos do pouka 

v nivojskih skupinah kot tisti s slabšimi dosežki.  

 

KLJUČNE BESEDE: diferenciacija, nivojski pouk, taksonomska raven, nivo, števila do 

milijon 

 

 

 



 

 

II 

 

SUMMARY 

 

This thesis deals with multilevel lessons in the context of flexible differentiation with 

Mathematics at primary level. We wanted to find out the pupils' attitudes towards flexible 

differentiation and to compare the mathematic achievements of pupils within the level groups 

as well as between the level groups. 

 

The theoretical part introduces the different differentiation types, which are present in our 

schools, taxonomy skills that help teachers put together the tasks and to assess them, the 

mathematical problems as well as examples of tasks and exercises from the thematic set 

Numerals Up to One Million which were solved by the level-group pupils participating in the 

study. The empirical part deals with our findings regarding the pupils’ attitude to flexible 

differentiation, to lessons in level groups, the differences in knowledge between pupils of 

different levels when solving various-difficulty tasks according to Gagne. We learn the 

differences in achievements of pupils within the level groups and what the connection 

between the attitude to multilevel lessons and achievements of pupils is. The survey involved 

32 fifth grade pupils. Data were collected from test results of the thematic set Numerals Up to 

One Million and a questionnaire. 

 

The survey results show that most pupils have a positive attitude to multilevel school lessons; 

however they still prefer classroom lessons. Further on, the pupils of higher level groups are 

more successful in solving the tasks and exercises of various taxonomic levels according to 

Gagne than those from lower level groups. We have also found out that there is a correlation 

between achievements of pupils and attitudes towards teaching in multilevel groups: the 

pupils with better achievements had a better  attitude to the multi level classes than the pupils 

who were less successful. 

 

KEY WORDS: differentiation, multi-level lessons, taxonomic rank, level, numbers up to 

million 

 



 

 

III 

 

KAZALO VSEBINE 

 

1 UVOD ................................................................................................................................. 1 

2 DIFERENCIACIJA .......................................................................................................... 3 

2.1 OPREDELITEV POJMA DIFERENCIACIJA ........................................................... 3 

2.2 OPREDELITEV POJMA INDIVIDUALIZACIJA .................................................... 4 

RAZLIKA MED DIFERENCIACIJO IN INDIVIDUALIZACIJO ................................... 5 

2.3 SELEKCIJA ................................................................................................................. 5 

2.4 SISTEMI UČNE DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE ............................. 7 

2.4.1 Zunanja ali storilnostna diferenciacija .................................................................. 8 

2.4.2 Notranja ali didaktična diferenciacija ................................................................. 11 

2.4.3 Fleksibilna diferenciacija .................................................................................... 12 

2.5 MODELI DIFERENCIACIJE V RAZLIČNIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH 

OBDOBJIH ........................................................................................................................... 15 

3 TAKSONOMIJE ZNANJ............................................................................................... 17 

3.1 GAGNEJEVA KLASIFIKACIJA ZNANJA ............................................................. 18 

3.1.1 Osnovno in konceptualno znanje ........................................................................ 18 

3.1.2 Proceduralno znanje ........................................................................................... 20 

3.1.3 Problemsko znanje .............................................................................................. 22 

3.1.4 Povezanost posameznih tipov znanj ................................................................... 23 

3.2 BLOOMOVA TAKSONOMIJA ............................................................................... 24 

3.2.1 Znanje ................................................................................................................. 25 

3.2.2 Razumevanje ...................................................................................................... 26 

3.2.3 Uporaba .............................................................................................................. 27 

3.2.4 Analiza ................................................................................................................ 28 

3.2.5 Sinteza ................................................................................................................ 29 

3.2.6 Vrednotenje (evalvacija)..................................................................................... 30 

4 MATEMATIČNI PROBLEMI ...................................................................................... 32 

4.1 REŠEVANJE MATEMATIČNIH PROBLEMOV ................................................... 33 

4.1.1 Strategija reševanja problema po Polyi .............................................................. 34 

4.1.2 Strategija induktivnega sklepanja ....................................................................... 38 



 

 

IV 

 

4.1.3 Strategija deduktivnega sklepanja ...................................................................... 39 

5 ANALIZA PRIMEROV NALOG PO NIVOJIH ......................................................... 41 

6 EMPIRIČNI DEL ........................................................................................................... 56 

6.1 OPREDELITEV PROBLEMA .................................................................................. 56 

6.2 CILJI RAZISKOVANJA IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ............................. 57 

6.3 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA ..................................................................... 58 

6.3.1 Raziskovalna metoda .......................................................................................... 58 

6.3.2 Opis vzorca ......................................................................................................... 58 

6.3.3 Instrumentarij ..................................................................................................... 58 

6.3.4 Postopek zbiranja podatkov ................................................................................ 59 

6.3.5 Postopek obdelave podatkov .............................................................................. 59 

6.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ...................................................................... 60 

6.5 POVZETEK UGOTOVITEV .................................................................................. 101 

7 SKLEP ............................................................................................................................ 104 

8 VIRI IN LITERATURA ............................................................................................... 106 

9 PRILOGE ...................................................................................................................... 108 

9.1 PRILOGA 1: Vprašalnik za učence o odnosu do nivojskega pouka ....................... 108 

9.2 PRILOGA 2: Preizkus znanja .................................................................................. 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V 

 

KAZALO GRAFOV 

Graf 1: Počutje učencev pri nivojskem pouku ......................................................................... 60 

Graf 2: Počutje učencev pri pouku v nivojih glede na nivo ..................................................... 61 

Graf 3: Primerjava odnosa do pouka v razredu in nivojski skupini ......................................... 64 

Graf 4: Mnenje učencev o težavnosti nalog pri nivojskem pouku ........................................... 65 

Graf 5: Mnenje učencev o težavnosti nalog v razredu v primerjavi z nalogami pri nivojskem 

pouku ........................................................................................................................................ 67 

Graf 6: Uspeh učencev pri preizkusu znanja glede na posamezne nivoje ................................ 71 

Graf 7: Primerjava dosežkov učencev znotraj 1. nivojske skupine glede na odnos do pouka v 

nivojski skupini ........................................................................................................................ 82 

Graf 8: Primerjava dosežkov učencev znotraj 2. nivojske skupine glede na odnos do pouka v 

nivojski skupini ........................................................................................................................ 83 

Graf 9: Primerjava dosežkov učencev znotraj 3. nivojske skupine glede na odnos do pouka v 

nivojski skupini ........................................................................................................................ 84 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Primer učenca prvega nivoja, ki je pri reševanju uporabil prvi postopek ................... 86 

Slika 2: Primer učenca prvega nivoja, ki je pri reševanju uporabil drugi postopek ................. 87 

Slika 3: Primer učenca prvega nivoja, ki je za reševanje naloge uporabil tretji postopek ....... 88 

Slika 4: Primer učenca drugega nivoja, ki je pri reševanju naloge uporabil prvi postopek ..... 89 

Slika 5: Primer učenca drugega nivoja, ki je pri reševanju naloge uporabil peti postopek ...... 90 

Slika 6: Primer učenca drugega nivoja, ki je pri reševanju naloge uporabil šesti postopek ..... 91 

Slika 7: Primer učenca prvega nivoja, ki je za reševanje problemske naloge uporabil drugi 

postopek .................................................................................................................................... 93 

Slika 8: Primer učenca prvega nivoja, ki je pri reševanju problemske naloge uporabil tretji 

postopek .................................................................................................................................... 94 

Slika 9: Primer učenca drugega nivoja, ki je pri reševanju problemske naloge uporabil tretji 

postopek .................................................................................................................................... 95 

Slika 10: Primer učenca drugega nivoja, ki je pri reševanju problemske naloge uporabil tretji 

postopek .................................................................................................................................... 95 



 

 

VI 

 

Slika 11: Primer učenca drugega nivoja, ki je pri reševanju problemske naloge uporabil četrti 

postopek .................................................................................................................................... 96 

Slika 12: Primer učenca tretjega nivoja, ki je pri reševanju problemske naloge uporabil tretji 

postopek in dobil pravilen končni rezultat ............................................................................... 98 

Slika 13: Primer učenca tretjega nivoja, ki je pri reševanju problemske naloge uporabil tretji 

postopek in dobil napačen končni rezultat ............................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mlakar, V. (2013). Fleksibilna diferenciacija pri matematiki na razredni stopnji. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

 

 

1 

 

1  UVOD 

 

Ljudje se razlikujemo med seboj na vseh področjih v življenju. Razlikujemo se po starosti, 

spolu, videzu, socialnem položaju,  mišljenju, čustvovanju, sposobnostih… Pri učenju se 

najbolj pokažejo posameznikove sposobnosti oz. zmožnosti. V šoli imamo otroke z različnimi 

sposobnostmi, vsem pa moramo omogočiti, da dosežejo cilje, ki so zapisani v učnem načrtu. 

Pri tem nam pomagata didaktični načeli diferenciacije in individualizacije. Navedena pojma 

sta si med seboj podobna in drug brez drugega ne obstajata. Poznamo več vrst diferenciacije 

in individualizacije, ki so prisotne pri različnih predmetih, v različnih vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih. V diplomskem delu se bomo osredotočili na fleksibilno diferenciacijo pri 

matematiki, ki se prvič pojavi v 4. razredu, vendar ni obvezna. Učitelji, ki jo izvajajo, morajo 

dobro poznati njene sestavine in kako to vrsto diferenciacije izvajati, da bo vsem učencem 

omogočila, da se bodo razvijali v največji možni meri. Pomembno je načrtovanje, 

organizacija in izvajanje nivojskega pouka. Že pri sami predstavitvi nivojskega pouka je treba 

poskrbeti, da bodo učenci nivojski pouk dojeli kot nekaj pozitivnega in se ne bo kdo počutil 

zapostavljenega oz. manjvrednega, ker je v nižji nivojski skupini kot sošolec. Učiteljeva 

naloga je tudi sestavljanje nalog za nivojski pouk. Svoje učence pozna in skuša sestaviti 

primerne naloge za posamezne nivoje. Pri tem si lahko pomaga s taksonomijami znanj.  

 

Poznamo različne taksonomije znanj. Pri matematiki sta najbolj znani Gagnejeva in 

Bloomova. Na razredni stopnji je pri pouku matematike pogosta Gagnejeva taksonomija, s 

katero si učitelj lahko pomaga, da učencu ponudi naloge različnih težavnosti in taksonomij. 

Velikokrat se zgodi, da učitelj učencem posreduje zelo veliko nalog, ko pa te naloge uvrstimo 

v taksonomske ravni, opazimo, da je zastopano zelo malo taksonomskih ravni, predvsem 

nižjih, pri katerih učenci uporabljajo le že usvojeno znanje in postopke, ne vključujejo pa 

višjih kognitivnih procesov. Pogosto je izpuščena predvsem Gagnejeva stopnja problemskega 

znanja, ki je ključna za razvoj višjih miselnih procesov pri učencih. Reševanje matematičnih 

problemov učencem omogoča razvoj tako na matematičnem področju kot tudi na ostalih 

področjih v življenju. Pri reševanju problemov postajajo učenci samostojni, naučijo se 

samostojno oblikovati, načrtovati ter izvajati postopke in strategije, ki jih pripeljejo do cilja.  
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Fleksibilna diferenciacija in nivojski pouk v njenem okviru je še vedno pereča tema v družbi 

in velikokrat poslušamo predvsem o negativnih učinkih nivojskega pouka na učence. Zato 

smo v teoretičnem delu diplomskega dela to temo podrobneje predstavili, v empiričnem delu 

pa prikazali odnos učencev do pouka v nivojskih skupinah in uspešnost učencev znotraj 

nivojskih skupin in med nivojskimi skupinami.   
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2 DIFERENCIACIJA 

 

2.1 OPREDELITEV POJMA DIFERENCIACIJA 

 

Diferenciacija izobraževanja in pouka je eden ključnih dejavnikov sodobnega šolstva. 

Pomembna je tako za posameznika, ki se izobražuje, kot tudi za tistega, ki izobraževanje 

načrtuje, organizira in izvaja. Diferenciacija je pojav, ki omogoča otrokom z različnimi 

sposobnosti, da pridejo do enakega ali podobnega cilja. V literaturi lahko najdemo različne 

opredelitve diferenciacije: 

 

»Učna diferenciacija je pretežno organizacijski ukrep, s katerim demokratično usmerjamo 

učence po njihovih določenih razlikah v občasne ali stalne homogene in heterogene učne 

skupine, da bi tako šola z bolj prilagojenimi učnimi cilji, vsebinami in didaktično-metodičnim 

stilom dela bolje uresničevala socialne in individualne vzgojno-izobraževalne namene.« 

(Strmčnik, 1987, str. 12) 

 

»Diferenciranje pouka pomeni spreminjanje učnega tempa, ravni zahtevnosti in načina 

poučevanja, tako da jih prilagajamo individualnim potrebam učencev, njihovim učnim slogom 

in interesom.« (Heacox, 2009, str. 5) 

 

Navedeni definiciji učne diferenciacije se precej razlikujeta po letnici nastanka, vendar pa je 

pri obeh vidno bistvo. Poudarjene so razlike med učenci in prilagajanje šolskega dela 

učencem z namenom, da bi bili vsi učenci uspešni. Gre za spreminjanje posameznih učnih 

dejavnikov in ločevanje učencev v skupine. 

 

Diferenciacija se je med svojim razvojem zelo spreminjala. Na začetku je bila prisotna bolj v 

smislu diferenciranja pouka glede na razvojno stopnjo učencev in postopnost pouka. V času 

Komenskega (1592–1670), ko je bil tudi čas nastanka množične šole, so klasificirali učence 

po spolu, starosti, socialni pripadnosti in tudi po predznanju. Tako so že v času šolanja učence 

klasificirali za nadaljnje poklice. Zanimanje za učno diferenciacijo pa je naraslo po drugi 

svetovni vojni, ko se je pojavila velika potreba po bolj izobraženi množici kadrov na vseh 
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področjih družbe. Šola je morala zagotoviti optimalen razvoj vsakega učenca. (Strmčnik, 

1993) 

 

Danes je bistvo diferenciacije prilagoditev pouka učencem, usmerjanje, svetovanje, pomoč in 

socializacija. Učence združujemo v skupine na podlagi njihovih individualnih značilnosti, 

sposobnosti, znanja. S pojmom diferenciacija se zato pogosto povezuje tudi pojem 

individualizacija. (Strmčnik, 1993) 

 

2.2 OPREDELITEV POJMA INDIVIDUALIZACIJA 

 

Strmčnik (1987, str. 12) pravi, da je individualizacija najdoslednejša oblika diferenciacije. 

Pojavila se je kasneje kot diferenciacija, v obdobju kapitalizma. Prej je dolgo veljalo mnenje, 

da so za šolo pomembne le starostne, spolne in socialne razlike med učenci. Ko so se začele 

razvijati mladinska psihologija, anatomija, fiziologija in druge antropološke vede, je v 

ospredje čedalje bolj prihajala tudi individualizacija. (Strmčnik, 1987) 

 

Tudi izkušnje učiteljev v razredu so pokazale, da je za uspešno učno delo treba upoštevati tudi 

individualne posebnosti učencev. Tako smo prišli do opredelitve individualizacije kot jo 

poznamo danes: 

»Učna individualizacija je didaktično načelo, ki zahteva od šole in učitelja, da odkrivata, 

spoštujeta in razvijata utemeljene individualne razlike med učenci, da skušata sicer skupno 

poučevanje in učenje čim bolj individualizirati in personificirati, se pravi prilagoditi 

individualnim vzgojnim in učnim posebnostim, potrebam, željam in nagnjenjem posameznega 

učenca ter mu omogočiti kar se da samostojno učno delo.« (Strmčnik, 1987, str. 13) 

 

Individualizacija vzgojno-izobraževalnega dela se kaže kot večje upoštevanje osebnih reakcij 

posameznika na učne situacije, naloge, tudi če te niso usklajene s pričakovanji. Učitelj in šola 

morata odkriti, upoštevati in spoštovati vzgojne in učne posebnosti učencev, ne da bi jih 

primerjala z drugimi in ravno te posebnosti razvijati ter omogočiti kar se da samostojno učno 

delo. (Strmčnik, 1993) 
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RAZLIKA MED DIFERENCIACIJO IN INDIVIDUALIZACIJO 

 

Pojem diferenciacija se običajno pojavlja združen s pojmom individualizacija. Čeprav imata 

pojma podoben pomen, pa moramo razlikovati med njima. Strmčnik (1993, str. 8) pravi: »Pri 

diferenciaciji gre bistveno za spreminjanje posameznih učnih dejavnikov, za ločevanje, pri 

individualizaciji pa le za prilagajanje tega, kar je skupno, namenjeno vsem učencem.«  

Diferenciacija je v bistvu skupinska individualizacija, učna prilagoditev povprečju neke 

skupine. Individualizacijo pa lahko razumemo tudi korak naprej od diferenciacije. 

Individualizacija se podredi posamezniku. Samo na podlagi individualizacije torej ne moremo 

oblikovati skupin, saj vemo, da niti dva učenca nista popolnoma enaka po vseh značilnostih, 

ki so pomembne za učenje. V šolskem sistemu popolne individualizacije ni mogoče 

zagotoviti, saj učitelj ne more individualizirati pouka v tolikšni meri, da bi vsakemu učencu 

popolnoma zagotovil tak način učenja, ki ga potrebuje. Obenem je individualizacija tudi 

nekoliko v nasprotju z vzgojnimi cilji, saj želimo vzgojiti in izobraziti učence, ki bodo imeli 

razvite socialne veščine in se bodo znali prilagajati. Zato je v šolskem prostoru poleg 

individualizacije nujno potrebna tudi diferenciacija. Pomembno pa je, da znotraj 

diferenciacije upoštevamo tudi individualizacijo. Zavedati se moramo, da so tudi v 

homogenih skupinah še vedno prisotne individualne razlike. (Strmčnik, 1993) 

 

Obe pa morata biti namenjeni vsem učencem, sposobnejšim, nadarjenim, povprečnim, 

šibkejšim in učencem s posebnimi potrebami. Zaradi kompleksnosti sta zelo zahtevni in 

vključujeta skoraj vse šolske dejavnike: učitelje, starše, učence, šolske oblasti in družbo v 

celoti.  (Strmčnik, 1993) 

 

2.3 SELEKCIJA 

 

Poleg zgoraj omenjenih pojmov se pojavlja še en pojem, in sicer selekcija. Selekcija pomeni 

izbiranje, zato je tesno povezana z diferenciacijo. Zanjo je značilno ločevanje po določenih 

kriterijih. Ti kriteriji so največkrat: sposobnosti, spretnosti in znanje. Pri selekciji sta vedno 

prisotni dve nasprotni stanji: ali je nekdo izbran ali pa ni izbran. Če je selekcija v skladu z 

učenčevimi interesi in je učenec prostovoljno vključen v neko skupino, potem ni težav. 
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Težave pa se pojavijo, kadar je selekcija povezana s prisilo. Takrat selekcija negativno vpliva 

na učenca in ga lahko zaznamuje tudi v nadaljnje. (Strmčnik, 1993) 

 

Strmčnik (1993) opredeljuje 3 vrste selekcije: 

 vhodna ali začetna, 

 izhodna ali končna, 

 procesna kontinuirana. 

 

Vhodna ali začetna selekcija je tista, ki je opravljena na začetku šolanja. Pojavlja se v obliki 

sprejemnih izpitov (npr. pri prehodu iz osnovne v srednjo šolo ali iz srednje šole na fakulteto). 

Ta oblika selekcije je najslabša, saj ne upošteva predhodnega spričevala in ostalih predhodnih 

dosežkov. Pri začetni selekciji so zapostavljene resnične sposobnosti in zanimanja učencev, 

zapostavljeni so morebitni vzroki za neuspeh učenca pri testiranju. Tako lahko npr. prevelika 

trema na testiranju onemogoči učencu, da bi bil uspešen, kljub temu da je v preteklem šolanju 

ves čas dosegal izvrstne dosežke. (Strmčnik, 1993) 

 

Izhodna ali končna selekcija je opravljena v zaključku šolanja. Pojavlja se v obliki mature, 

zaključnega izpita, diplome. To vrsto selekcije opravljajo matične šole. Prednost je, da šole 

svoje učence poznajo in jih lahko celoviteje ocenjujejo. Še vedno pa niso povsem izključeni 

zunanji vzroki za neuspeh na testiranju (npr. trema, stres). (Strmčnik, 1993) 

 

Procesna kontinuirana selekcija je učencem najbolj prijazna. Tu gre za vsakodnevno 

diferencirano in individualizirano učno delo in permanentno poklicno svetovanje. Učenci že v 

procesu šolanja spoznajo svoje sposobnosti, interese, želje, se vanje vživijo in jih sprejmejo. 

Tako ob koncu šolanja nimajo težav z odločanjem za nadaljnje izobraževanje, saj se odločijo 

že med samim šolanjem. Dobro izpeljana diferenciacija in individualizacija sta pogoj, da 

lahko pride do procesne kontinuirane selekcije, ki učencem omogoči, da spoznajo sami sebe 

in ob selekciji ne doživljajo stresa, ponižanj in jih le-ta ne zaznamuje negativno. (Strmčnik, 

1993) 
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2.4 SISTEMI UČNE DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE 

 

Ko poznamo definiciji in odnos med diferenciacijo in individualizacijo, pa se lahko vprašamo, 

kako to uporabiti v praksi. Pojavijo se vprašanja: kaj, kdaj in kako diferencirati in 

individualizirati vzgojno-izobraževalno delo.  

 

Kdaj diferencirati? 

Strmčnik (1993, str. 29) pravi, da je odgovor na vprašanje kdaj preprost. Z diferenciacijo in 

individualizacijo je treba začeti čim bolj zgodaj, najbolje je že v predšolskem obdobju. Skozi 

razvoj se veča potreba po teh ukrepih, saj se z razvojem večajo tudi razlike med učenci. 

(Strmčnik, 1993) 

 

Kaj diferencirati? 

Diferenciramo vzgojno-izobraževalne cilje, vsebine, učne metode, tehnologije oz. rabo 

didaktičnih sredstev, čas, organizacijo, didaktične oblike in odnose med subjekti 

izobraževalnega procesa. Če diferenciramo navedene elemente, gre za kakovostno oz. 

bistveno diferenciacijo, saj priredimo posamezne elemente značilnostim učencev. Na drugi 

strani pa je količinska diferenciacija, pri kateri prilagajamo izobraževalni proces po količini. 

Kot učitelji moramo najprej diferencirati učne metode, tempo, pomoč in vodenje, šele na 

koncu pa tudi učne vsebine in cilje. (Strmčnik 1993; Kramar, 2004) 

 

Pojasnimo podrobneje različne elemente diferenciacije: 

 

Diferenciacija ciljev – zahtevnost ciljev prilagajamo značilnostim in zmožnostim učencev. 

Upoštevati moramo strukturno-taksonomske, vsebinske, vrednostne  in pomenske vidike 

ciljev. Ker so cilji procesni pojavi, jih učenci dosegajo v različnem tempu, kar je nujno 

upoštevati. Pri diferenciranju izhajamo iz standardnih ciljev, ki jih omejimo navzdol, navzgor 

pa jih ne omejujemo. Pri notranji in fleksibilni diferenciaciji vsi učenci dosegajo enake cilje, 

pri zunanji pa so lahko cilji različni (o tem več v nadaljevanju poglavja). (Kramar, 2004) 

 

Diferenciacija vsebine – vsebina je sredstvo, ki ima funkcijo doseganja ciljev in hkrati 

sestavina ciljev. Prilagodimo jo lahko tako, da učencem predstavimo snov na čim bolj 
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zanimiv način, jim npr. predstavimo podrobnosti neke vsebine, za katere vemo, da bodo 

učence pritegnile, povezujemo z predznanjem učencev, vsebine logično povezujemo in tako 

ustvarjamo transfer… (Kramar, 2004) 

 

Diferenciacija rabe didaktičnih sredstev – tu je pomembno predvsem zagotavljanje potrebnih 

didaktičnih sredstev. Učencem prilagodimo didaktična sredstva, jim predstavimo snov z 

določenimi didaktičnimi sredstvi, za katere vemo, da učencem najbolj ustrezajo in si z njihovo 

pomočjo največ zapomnijo, snov najlažje razumejo. (Kramar, 2004) 

 

Diferenciacija časa – čas je potrebno prilagoditi posameznim učencem in ga racionalizirati. 

(Kramar, 2004) 

 

Diferenciacija odnosov, oblik, metod – zagotavljanje čim večje metodične raznolikosti. 

(Kramar, 2004) 

 

Kako diferencirati? 

Kot odgovor na vprašanje, kako diferencirati in individualizirati pa poznamo tri 

diferenciacijske sisteme (Strmčnik, 1987): 

 

 zunanja ali storilnostna diferenciacija, 

 notranja ali didaktična diferenciacija in 

 fleksibilna diferenciacija. 

 

2.4.1 Zunanja ali storilnostna diferenciacija 

 

»Zunanja diferenciacija je taka učna organizacija, pri kateri so učenci običajno po 

sposobnostih, tempu napredovanja in zanimanjih, bolj ali manj administrativno razdeljeni v 

bolj homogene, prostorsko ločene, trajnejše storilnostno profilirane učne skupine, z 

neenotnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji, vsebinami in nadaljnjimi izobraževalnimi 

možnostmi, z običajno ločenimi učiteljskimi zbori in šolskimi upravami.« (Strmčnik, 1987, 

str. 158) 
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Ta vrsta diferenciacija je lahko prisotna v različnih starostnih obdobjih in na različnih 

stopnjah izobraževanja. Glede na obliko ločimo dve vrsti zunanje diferenciacije: medšolsko in 

znotrajšolsko zunanjo diferenciacijo. (Blažič idr., 2003) 

 

Medšolsko zunanjo diferenciacijo predstavljajo samostojne šolske smeri, to so pri nas npr. 

gimnazija in poklicna šola na ravni srednješolskega izobraževanja, pri znotrajšolski zunanji 

diferenciaciji pa so ločitve učencev izpeljane z nivojskimi paralelkami pod skupno šolsko 

streho. Ločitev učencev je lahko popolna (pri vseh učnih predmetih) ali delna (le pri nekaterih 

učnih predmetih). (Blažič idr., 2003, str. 218-219) 

 

V naši osnovni šoli je prisotna delna zunanja diferenciacija, in sicer pri matematiki, 

slovenščini in tujem jeziku v zadnjih dveh razredih. To pomeni, da pouk pri teh predmetih 

poteka celo leto v ločenih skupinah. Skupine so sestavljene iz vrstnikov s podobnim znanjem 

in sposobnostmi. Pouk pri vseh ostalih predmetih pa poteka v matičnem oddelku. Učenci se 

za raven zahtevnosti pri nivojskem pouku
1
odločijo sami po posvetovanju z učitelji, šolsko 

svetovalno službo in s starši. Pri svetovanju morajo upoštevati učenčevo oceno pri predmetu, 

sodelovanje in dosežke na tekmovanjih iz znanja, sodelovanje in dosežke pri interesnih 

dejavnostih in drugih dejavnostih v šoli in izven nje in dosežke pri nacionalnem preverjanju 

znanja ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Po posvetovanju z zgoraj 

omenjenimi pa lahko učenec kadarkoli tudi zamenja nivo (oz. učno skupino). (Pravilnik o 

izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli, 2006) 

 

Delna diferenciacija je v zadnjih dveh razredih ustrezna predvsem z vidika razvoja učencev, 

saj se v teh razredih pojavljajo že zelo velike razlike med sposobnostmi učencev. Razlike se 

sicer pojavljajo tudi pri mlajših učencih, vendar pa se s starostjo še poglabljajo. Hkrati je tudi 

občutljivost pri mlajših učencih večja in lahko ločevanje v nivoje prizadene njihovo 

samozavest in pusti na njih negativne posledice za nadaljnje izobraževanje.  

 

 

                                                           
1
 Nivojski pouk poteka v homogenih učnih skupinah, zato se v novejšem času namesto  izraza »nivo« uporablja 

tudi izraz »učna skupina«. 
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Negativne posledice zunanje diferenciacije 

 

Na negativne posledice zunanje diferenciacije pri učencih opozarjajo številni avtorji. Te so 

lahko: poglabljanje socialnih razlik, ustvarjanje slabe samopodobe pri šibkejših učencih, 

občutki manjvrednosti, vzvišenost učencev iz višjih skupin… (Blažič, idr., 2003) 

 

Tudi tuji strokovnjaki navajajo negativne posledice. Steelova (2005) meni, da je zunanja 

diferenciacija pozitivna predvsem za zmožnejše učence, na učence iz najnižje nivojske 

skupine pa ima predvsem negativen vpliv. Najnižjo skupino po navadi poučujejo manj 

sposobni učitelji, učenci so premalo motivirani in imajo slabo samopodobo. Poleg tega imajo 

učitelji do učencev iz te nivojske skupine manjša pričakovanja, omejeni pa so tudi cilji, ki jih 

lahko učenci dosegajo. (Steel, 2005) 

 

Kljub negativnim posledicam pa ima zunanja diferenciacija tudi pozitivne učinke. Da bi se 

čim bolj izognili negativnim posledicam in bi se pri poučevanju pokazali predvsem pozitivni 

učinki, mora učitelj pri poučevanju upoštevati naslednja vodila: (Blažič idr., 2003, str. 218-

219) 

 

 učna zahtevnost ne sme pasti pod objektivne učne zmožnosti učencev; 

 šibkejše učence je treba zaščititi pred vsakršno diskriminacijo; 

 učne skupine učno šibkejših učencev morajo biti čim manjše; 

 nivojske učne skupine morajo biti delno vsebinsko profilirane glede na nadaljnje 

izobraževalne in poklicne zmožnosti ter ambicije učencev; 

 učitelje v teh skupinah bi moralo še posebej odlikovati metodično mojstrstvo, v njem 

naj izživljajo svoje profesionalne ambicije in take osebnostne kakovosti kot so 

strpnost, vztrajnost, socialna čutečnost in empatija; 

 učencem mora biti zagotovljeno čim več svobode za samostojno izbiranje nivojske 

skupine in za fleksibilno  prehajanje; 

 v skupinah šibkejših učencev je treba poskrbeti za čim kakovostnejšo opremljenost z 

učno tehnologijo in v optimalni meri prakticirati novejše didaktične strategije; 
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 v vseh skupinah mora biti kakovostna notranja diferenciacija in individualizacija 

nenehno v ospredju. (Blažič idr., 2003, str. 218-219) 

2.4.2 Notranja ali didaktična diferenciacija 

 

»Notranja diferenciacija ohranja po socialni pripadnosti učencev in njihovih sposobnostih 

mešane, naravne heterogene učne skupine, individualne zmožnosti, želje in potrebe učencev 

pa skuša upoštevati v okviru frontalnega, skupinskega in individualnega učnega dela, s 

pomočjo bolj individualizirane učne pomoči in drugih specialnih korektivnih in 

kompenzatoričnih učnih ukrepov.« (Strmčnik, 1987, str. 176) 

 

Notranja diferenciacija in individualizacija sta zelo zahtevni, saj morata upoštevati vse 

segmente učnega procesa. Ti segmenti so npr. razredna struktura, socialna situacija (razredna 

klima, navade, norme, počutje učencev), telesno-zdravstvena in duševna kondicija razreda in 

učne zmožnosti. (Strmčnik, 2001) 

 

Pri tej vrsti diferenciacije so temeljni vzgojno-izobraževalni cilji za vse otroke enaki, 

približno enak je tudi učni tempo in napredovanje. Učitelj pri pouku prilagaja učencem 

posamezne dejavnike, ki občasno odstopajo od ostalih. Ti dejavniki so: učni cilji, učna 

vsebina, sredstva, metode, didaktično vodenje, učni čas, sodelovanje učencev…  Zato je ta 

vrsta diferenciacije zelo zahtevna za načrtovanje in izvedbo. Najlažje jo učitelj udejanji pri 

posredno vodenem učnem delu – pri skupinskem delu, delu v dvojicah in individualnemu 

delu. Tako lahko učitelj pri skupinskem delu oblikuje heterogene skupine, v katerih bodo 

zmožnejši učenci pomagali manj zmožnim. Učitelj prilagaja učna sredstva in, če so učenci 

bolj slušni tip, uporabi več besedne razlage, če pa so učenci bolj vidni tip, uporabi več 

slikovnega gradiva. Učitelj izbira vsebine, ki učence bolj pritegnejo in so jim lažje 

razumljive… Ta oblika diferenciacije in individualizacije zajema predvsem šibkejše in 

najmanj povprečne učence. Omogoča nam, da takim učencem nudimo pomoč ne da bi bili pri 

tem opaženi oz. grupirani kot skupina šibkejših. (Strmčnik, 1993) 

 

Učencem skušamo preko notranje diferenciacije in individualizacije zagotoviti skupinsko in 

individualno prilagojeno učno in vzgojno pomoč. Da bi to lahko uresničevali, pa poznamo 
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več modelov notranje diferenciacije in individualizacije. Modeli se razlikujejo med seboj po 

diferenciacijskih vzrokih, ukrepih, učni vsebini in učnem poteku. (Strmčnik, 2001) 

 

2.4.3 Fleksibilna diferenciacija  

 

»S pojmom fleksibilna diferenciacija označujemo vse diferenciacijske modele, ki združujejo 

notranjo diferenciacijo in individualizacijo z nekaterimi blažjimi sestavinami zunanje 

diferenciacije. Zato je zanjo značilno: večja fleksibilnost učnih ciljev in vsebin, prepletanje 

heterogenih in homogenih, večjih in manjših učnih skupin, temeljnega in nivojskega pouka ter 

delno organizacijsko, prostorsko in časovno ločevanje učencev nekega razreda ali oddelka.« 

(Strmčnik, 1993, str. 75) 

 

Fleksibilna diferenciacija je nekako kombinacija zunanje in notranje diferenciacije. Tudi ta 

vrsta diferenciacije zajema vse temeljne učne dejavnike: učno vsebino, metodične postopke, 

učne oblike, organizacijo pouka.  

 

Ta oblika diferenciacije je za učence nekako najbolj ugodna. Večji del pouka poteka v 

heterogenih skupinah, kjer se učenci določenega razreda učijo skupaj, manjši del pouka pa 

poteka v homogenih skupinah. Učenci so razdeljeni v homogene skupine glede na svoje 

zmožnosti in interese. Vsako skupino vodi drug učitelj. 

Tudi v okviru fleksibilne diferenciacije poznamo več modelov. Strmčnik (1987) navaja: 

 

 Sukcesivno kombiniranje temeljnega in nivojskega učnega dela 

 Diferenciacija ANKER 

 Individualno načrtovani pouk 

 Projektno učno delo 

 Programirani in računalniški pouk 

 Teamski pouk 

 Šole brez razredov 

 Izbirna učna diferenciacija in individualizacija 

 Interesne vzgojno-izobraževalne dejavnosti 
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 Dopolnilni pouk 

 Dodatni pouk 

 Šolska akceleracija (Strmčnik, 1987, str.235 – 262) 

 

Podrobneje bom opisala sukcesivno kombiniranje temeljnega in nivojskega pouka, saj je ta 

model v našem šolskem prostoru najbolj znan in zanj uporabljamo kar izraz fleksibilna 

diferenciacija. 

 

Sukcesivno kombiniranje temeljnega in nivojskega pouka 

 

Model uporabljamo po navadi pri temeljnih predmetih (matematika, slovenščina, angleščina). 

Pouk je razdeljen na dva dela – temeljni pouk in nivojski pouk. Temeljni pouk poteka znotraj 

razreda v heterogenih skupinah, nivojski pouk pa poteka v homogenih skupinah. Pri 

temeljnem pouku, ki obsega približno tri četrtine učnega časa, učitelj z vsemi učenci 

obravnava snov na isti ravni zahtevnosti. Nato učitelj razdeli učence v dve ali več homogenih 

skupin na podlagi rezultatov preizkusov. Pomembno je, da upošteva tudi individualne želje in 

interese učencev. Tako so znotraj skupin učenci s podobnimi sposobnostmi in tempom 

napredovanja. Nivojskemu pouku je namenjena največ ena četrtina časa. Nivojske skupine so 

po navadi glede na zahtevnost oblikovane na treh ravneh. Na najzahtevnejši ravni učenci 

skupaj z učiteljem, poglabljajo učno snov, na srednje zahtevni ravni utrjujejo in na najnižji 

ravni utrjujejo in dopolnjujejo učno snov, ki so jo obravnavali pri temeljnem pouku. Nivojski 

pouk lahko izvedemo na dva načina. Prvi način je oddelčno (intraoddelčno) kombiniranje, 

drugi pa medoddelčno (interoddelčno) kombiniranje. (Strmčnik, 1993; Pravilnik o izvajanju 

diferenciacije pri pouku v osnovni šoli, 2006) 

 

Znotrajoddelčna (intra)nivojska diferenciacija in individualizacija 

 

Pri znotrajoddelčni diferenciaciji vpeljemo nivoje le znotraj nekega oddelka. Ta oblika je 

primerna predvsem za manjše šole, kjer so skromnejši kadrovski in prostorski učni pogoji in 

seveda na tistih šolah, kjer je le en oddelek vsakega razreda. Razlika je tudi v tem, da tu vse 

poučuje le en učitelj, pri medoddelčni diferenciaciji pa je toliko učiteljev, kot je nivojskih 
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skupin. Čeprav pri tej obliki diferenciacije vse učence poučuje le en učitelj, je ne moremo 

enačiti z notranjo diferenciacijo. Razlika med njima je v časovnem obsegu nivojskega pouka 

in v stopnji diferenciranosti učnih ciljev in učnih vsebin. Pri znotrajoddelčni diferenciaciji je 

več časa namenjenega nivojskemu pouku in stopnja diferenciranosti učnih ciljev in vsebin je 

višja. (Strmčnik, 1993) 

 

Medoddelčna (inter)nivojska diferenciacija in individualizacija 

 

Kot je bilo že omenjeno, se pri tej obliki diferenciacije združujejo učenci iz več oddelkov. 

Temeljni pouk poteka v matičnih oddelkih, pri nivojskem pouku pa se učenci združijo v več 

različno zahtevnih homogenih skupin. Tako šole učence iz dveh ali več oddelkov združujejo 

pri določenih predmetih glede na njihove sposobnosti. Po navadi se določi tri nivojske 

skupine. Tretji nivo je najbolj zahteven: namenjen je zmožnejšim učencem. Drugi nivo je 

namenjen povprečnim učencem, v prvi nivo pa so vključeni šibkejši in najšibkejši učenci. Na 

tak način vsem učencem vsaj približno zagotovimo tisto, kar potrebujejo. Učenci iz tretjega 

nivoja poglobijo učno snov, ki so jo obravnavali pri pouku, saj bi se morda pri splošnem 

utrjevanju že dolgočasili, učenci iz drugega nivoja že osvojeno znanje dopolnjujejo, utrjujejo, 

učenci iz prvega nivoja pa snov utrjujejo, obenem pa jim učitelj še dodatno pojasni snov, ki je 

morda pri temeljnem pouku niso razumeli. Izvedba medoddelčne nivojske diferenciacije je 

kadrovsko in organizacijsko precej zahtevna, zato jo na šolah izvajajo na različne načine. 

Eden od načinov je ta, da poteka pouk v nivojskih skupinah za vse učence hkrati. Lahko pa je 

prilagojen glede na zmožnosti šole tudi na kakšen drug način npr. da določijo termine, kdaj bo 

imela pouk katera skupina, združujejo dva sorodna predmeta… (Strmčnik, 1993) 

 

Pri organizaciji sukcesivnega kombiniranja temeljnega in nivojskega pouka moramo nujno 

upoštevati načelo postopnosti. Glede na pogoje, ki jih imamo, moramo predvideti, s katero 

organizacijsko obliko bomo začeli. Načelo postopnosti moramo upoštevati, ko se odločamo, 

ali bomo uporabili znotrajoddelčno ali medoddelčno kombiniranje in tudi pri številu 

predmetov. Najprej uvedemo kombiniranje le pri enem predmetu, nato pa postopoma 

nadaljujejmo še pri nadaljnjih predmetih. Drugo načelo, ki ga moramo upoštevati je naraven 

potek. Učitelj, ki razred najbolj pozna, naj predvidi, koliko nivojskega pouka je smiselno 

imeti, koliko diferencirati učne cilje… Da bomo upoštevali omenjeni načeli, moramo vedno 



Mlakar, V. (2013). Fleksibilna diferenciacija pri matematiki na razredni stopnji. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

 

 

15 

 

začeti  z znotrajoddelčno (intra)nivojsko diferenciacijo in individualizacijo in šele kasneje 

preiti na medoddelčno (inter)nivojsko diferenciacijo in individualizacijo. (Strmčnik, 1993) 

 

2.5 MODELI DIFERENCIACIJE V RAZLIČNIH VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNIH OBDOBJIH 

 

Na različnih razvojnih stopnjah šole in učitelji izvajajo različne oblike diferenciacije.  

 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se pojavlja le ena oblika diferenciacije, in sicer je 

to notranja diferenciacija. Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli 

narekuje, da se notranja diferenciacija izvaja pri vseh predmetih in ostalih oblikah 

organiziranega dela. Učitelj v oddelku oz. učni skupini mora diferencirati delo z učenci glede 

na njihove zmožnosti. (Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli 2006, 2. 

člen) 

 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju se poleg notranje izvaja še fleksibilna 

diferenciacija. Notranja diferenciacija ostaja enaka kot v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju. Fleksibilna diferenciacija se začne izvajati v zadnjem ocenjevalnem obdobju, v 4. 

razredu, vendar pa to ni obvezno. Če se šola odloči za to obliko diferenciacije, se začne 

izvajati v aprilu, in sicer se lahko izvaja pri slovenščini (oz. drugim jezikom v italijanskih in 

dvojezičnih šolah), matematiki in tujem jeziku. Fleksibilna diferenciacija se lahko izvaja pri 

enem od naštetih predmetov ali pri vseh treh. Enako velja tudi za izvedbo v 5. in 6. razredu. 

Ker izvajanje fleksibilne diferenciacije ni obvezno, se lahko šola odloči, da jo izvaja le v 

enem razredu, v dveh, ali v vseh treh, lahko pa je sploh ne izvaja. V nobenem razredu pa 

nivojski pouk ne sme preseči ene četrtine ur celotnega pouka pri določenem predmetu. 

(Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli, 2006, 2. in 3. člen) 

 

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa se pojavijo trije modeli diferenciacije: 

notranja, fleksibilna in zunanja. Za notranjo diferenciacijo velja enako kot v prvih dveh 

vzgojno-izobraževalnih obdobjih. Fleksibilna diferenciacija se lahko izvaja v 7. razredu, ni pa 

nujno. V 8. in 9. razredu pa lahko šola izvaja tudi delno zunanjo diferenciacijo pri slovenščini 
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(oz. drugim jezikom v italijanskih in dvojezičnih šolah), matematiki in tujem jeziku. Tako kot 

fleksibilna, tudi zunanja diferenciacija ni obvezna. Šola lahko tako izvaja diferenciacijo v 8. 

in 9. razredu v različnih oblikah: z razporeditvijo učencev istega razreda v heterogene učne 

skupine, s hkratnim poučevanjem dveh učiteljev v oddelku pri vseh ali posameznih urah 

pouka, kot nivojski pouk v homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti, ki so 

opredeljene s cilji oz. standardi znanja v učnih načrtih, ali kot kombinacijo različnih oblik 

diferenciacije.  (Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli 2006, 2., 3. in 4. 

člen) 

 

Pri vseh vrstah diferenciacije je najbolj pomembno poznavanje značilnosti učencev. Učenci 

sami so razlog za diferenciacijo in individualizacijo. Upoštevati pa moramo, da se učenci 

razvojno spreminjajo, spreminjajo se njihovi interesi, motivacija, vzgojno-izobraževalne 

okoliščine, učne težave, uspeh. Ker se spreminjajo učenci, pa se mora prilagajati tudi 

diferenciacija. To pomeni, da mora učitelj učenca spoznavati v vseh obdobjih. Ni dovolj, da 

upošteva njegove individualne značilnosti le na začetku in le-te veljajo do konca šolskega 

leta, vzgojno-izobraževalnega obdobja… (Kramar, 2004) 

 

Za vse vrste diferenciacije v vseh izobraževalnih obdobjih je pomembno učiteljevo 

poznavanje učencev. Učitelj pridobiva informacije o učencih na različne načine: dobi podatke 

od učiteljev, ki so jih poučevali prejšnja leta, v pogovoru s starši, pri delu z učenci samimi,  

pri preverjanju znanja… Preverjanje in ocenjevanje znanja daje učitelju sprotno povratno 

informacijo o znanju učencev. Pri tem si pomaga s taksonomijami znanj – z njihovo pomočjo 

postavlja cilje in oblikuje naloge, ki ustrezajo postavljenim ciljem. Taksonomije znanj v 

matematiki bomo podrobneje predstavili v naslednjem poglavju. 
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3 TAKSONOMIJE ZNANJ 

 

V procesu poučevanja mora učitelj upoštevati pomembne didaktične elemente: motivacijo, 

različne metode aktivnega učenja, učno vsebino, predznanje učencev. Za uspešno delovanje 

učitelja pa je pomembno tudi preverjanje in ocenjevanje. Spremljanje znanja učence spodbuja 

k razmišljanju, reševanju nesporazumov in nejasnosti, hkrati pa je tudi povratna informacija 

tako učitelju kot tudi učencu. Učenci spoznajo vrzeli v znanju, kaj se morajo še naučiti, če so 

morda kaj narobe razumeli, učitelju pa pomaga pri didaktičnem načrtovanju. Učitelj s 

pomočjo preverjanja dobi podatke o posameznih učencih in o tem, kje bi lahko še 

napredovali, kaj je treba popraviti… Torej kaj in kako diferencirati, da bodo učenci uspešni.  

Pri preverjanju in ocenjevanju si učitelj pomaga s  taksonomijami, z njihovo pomočjo 

postavlja cilje. (Žakelj, 2003) 

 

Poznamo več taksonomij kognitivnih znanj: Bloomova, Marzanova, Gagnejeva idr. Vsem je 

skupna struktura taksonomskih stopenj, le-ta je pri vseh taksonomijah deloma hierarhična. V 

posameznih nalogah je težko povsem razmejiti taksonomske stopnje, saj se v nekaterih 

nalogah prepletajo, zato jih ni mogoče povsem enoznačno določevati. Kadar se zgodi, da se  v 

eni nalogi pojavi več taksonomskih stopenj (sestavljene) naloge, se pri določitvi po navadi 

odločimo za najvišjo stopnjo, ki jo doseže njeno preverjanje. Primarni namen vseh taksonomij 

je postavljanje ciljev. (Žakelj, 2003) 

 

Pri matematiki se največkrat uporabljata Gagnejeva in Bloomova klasifikacija znanja. (Žakelj, 

2003) 
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3.1 GAGNEJEVA KLASIFIKACIJA ZNANJA 

 

Gagnejeva klasifikacija znanja razdeli matematična znanja na tipe matematičnih znanj: 

osnovno in konceptualno znanje, proceduralno znanje in problemsko znanje. Posamezne 

taksonomske ravni se delijo še na podstopnje.  Taksonomsko lestvico je Gagne (1985, v 

Cotič, 2004) prikazal s spodnjo preglednico: 

 

Osnovna in konceptualna znanja 

- osnovna znanja in vedenja 

- konceptualna znanja 

Proceduralna znanja 

- rutinska proceduralna znanja 

-    kompleksna proceduralna znanja 

Problemska znanja 

- strategije reševanja problemov 

- aplikativna znanja 

 

Posamezne taksonomske stopnje bom v nadaljevanju podrobneje opisala.  

 

3.1.1 Osnovno in konceptualno znanje 

 

Prvo taksonomsko stopnjo je Gagne razdelil na osnovna znanja in vedenja in konceptualno 

znanje. 

 

a) Osnovna znanja in vedenja 

Osnovna znanja in vedenja vključujejo predvsem poznavanje pojmov in dejstev ter priklic 

znanja. 

 

Razdelimo ga na več elementov: 
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 poznavanje posameznosti: reproduktivno znanje, znanje izoliranih informacij in 

faktografije; 

 poznavanje specifičnih dejstev: znanje definicij, formul, aksiomov, izrekov, odnosov, 

osnovnih lastnosti (lastnosti likov, Pitagorov izrek …); 

 poznavanje terminologije: seznanjenost z osnovnimi simboli in terminologijo 

(vzporednost, pravokotnost, +, -, pravokotnik, funkcija, enačba, kilogram …); 

 poznavanje klasifikacij in kategorij: prepoznavanje različnih matematičnih objektov in 

njihova klasifikacija, npr, funkcije, enačbe, množice … (Žakelj, 2003, str. 96) 

 

Dejstev, ki so nepovezane, samovoljne informacije, ki jih ni mogoče izpeljati z ostalim 

znanjem, se v veliki meri lahko učimo z memoriranjem. Naučiti se jih moramo v taki obliki, 

kot so predstavljena, z večjo ali manjšo stopnjo razumevanja. (Žakelj, 2003, str. 96) 

 

Primer naloge: 

 

Kakšen je obrazec za ploščino pravokotnika? 

 

b) Konceptualno znanje 

Konceptualno znanje je razumevanje pojmov in dejstev. Obsega oblikovanje pojmov, 

strukturiranje pojmov in poznavanje relevantnih dejstev. 

 

Elementi konceptualnega znanja so: 

 prepoznava pojma (npr. trikotnika na ravnini, telesih, v naravi …) 

 predstava (npr. dva skladna pravokotna trikotnika sestavljata pravokotnik, mreža 

kocke je sestavljena iz šestih kvadratov) 

 prepoznava terminologije in simbolike v dani situaciji (a, b stranici, višina, para 

vzporednih stranic …) 

 definicije in izreki (poznavanje in uporaba pravila o vsoti kotov v trikotniku, Pitagorov  

izrek …) 

 povezave (podobnosti, razlike, integracija) (Žakelj, 2003, str. 96) 
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Primeri nalog: 

 

Uredi števila 88, 23, 1, 66, 24, 38, 99, 12  po velikosti od najmanjšega do največjega. 

 Z enako barvo pobarvaj like, ki so med seboj skladni. 

   

 

 

 

 

 

Učenci lahko oblikujejo konceptualno znanje na različne načine v odvisnosti od več 

dejavnikov. Pri tem jim veliko lahko pomaga učitelj. Pomembno je, da pravilno presodi, kdaj 

v učnem procesu uvede nove pojme in koncepte, pozna, kako učenec konstruira svoje znanje 

ter se zaveda, da struktura že obstoječega znanja bistveno vpliva na vrstni red učenja in 

poučevanja. Znanje lahko uvajamo, pridobivamo in preverjamo preko različnih aktivnosti: 

predstavitev pojmov z modeli, diagrami, prepoznava pojma, iskanje primerov in 

protiprimerov, navezovanje na izkustva, navezovanje na druga matematična in nematematična 

znanja, prek uporabe definicij in izrekov. Ključni pogoj za usvajanje znanja na ravni 

razumevanja pa je, da pride do interakcije med konkretno in miselno aktivnostjo. Sama 

konkretna aktivnost ni dovolj. (Žakelj, 2003) 

 

3.1.2  Proceduralno znanje 

 

Proceduralno znanje obsega poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur.  

 

Elementi proceduralnega znanja so: 

 poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur (metod, postopkov); 

 uporaba pravil, zakonov, postopkov; 

 izbira in izvedba postopka, pri čemer je treba utemeljiti oz. preveriti izbiro in postopek 

izvesti. (Žakelj, 2003, str. 99) 

 

Delimo ga na rutinsko (proceduralno) znanje in kompleksno (proceduralno) znanje. 
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a) Rutinsko proceduralno znanje 

Tu gre za izvajanje rutinskih postopkov, uporabo pravil in obrazcev, reševanje preprostih 

nesestavljenih nalog, z malo podatki … (Žakelj, 2003, str. 98) 

 

Primeri nalog: 

 

Odštej:  9000 

- 2811 

 

 

Na šoli je 655 učencev. Od tega jih je 427 na predmetni stopnji. Koliko učencev je na 

razredni stopnji? 

 

b) Kompleksno proceduralno znanje 

Pri kompleksnem proceduralnem znanju pa gre za uporabo kompleksnih postopkov: 

poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur (metod, postopkov), izbiro in 

izvedbo algoritmov in procedur; uporabo - ne priklic - pravil zakonov, postopkov, sestavljene 

naloge z več podatki.  (Žakelj, 2003, str. 99) 

 

Primer naloge:  

 

 Na šoli je 655 učencev. Od tega jih je 426 na predmetni stopnji. 178 učencev razredne 

stopnje in ena tretjina učencev predmetne stopnje se vozi v šolo z avtobusom, ostali pa 

prihajajo v šolo peš.  

 Koliko učencev razredne stopnje prihaja v šolo peš? 

 Koliko učencev predmetne stopnje prihaja v šolo peš? 

 Koliko učencev te šole se vozi v šolo z avtobusom? 

 

Za izvajanje algoritmov in procedur je potrebno predhodno osnovno znanje. Pri izvajanju 

postopka pa ni nujno, da nek algoritem učenec tudi razume. Velikokrat se zgodi, da učenec 

izvaja nek algoritem, čeprav ga sploh ne razume, zato mora učitelj pri uvedbi algoritma 

posvetiti posebno pozornost tudi učenčevemu razumevanju le-tega. Preden učencu razložimo 
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nek algoritem je potrebno razumevanje predhodnih konceptov. V nasprotnem primeru se hitro 

zgodi, da se učenec nek postopek nauči na pamet, pri uporabi pa ga lahko brez razmisleka 

narobe uporabi.  (Žakelj, 2003) 

 

3.1.3 Problemsko znanje 

 

Problemsko znanje združuje strategije za reševanje problemov in aplikativna znanja. To je 

uporaba znanja v novih situacijah, uporaba kombinacij več pravil in pojmov pri soočenju z 

novo situacijo ter sposobnost uporabe prejšnjih dveh taksonomskih ravni – konceptualnega in 

proceduralnega znanja. S stopnjo problemskega znanja sta povezana pojma raziskovanje in 

odkrivanje. Paziti pa moramo, da ne zamenjamo problemskega znanja s proceduralnim 

znanjem. Če pri nalogi vemo, katero proceduro moramo uporabiti, to ni problemsko znanje. O 

problemskem znanju govorimo, kadar moramo pri nalogi sami raziskati, s katero proceduro 

bomo prišli do rešitve. Da lahko govorimo o reševanju problemov, morajo biti izpolnjeni 

nekateri pogoji: proces reševanja teče samostojno, rešitev je nova za reševalca, ki zna potem 

uspešneje reševati probleme, in pojavi se transfer znanja oz. prenos metode reševanja, ki je 

tudi dokaz, da je problem rešljiv z lastno miselno aktivnostjo. (Žakelj, 2003) 

 

Problemsko znanje vsebuje več elementov: 

 postavitev problema (prepoznava problema in njegova formulacija, postavitev 

smiselnih vprašanj); 

 preveritev podatkov (zadostnost, konsistentnost); 

 strategije reševanja; 

 uporaba znanja (transfer); 

 miselne veščine kot so analiza, sinteza, indukcija, dedukcija, interpretacija. 

(Žakelj, 2003, str. 100) 
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Primeri nalog:  

 

Nace je strasten igralec lota. Preden vplača loto listek, vedno izračuna za nekaj tednov 

vnaprej, koliko bo znašal dobitek. V ponedeljek glavni dobitek znaša 70 230 evrov. V sredo 

vrednost dobitka naraste na 71 160 evrov. Koliko bo znašal dobitek naslednji četrtek, če 

vrednost enakomerno narašča? 

 

Dva polža sta bila 100 cm oddaljena od solate. Hkrati sta se napotila proti solati. Prvi je v 

eni uri prelezel 25 cm, drugi pa 50 cm. Drugi polž je med potjo počival kar dve uri, prvi pa je 

nenehno lezel. Kateri je prvi prispel do cilja? 

 

Za razvoj problemskega znanja pri učencih je potrebno veliko samostojnega dela. Učitelj 

mora učence učiti odkrivati, samostojno raziskovati, jih naučiti strategij, samostojnega 

postavljanja vprašanj in ciljev raziskovanja. Učitelj mora tudi vedeti, kakšno nalogo sestaviti, 

da bo le-ta pri učencih res preverjala problemsko znanje. Problemska naloga je za učenca 

nova, najti mora rešitev v neki novi situaciji. Če je učenec podobno nalogo že reševal in že 

pozna poti oz. strategije reševanja takih nalog, to zanj ni več problemsko znanje, ampak le 

uporaba proceduralnega znanja.  (Žakelj, 2003) 

 

3.1.4 Povezanost posameznih tipov znanj 

 

Vsi trije tipi znanj po Gagneju se v učnem procesu medsebojno prepletajo in medsebojno 

učinkujejo drug na drugega. Ker so postavljeni hierarhično, je predhodno znanje pogosto 

pogoj za naslednjo stopnjo, ni pa nujno. Osnovno znanje je skoraj vedno pogoj za 

proceduralno znanje (npr. moramo poznati obrazec za izračun ploščine, če hočemo izračunati 

ploščino). Malo drugače pa je s konceptualnim znanjem, saj ni nujno, da nek obrazec 

razumemo, pa ga lahko pri proceduralnem znanju vseeno uporabimo. Specifično je tudi 

problemsko znanje. Lahko je precej splošno, lahko pa se delno veže na konkretne vsebine ter 

tako zahteva trdno konceptualno in proceduralno znanje. (Žakelj, 2003) 
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3.2 BLOOMOVA TAKSONOMIJA 

 

Tudi Benjamin Bloom je skupaj s strokovnjaki izdelal taksonomijo vzgojno-izobraževalnih 

smotrov. Bloomova taksonomija je nekoliko obsežnejša kot Gagnejeva, saj zajema poleg 

kognitivnih tudi psihomotorične in vzgojne smotre. Tako je Bloom svojo taksonomijo razdelil 

na tri področja: (Blažič idr., 1991) 

 Taksonomija za kognitivno (spoznavno, izobrazbeno) področje 

 Taksonomija za psihomotorično področje 

 Taksonomija za konativno (afektivno, vzgojno področje) (Blažič idr., 1991, str. 15) 

V matematiki se uporablja predvsem taksonomija za kognitivno področje, zato se bomo 

omejili le na to.  

 

Taksonomija za kognitivno področje 

 

Kot pri Gagneju so tudi pri Bloomu cilji razvrščeni hierarhično glede na zahtevnost, 

kompleksnost spoznavnih procesov, ki jih vključujejo. Obvladovanje nižjih stopenj pa je 

običajno pogoj, da dosežeš naslednjo stopnjo. (Blažič idr., 1991) 

 

Bloomova taksonomija obsega šest stopenj: 

1. Znanje (poznavanje) 

2. Razumevanje 

3. Uporaba 

4. Analiza 

5. Sinteza 

6. Vrednotenje (evalvacija) 

 

Bloomove stopnje lahko prikažemo po Madausu z Y- strukturo, ki prikazuje, da so prve tri 

stopnje organizirane hierarhično, pri drugih treh pa to ne drži dosledno. (Blažič, 1991, str. 41) 
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(Blažič idr., 1991, str. 41) 

 

3.2.1 Znanje 

 

Prva stopnja v Bloomovi taksonomiji je znanje. »Na tej stopnji učenci določena spoznanja, 

dejstva, podatke, definicije, metode, kategorije in teorije spominsko usvojijo, si jih zapomnijo 

in nato obnovijo v približno taki obliki, kot so jih dojeli.« (Blažič et. al., 1991, str. 17) 

 

Znanje je Bloom razdelil na pet podstopenj: 

 

 Poznavanje posameznosti: reproduktivno znanje, znanje izoliranih informacij in 

faktografije. 

 Poznavanje specifičnih dejstev: znanje definicij, formul, aksiomov, izrekov, odnosov, 

osnovnih lastnosti. 

 Poznavanje terminologije: seznanjenost z osnovnimi simboli in terminologijo. 

 Poznavanje poti in načinov obravnavanja posameznosti: reševanje enostavnih 

rutinskih nalog. 

 Poznavanje klasifikacij in kategorij: prepoznavanje različnih matematičnih objektov in 

njihova klasifikaciija, npr. funkcije, enačbe, množice. (Žakelj, 2003, str. 104) 

 

Primeri nalog: 

 

Povej formulo za ploščino pravokotnika. 

znanje 

razumevanje 

 

 

uporaba 

sinteza 

vrednotenje 

analiza 
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Povej definicijo premice. 

 

Nariši krožnico s središčem S in polmerom 3 cm. 

 

Izračunaj: 45 + 17 + 19 = 

 

3.2.2 Razumevanje 

 

Na stopnji razumevanja gredo učenci korak dlje od stopnje znanja. Učenci na tej stopnji 

razumejo smisel in bistvo sporočila, ki jim je posredovano v besedni ali kakšni drugi obliki. 

Da je učenec razumel sporočilo, nam lahko pokaže na različne načine: lahko spremeni 

sporočilo iz ene oblike v drugo, izrazi bistvo, pove sklep, napove podatke, ki sledijo iz 

danih…  (Blažič idr., 1991) 

Stopnja razumevanja se deli na tri podstopnje: 

 

 Prevajanje  

- sposobnost branja tabel, grafov, skic, risb in matematičnih simbolov, 

- prevajanje v druge oblike  in obratno, 

- razumevanje vsebine trditve (ni nujno, da povezujemo vsebine z ostalimi znanji), 

- sposobnost povzemanja s svojimi besedami. (Žakelj, 2003, str. 104) 

 

Primer naloge: 

 

Spodnji graf prikazuje najpogostejša moška imena v Sloveniji.  
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Katero moško ime se v Sloveniji pojavlja najpogosteje? 

Katero izmed naštetih imen se pojavlja najredkeje? 

Katerih imen je nad 20 000? 

 

 Interpretacija 

- razlaganje in pojasnjevanje sporočil in rezultatov, 

- sposobnost razlikovanja med verjetnimi in protislovnimi sklepi, 

- razumevanje besedilnih nalog 

- urejanje podatkov, razumevanje odnosa med njimi. (Žakelj, 2003, str. 104) 

 

Primer naloge: 

 

Iz grafa (pri zgornjem primeru) ugotovi: 

Katerih imen je manj kot 21 000? 

Katerih imen je več kot 22 000 in manj kot 25 000? 

 

 Ekstrapolacija (predvidevanje) 

- sposobnost presojanja in napovedovanja okvirnega rezultata 

- napovedovanje učinkov in posledic.(Žakelj, 2003, str. 104) 

 

Primer naloge: 

 

Koliko zaporednih sobot je v dveh letih (nobeno ni prestopno)? Najprej oceni, nato izračunaj. 

 

3.2.3 Uporaba 

 

Na tej stopnji pride v ospredje transfer. Učenec je zmožen prenesti znanje, ki ga je pridobil, v 

nove, neznane situacije. Gre za reševanje problemov. Če učenec nek postopek že pozna in je 

podobne naloge že reševal, potem to ni uporaba, ampak le znanje. (Blažič idr., 1991) 

Ta stopnja se kaže kot: 
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 funkcionalnost znanja kot zmožnost povezovanja z drugimi področji in vedami in 

neposredno uporabo v vsakdanjem življenju; 

 

Primer naloge: 

 

Nariši skico stanovanja, v katerem bi želel stanovati, in izračunaj njegov obseg. 

 

  uporaba abstrakcij (pravil, zakonov, splošnih algoritmov) na posebnih, konkretnih 

primerih (npr. pri nalogah z realistično vsebino, avtentičnih nalogah), ne le pri pouku 

matematike. (Žakelj, 2003, str. 105) 

 

Primer naloge: 

 

Vrt ima obliko pravokotnika s stranicami 9 m in 5 m. Vrt želimo ograditi z vseh strani. 

Koliko m ograje potrebujemo? 

 

3.2.4 Analiza 

 

Stopnja analize od učencev zahteva, da znajo razstaviti neko sporočilo v sestavne dele na tak 

način, da razumejo tako odnose med posameznimi sestavinami sporočila kot tudi sporočilo 

kot celoto. To je pomembno za razlikovanje sporočenih dejstev od osebnih mnenj in hipotez, 

ter da so sposobni najti bistvo (ključne podatke) in manj pomembne podatke nekega dela. 

(Strmčnik, 1991) 

 

To stopnjo pa lahko razdelimo na 3 nivoje: 

 Analiza elementov: sortiranje podatkov po pomembnosti; razkrivanje skritih oz. 

zamegljenih podatkov; razčlenitev gradiva na sestavne dele; razlikovanje dejstev od 

hipotez. (Žakelj, 2003, str. 105) 

 Analiza odnosov: pojasnjevanje osnovnih odnosov in razmerij med danimi elementi; 

prepoznavanje dejstev, ki so pomembna za formulacijo temeljne domneve; 

prepoznavanje vzročno-posledičnih odnosov. (Žakelj, 2003, str. 105) 
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 Analiza strukture in organizacijskih načel 

Ta nivo po Žakljevi (2003) ni naveden, najdemo pa ga pri Strmčniku (1991). Taka 

analiza je za učenca zelo zahtevna, nujna pa je za prehod na stopnjo evalvacije.  

 

Primer naloge: 

 

Poišči 3 pravokotnike, za katere velja: stranica a je za 1 cm krajša od dvakratnika stranice b,  

obseg je 18 cm. 

 

3.2.5 Sinteza 

 

Kot smo že omenili, so stopnje po Bloomu razdeljene hierarhično. Tako je sinteza nadgradnja 

stopnje analize. Pri analizi učenci spoznajo določene elemente, pri sintezi pa elemente, ki so 

jih spoznali na različnih področjih, združijo v neko novo, doslej še neznano celoto. Za to je 

pomembna ustvarjalnost. Učitelj nosi veliko odgovornost pri razvoju učenčeve ustvarjalnosti. 

Poiskati mora prave načine, da bo učence spodbudil in jih hkrati ne bo preveč usmerjal v 

določeno smer ali jih omejeval. (Blažič idr., 1991) 

 

Žakljeva (2003, str. 105) pravi, da gre pri sintezi za sestavljanje delov v celoto. Z 

upoštevanjem lastnosti delov, ugotavljanjem pravilnosti ali zakonitosti uredimo dele tako, da 

postane razvidna ugotovljena struktura.  

 

Sintezo lahko razdelimo na tri podskupine: 

 Izdelava poročila: razvijanje procesov izražanja, misli in izkušenj (npr. zapis rešitve 

nalog v ustreznem vrstne redu – razviden potek reševanja…) 

 Izdelava načrta ali izbira smeri operacije: razvijanje delovnega načrta, strategije pri 

reševanju 

 Izdelava sistema abstraktnih odnosov: oblikovaje hipotez, če te zahtevajo nova 

dejstva, odkrivanje matematičnih zakonitosti, posplošitev. (Žakelj, 2003, str. 105) 
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Primer naloge: 

 

Sestavi besedilno nalogo, za reševanje katere boš uporabil vse računske operacije, ki si jih 

spoznal do sedaj. 

 

3.2.6 Vrednotenje (evalvacija) 

 

Vrednotenje ali evalvacija je zadnja stopnja v Bloomovi taksonomiji. Strokovnjaki so jo 

postavili na to mesto, ker zahteva znanje vseh predhodnih stopenj. Na tej stopnji gre za 

izrekanje sodb o vrednosti določenih idej, argumentov, rešitev ipd. glede na izbrane kriterije. 

Sodbe so lahko kvalitativne in kvantitativne. Pomembno pa je, da razlikujemo med 

vrednotenjem in mnenji. Vrednotenje poteka po določenih kriterijih, mnenja pa lahko 

izrekamo brez kakršnihkoli kriterijev in so lahko tudi subjektivna. (Blažič idr., 1991) 

 

Žakljeva pravi, da je vrednotenje presoja, ali dana metoda, sporočilo ustreza želenim 

namenom ali danim oz. postavljenim kriterijem. Gre za samostojno, kritično in utemeljeno 

vrednotenje pojavov, teorij, rešitev. (Žakelj, 2003, str. 105) 

 

Vrednotenje lahko razdelimo v dve podskupini: 

 Vrednotenje po notranjih kriterijih 

V matematiki vrednotimo po notranjih kriterijih kadar: presojamo gradivo oz. naloge glede na 

logično natančno formulacijo in doslednost; presojamo, ali se dana dejstva natančno ujemajo s 

trditvami- definicijami, izreki, dokazi in odkrivamo logične nepravilnosti.  

 Vrednotenje po zunanjih kriterijih 

V matematiki vrednotimo po zunanjih kriterijih, kadar: posplošujemo dejstva, uporabljamo 

samostojne kriterije pri izbiri načina dela – rešujemo naloge. (Žakelj, 2003, str. 105-106) 
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Primer naloge: 

 

Maja je kupila oblačila na razprodaji. Za hlače in majico skupaj je odštela 18 evrov. Če bi 

kupila dve majici in hlače bi odštela 23 evrov. Doma jo je mama vprašala, koliko so stale 

hlače in Maja je odgovorila: Za hlače sem plačala 15 evrov. Ali je Maja povedala resnico? 

Koliko so stale hlače? Koliko je stala majica? 

 

Poznavanje taksonomij učitelju omogoča, da učencem ponudi naloge vseh ravni zahtevnosti 

in s tem tudi znanje, ki je bolj kakovostno. Učitelj se mora sam odločiti, katero taksonomijo 

bo pri svojem delu uporabil. Med opisanima taksonomijama lahko najdemo številne 

podobnosti in razlike. Pri obeh so stopnje hierarhično razporejene in potekajo v nekem 

zaporedju, vendar imamo pri Bloomu šest stopenj, pri Gagneju pa tri. Pri obeh avtorjih se 

stopnje delijo še na določene podstopnje. Oba se tudi strinjata, da na razporejanje nalog na 

taksonomsko stopnjo vpliva veliko število dejavnikov, ki jih ne smemo zanemariti. Ti 

dejavniki so: stanje v razredu, zastopanost problemskih situacij, kako in koliko je učitelj 

določene vsebine z učenci obravnaval, predhodno znanje in izkušnje učencev s posameznimi 

tipi nalog. Če obe taksonomiji podrobneje pogledamo, ugotovimo, da prve tri stopnje po 

Bloomu nekako sovpadajo z Gagnejevimi stopnjami. Stopnje analiza, sinteza in vrednotenje 

pa se pri Gagneju pojavijo v obliki problemskega znanja. Gagnejeva taksonomija je bolj 

osredotočena na matematiko, Bloomova pa na ostale predmete, saj vemo, da je oblikoval tudi 

taksonomiji za psihomotorično in afektivno področje. Po mojem mnenju je za učitelja na 

razredni stopnji pri matematiki bolj primerna Gagnejeva taksonomija, saj mu omogoča jasno 

uvrstitev nalog in s tem klasifikacijo znanja učencev na določene ravni. Bloomove stopnje 

analiza, sinteza in vrednotenje so namreč za razredno stopnjo precej kompleksne.  
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4 MATEMATIČNI PROBLEMI 

 

Matematične probleme povezujemo s problemskim znanjem po Gagneju. V sodobnih učnih 

načrtih za osnovno šolo ni več dovolj  le osnovno in konceptualno znanje, temveč se čedalje 

bolj poudarja tudi pomen problemskega znanja, do katerega pa lahko učenci pridejo preko 

reševanja matematičnih problemov.  

Najprej pa moramo opredeliti, kaj sploh je problem in kako definiramo problem v matematiki. 

 

Definicija problema 

  

»Za problem so tipične značilnosti: nerešena problemska situacija, subjektivna pomembnost 

te situacije, neobvladovanje te situacije le z obstoječim predznanjem in izkušnjami in občutek 

subjektivne spoznavne konfliktnosti, ki teži k razrešitvi.« (Strmčnik, 1991, str. 15)  

 

Definicija matematičnega problema 

 

Matematični problem pa lahko definiramo po različnih avtorjih (Jaušovec, Duncker, 

Frobischer)  preko treh  komponent. Frobischer (1996, v Cotič, 1999) navaja komponente: 

1. začetno stanje ali situacija, v kateri je dana vsebina problema z ustreznimi podatki in 

informacijami, 

2. cilj, ki ga mora reševalec problema doseči,  

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

problem.  

 

Torej, ključne tri sestavine problema v matematiki so začetno stanje, pot in cilj. Nimamo pa 

vedno podanih vseh treh.  

 

Če je pot reševanja problema že znana, potem to ni matematični problem, ampak problem-

vaja. Za matematični problem mora biti znano le začetno stanje in cilj, pot reševanja pa mora 

poiskati učenec sam. Polya je poimenoval problem-vajo rutinski problem. Pri rutinskem 

problemu poznamo strategijo oz. algoritem, s katerim bomo nalogo rešili, in moramo podatke, 
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ki jih imamo na začetku, le vstaviti v obrazec. Kot smo omenili že pri Gagnejevi taksonomiji, 

je lahko ista naloga za enega učenca problemska naloga, za drugega učenca pa problem-vaja. 

(Polya, 1985) 

 

Primer naloge: 

 

Izračunaj obseg pravokotnega vrta, ki je dolg 4 m in širok 9 m. 

 

Za učenca, ki že pozna formulo za obseg pravokotnika, bo ta naloga problem-vaja. 

Začetno stanje: Dani so podatki za pravokotni vrt, dolžina a = 4 m, širina  b = 9 m. 

Pot: Uporaba formule za izračun obsega. 

Cilj: Izračunan obseg. 

 

Za učenca, ki pa šele spoznava like in še ne pozna obrazca za izračun obsega, bo to problem, 

saj mora pri reševanju nujno uporabiti miselne postopke.  

Začetno stanje: Dani so podatki za pravokotni vrt, dolžina a = 4 m, širina  b = 9 m. Izračunaj 

obseg. 

Pot: Ni znana. 

Cilj: Izračunan obseg.  

 

4.1 REŠEVANJE MATEMATIČNIH PROBLEMOV 

 

Reševanje matematičnih problemov je eden izmed pomembnejših sodobnih učnih pristopov. 

(Manfreda Kolar, Hodnik Čadež, 2011, str. 97) 

 

Učenec si z reševanjem problemov razvija mišljenje. Za reševanje problemov je pomemben 

transfer znanja, obvladovanje strategij reševanja problemov, vsebinska in procesna znanja. 

(Žakelj, 2003) 

 

Strokovnjaki (Polya, Frobisher, Mason)  pravijo, da poteka reševanje matematičnih 

problemov po določenih stopnjah oz. fazah. Te faze si po navadi sledijo v predpisanem 
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vrstnem redu, ni pa nujno. Včasih lahko katero od faz preskočimo, združimo dve  fazi, faze se 

prepletajo med seboj ali pa zamenjamo vrstni red. Vse faze skupaj, ki jih izvajamo v nekem 

vrstnem redu, imenujemo strategija reševanja problemov. (Cotič, 1999) 

 

 Polya navaja strategijo reševanja matematičnih problemov v 4 fazah: 

1. Razumeti problem. 

2. Pripraviti načrt za rešitev problema. 

3. Uresničiti načrt. 

4. Analizirati rešitev in pregledati opravljeno pot. (Cotič, 1999, str. 34) 

 

4.1.1 Strategija reševanja problema po Polyi 

 

1. Razumeti problem  

Osnovni pogoj za reševanje problema je razumevanje besedila problema. Osredotočiti se 

moramo na problemsko situacijo. Poznamo različne strategije za razumevanje besedila 

problema. Na začetku šolanja učenci preoblikujejo problemsko situacijo z dramatizacijo, 

pripovedjo in konkretnim materialom. Kasneje pa uporabljajo tudi grafični nivo – risbe in 

skice. Učencem moramo pri istem problemu pokazati več strategij razumevanja besedila, saj 

jim damo tako tudi možnost, da prevedejo problem v tisto obliko, ki jim najbolj ustreza in  

jim je najbližje. Razumeti pa morajo tako opis problema kot tudi vprašanja. Če je učenec 

razumel vprašanje, je že naredil prvi korak k rešitvi. Na razumevanje problema vpliva več 

dejavnikov: oblike predstavitve problema, konkretnost formulacije (konkretno, abstraktno 

formuliran), jezik, vrstni red informacij in izraženost številskih podatkov. Na razredni stopnji 

je priporočljiva vizualna predstavitev problema, čim bolj konkretna, jezik pa naj bo jasen, 

natančen, preprost in povezan z izkušnjami in jezikovnimi zmožnostmi otroka. Vedno 

poskušajmo probleme čim bolj prilagoditi razvojni stopnji otrok, da jih bodo razumeli in se ne 

bodo pojavljale težave pri reševanju problemov zaradi nerazumevanja besedila samega. 

(Cotič, 1999; Polya, 1985) 

 

Primeri različno formuliranih nalog z enako ali sorodno matematično vsebino in razumevanje 

le-teh (Cotič, 1999, str. 36-37) :  

1. Tina pravi Nastji: »Jaz imam dvakrat več žog kot ti. Skupaj jih imava 9.« 



Mlakar, V. (2013). Fleksibilna diferenciacija pri matematiki na razredni stopnji. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

 

 

35 

 

Koliko žog ima Tina in koliko Nastja? 

 

2. Poišči dve naravni števili, katerih vsota je 9 in je prvo število dvakrat večje od drugega. 

 

3. Poišči dve naravni števili, če poznaš njuno vsoto in je prvo število dvakrat večje od 

drugega.  

 

Učencem bo najlažje razumljivo prvo besedilo, saj ga bodo reševali intuitivno s konkretnim 

materialom – žogami. Pri drugem primeru bodo imeli učenci na nižji stopnji že težave, saj se 

bodo morali ukvarjati s števili – abstraktni nivo. Zadnji primer pa zahteva še višjo stopnjo 

abstrakcije, saj učenci nimajo števila, s katerim bi si pomagali, ampak bodo morali sami 

poiskati pot, kako se lotiti reševanja, da bodo prišli do števil oz. rešitve. Kar pomeni, da bo to 

še višja simbolna raven kot v drugem primeru. 

 

2. Pripraviti načrt za reševanje problema 

Na tej stopnji učenci iščejo strategijo, s katero bodo lahko rešili problem. Po Polyi (1984, v 

Cotič 1999) ločimo dva načina načrtovanja pri reševanju problemov: regresivno sklepanje ali 

analizo in progresivno sklepanje ali sintezo. Pri prvem načinu izhajamo iz tega, kar iščemo, 

pri drugem načinu pa izhajamo iz danih podatkov. Veliko učencev ne uporablja nobenega od 

navedenih načinov, ampak reševanje samostojno načrtujejo. (Cotič, 1999) 

 

Pojasnimo to na zgornjem primeru: 

 

Poišči dve naravni števili, katerih vsota je 9 in je prvo število dvakrat večje od drugega. 

 

Regresivno sklepanje ali analiza: Pri analizi učenec izhaja iz neznanke – dve naravni števili, 

tako, da si postavi vprašanje: Kako lahko poiščem ti dve neznanki? Tako najprej določi pare 

števil, kjer je eno število dvakrat večje od drugega (1, 2; 2, 4; 3, 6; 4, 8 …) in nato pogleda, 

kateri par izpolnjuje pogoj, da je vsota števil 9. 

 

Progresivno sklepanje ali sinteza: Pri sintezi  učenec izhaja iz danih podatkov- vsota je 9 in 

prvo število je dvakrat večje od drugega. Pri tem si  postavi vprašanja: Kaj imam dano? Kaj 



Mlakar, V. (2013). Fleksibilna diferenciacija pri matematiki na razredni stopnji. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

 

 

36 

 

lahko s temi podatki izračunam? Učenec najprej tvori pare števil, kjer je vsota 9 (1, 8; 2, 7; 3, 

6; 4, 5 …), nato pa pogleda, kateri od teh parov izpolnjuje tudi drugi pogoj (prvo število mora 

biti dvakrat večje od drugega). 

 

Pri samostojnem načrtovanju pa učenec ne rešuje naloge po določenem zaporedju, ampak bolj 

spontano, npr. določi dve števili, ki tvorita vsoto 9, ugotovi, da velja, da sta ti dve števili 

naravni, šele nato pa ugotavlja še, ali je prvo število dvakrat večje od drugega, ali mora 

poiskati drugi dve števili. Torej je reševanje manj sistematično kot pri progresivnem 

sklepanju. 

 

3. Uresničiti načrt 

Na tej stopnji morajo učenci zapisati postopek reševanja. Zapišejo ga lahko v različnih 

oblikah – simbolnih ali vizualnih. Za zapis imamo tako različne instrumente. Katerega bomo 

uporabili, je odvisno od matematičnega problema. V osnovni šoli najpogosteje uporabljamo 

risbo, Euler-Vennov diagram, Carrollov diagram, drevo, številske izraze in enačbe. Številske 

izraze in enačbe uporabljamo bolj na predmetni stopnji, na razredni stopnji pa so pogosteje 

uporabljeni vizualni instrumenti. (Cotič, 1999) 

 

Vizualni instrumenti - primeri: 

 

Risba 

V igralnici so 3 modre, 4 zelene in 2 rdeči žogi. Koliko žog je v igralnici? 

 

 

 

 

Euler-Vennov diagram 

V igralnici so 3 modre, 4 zelene in 2 rdeči žogi. Koliko žog je v igralnici? 
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Carrollov diagram 

Na zabavi je bilo 10 ljudi s pokrivalom, od tega 6 otrok. Štirje otroci in 3 odrasli niso imeli 

pokrivala. Koliko ljudi je bilo na zabavi? 

 

 Odrasli Otroci 

Pokrivalo 10 – 6  6 

Brez pokrivala 3 4 

 

Kombinatorično drevo 

Metka ima 2 krili in 4 majice. Na koliko načinov se lahko obleče? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbolni instrumenti-primeri: 

 

Številski izraz 

Hana je bila med počitnicami (v juliju in avgustu) enajst dni pri sestrični, dva tedna na morju, 

petnajst dni doma, ostali čas pa je preživela pri dedku in babici. Koliko dni v mesecu juliju in 

avgustu je preživela pri dedku in babici? 
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31 + 31 – 11 – 14 – 15 =  

 

Enačba 

11 + 14 + 15 + x = 31 + 31 

 

4. Analizirati rešitev in pregledati opravljeno pot 

Ko smo našli rešitev problema, je potrebno rešitev analizirati in pregledati opravljeno pot. 

Tako učenci še enkrat preučijo problem in pot reševanja ter spoznajo strategijo, ki jo bodo 

lahko uporabili tudi v prihodnjih problemih. Učenci morajo znati oceniti ustreznost 

dobljenega rezultata. Lahko je npr. rezultat računsko ustrezen, ni pa ustrezen glede na 

besedilo problema ( npr. ne moremo zapisati 1,5 človeka) in ga je morda zato potrebno 

zaokrožiti. Učenci s pomočjo tega koraka razvijajo samostojnost in dobivajo samozavest pri 

reševanju matematičnih problemov. (Cotič, 1999) 

 

Kot smo že omenili, zgoraj navedene faze predstavljajo eno strategijo za reševanje 

matematičnih problemov. Probleme pa lahko rešimo tudi drugače, z drugačno strategijo, ki ne 

vsebuje navedenih faz. Zgodi se lahko, da določenega problema na začetku sploh ne 

razumemo in šele med samim reševanjem ugotovimo, kaj je sploh problem določene naloge. 

Izbira strategije je odvisna predvsem od reševalca: od njegovega znanja, motivacije …  

 

Najbolj znani strategiji za reševanje problemov v matematiki sta induktivno in deduktivno 

sklepanje. 

 

4.1.2 Strategija induktivnega sklepanja 

 

Pri induktivnem sklepanju izpeljemo neko posplošitev na osnovi opazovanja posameznih 

primerov. Tej posplošitvi lahko do neke stopnje verjamemo, ne moremo pa je privzeti kot 

resnično, vedno veljavno, dokler je ne dokažemo.  (Manfreda Kolar in  Hodnik Čadež, 2011) 

 

Primer naloge pri kateri sklepamo induktivno: 

 

Kaj je vsota  dveh sodih števil? 
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Najprej si lahko pomagamo na vizualni ravni, z razpredelnico. 

 

1. seštevanec 2. seštevanec vsota 

2 

4 

6 

… 

2n 

2 

2 

4 

… 

2m 

4 

6 

10 

… 

2n + 2m 

ali 

2(n + m) 

 

Nato zapišemo posplošitev: 2n + 2m = 2(n + m) 

 

4.1.3 Strategija deduktivnega sklepanja 

 

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

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

 

Primer naloge, pri kateri sklepamo deduktivno: 

 

Dokaži ,da velja: a(b +c) = ab + ac 

 

Učenec mora pri tej nalogi določiti števila a, b in c in pokazati, da je na obeh straneh enak 

rezultat. Npr. a = 3, b = 7, c = 9    a = 1, b = 1, c = 12 

  3(7 + 9) = 3 x 7 + 3 x 9              1(1 + 12) = 1 x 1 + 1 x 12 

  3 x 16    =  21 + 27      1 x 13    =  1 + 12 

       48     =  48                          13  =  13 

 

  a = 10, b = 1, c = 4 

           10(1 + 4)  = 10 x 1 + 10 x 4 

                        10 x 5    =  10 + 40 

       50      =    50 
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Ko učenec poišče nekaj primerov števil a, b in c, ki ustrezajo zapisani posplošitvi ter pri 

računanju dobi enak rezultat na obeh straneh, je nalogo rešil z deduktivnim sklepanjem in 

dokazal, da posplošitev velja.  

 

Reševanje problemov omogoča razvoj na vseh področjih življenja. Ob reševanju 

matematičnih problemov matematiko povezujemo tudi z drugimi vedami, hkrati pa se krepi 

tudi splošna razgledanost, samozavest, samostojnost, obenem pa je lahko tudi motivacija, saj 

učencem samostojna odkritja povzročijo zadovoljstvo in jih nadaljnje motivirajo. 

 

 Halmos (1980) je zapisal, da verjame, da so problemi srce matematike. Zato je treba učitelje 

navdušiti, da bodo svoje učence učili, da bodo še boljši reševalci problemov, kot so oni sami. 

(Schoenfeld, 1992, str. 16)  

 

Torej pri reševanju matematičnih problemov v osnovni šoli veliko vlogo igra učitelj. Učitelj 

mora znati sestaviti probleme in jih hkrati učencem tudi predstaviti. Vedeti mora, kaj je to 

problem in kaj problem-vaja. Znati mora sestaviti tak problem, ki bo pri učencih vzbudil 

miselno aktivnost in, ki jim bo omogočil, da bodo odkrili nekaj novega, do takrat še 

neznanega. Učitelj je tudi tisti, ki otrokom predstavi probleme, jim predstavi različne poti 

reševanja problemov, jim pomaga razumeti problem… Tu pa je prisotna diferenciacija. Na 

začetku osnovne šole večina učencev uporablja pri reševanju matematičnih problemov 

vizualne instrumente, saj simbolnega jezika še ne poznajo tako dobro. Ko pa malo bolje 

spoznajo tudi simbolni jezik, ima učenec na voljo veliko instrumentov, s katerimi lahko pride 

do rešitve. Zato mora učitelj učence poznati, saj nekaterim učencem bolj ležijo vizualni 

instrumenti, drugim simbolni. Tako bo lahko z malo pomoči ali s samo malo usmeritve vsak 

učenec lahko prišel do rešitve.  
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5 ANALIZA PRIMEROV NALOG PO NIVOJIH 

 

Fleksibilna diferenciacija (sukcesivno kombiniranje temeljnega in nivojskega pouka) v 

Pravilniku za osnovne šole iz leta 2006 ni več obvezna. Šole se same odločijo, ali bodo to 

obliko diferenciacije izvajale ali ne. Na osnovni šoli Notranjski odred Cerknica, kjer smo 

opravljali raziskavo, so se odločili, da bodo fleksibilno diferenciacijo še naprej izvajali. 

Učenci se prvič srečajo z njo v zadnjem ocenjevalnem obdobju v 4. razredu, in sicer v mesecu 

aprilu in le pri matematiki.  Za nivo, ki ga obiskujejo, so se odločili učenci skupaj s starši in 

učitelji. Pri določanju nivoja so upoštevali uspeh in druge značilnosti učencev. Tako so učenci 

5. razreda (ki so vključeni v raziskavo) z nivojskim poukom začeli v lanskem šolskem letu. 

Na začetku so bili razdeljeni v dve nivojski skupini, v letošnjem letu pa poteka nivojski pouk 

v treh nivojskih skupinah pri matematiki in v dveh nivojskih skupinah pri slovenščini. S 

fleksibilno diferenciacijo so letos začeli že v mesecu septembru, z učno enoto Števila do 

milijon. Ker nas je zanimalo, kakšne naloge učenci rešujejo pri posameznih nivojih, smo za to 

učno vsebino  od učiteljic pridobili nekaj primerov nalog, ki so jih učenci reševali pri 

utrjevanju snovi v posameznih nivojih, in naloge analizirali po Gagnejevih taksonomskih 

stopnjah. V nadaljevanju bomo predstavili naloge po nivojih, jih opredelili glede na 

taksonomsko raven in prikazali razlike, ki se med nalogami pojavljajo.  
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1. NALOGA:  

Izpolni preglednico. 

 

 10 000 30 002 50 010 80 899 

predhodnik 9 999    

naslednik     

za 10 večje     

za 10 manjše     

za 200 večje     

za 200 manjše     

za 1 000 večje     

za 1 000 manjše     

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Proceduralno znanje (rutinsko) 

Naloga spada v rutinsko proceduralno znanje, saj morajo učenci za izpolnitev preglednice le 

uporabiti operaciji seštevanja in odštevanja. 

 

2. NALOGA: 

Zapiši prikazana števila. 

6 Dt 4S 2D 1 E  = ______________________      8 St 3S 2E = ____________________ 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Osnovno in konceptualno znanje (konceptualno znanje) 

Pri tej nalogi gre za prepoznavo terminologije in simbolike v dani situaciji. Učenci morajo 

poznati simbole za zapis števil z desetiškimi enotami in število zapisano s pomočjo simbolov 

zapisati s številom. 

 

3. NALOGA: 

Zapiši z desetiškimi enotami. 

547 231 = ____________________________ 2 806 680 = ________________________ 

 

 

PRVA NIVOJSKA SKUPINA 
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TAKSONOMSKA RAVEN: Osnovno in konceptualno znanje (konceptualno znanje) 

Tudi pri tej nalogi morajo učenci poznati terminologijo in simboliko. Gre za obratno 

dejavnost kot pri prejšnji nalogi, tu morajo učenci zapis s številom pretvoriti v zapis z 

desetiškimi simboli. 

 

4. NALOGA:  

Vstavi znak >, < ali =. 

 

4 St _____ 400 000  2 Dt _____ 2 500  5 St _____ 500 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Osnovno in konceptualno (konceptualno znanje) 

Ta naloga preverja predstave učencev – določiti morajo odnose med števili, katero število je 

večje, manjše, ali sta števili enaki. Obenem morajo učenci poznati tudi simboliko, saj je pri 

vsaki dvojici števil eno število zapisano z desetiškimi enotami. 

 

5. NALOGA: 

Zapiši števili. 

 

štiristo osemnajst tisoč devetsto enajst________________________________ 

 

tristo tisoč deset__________________________________________________ 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Osnovno in konceptualno znanje (osnovno znanje) 

Pri tej nalogi gre za osnovno znanje, učenci morajo poznati ime in zapis števila z besedo in 

številom. 

 

6. NALOGA: 

Izračunaj. 

 

25 602  32 501   36 854   54 256  

+    13 765       +   22 761                 -  14 965                     -  32 987 
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TAKSONOMSKA RAVEN: Proceduralno znanje (rutinsko) 

Pri tej nalogi gre za rutinsko proceduralno znanje, učenci morajo le uporabiti postopek 

pisnega seštevanja in odštevanja, da izračunajo rezultate. 

 

7. NALOGA: 

Zaokroži na desetice in stotice.  

 

Število Zaokroženo na 

desetice 

Zaokroženo na 

stotice 

33 456 33 460 33 500 

23 456   

45 678   

92 752   

34 576   

456 234   

321 456   

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Osnovno in konceptualno znanje (konceptualno znanje) 

Učenci morajo pri tej nalogi uporabiti številske predstave in vedeti, katera števila so pred in 

za zapisanim številom. 

 

8. NALOGA:  

V drevesnici so nasadili 7 546 smrek in 3 245 borov. Nato so prodali še 1 003 smreke. 

Koliko je bilo vseh dreves, ki so jih nasadili? 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: proceduralno znanje (rutinsko) 

Ta naloga spada v rutinsko proceduralno znanje, saj morajo učenci uporabiti standardni 

računski postopek (seštevanje) in račun izračunati. 
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1. NALOGA:  

Izpolni preglednico. 

 

 10 000 30 002 50 010 80 899 

predhodnik 9 999    

naslednik     

za 10 večje     

za 10 manjše     

za 200 večje     

za 200 manjše     

za 1 000 večje     

za 1 000 manjše     

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Proceduralno znanje (rutinsko) 

Naloga spada v rutinsko proceduralno znanje, saj morajo učenci za izpolnitev preglednice le 

uporabiti operaciji seštevanja in odštevanja. 

 

2. NALOGA: 

Zapiši prikazana števila. 

6 Dt 4S 2D 1 E  = ______________________      8 St 3S 2E = ____________________ 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Osnovno in konceptualno znanje (konceptualno znanje) 

Pri tej nalogi gre za prepoznavo terminologije in simbolike v dani situaciji. Učenci morajo 

poznati simbole za zapis števil z desetiškimi enotami in število zapisano s pomočjo simbolov 

zapisati s številom. 

 

3. NALOGA: 

Zapiši z desetiškimi enotami. 

547 231 = ____________________________ 2 806 680 = ________________________ 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Osnovno in konceptualno znanje (konceptualno znanje) 

Tudi pri tej nalogi morajo učenci poznati terminologijo in simboliko. Gre za obratno 

dejavnost kot pri prejšnji nalogi, učenci morajo zapis s številom pretvoriti v zapis z 

desetiškimi simboli. 

 

DRUGA NIVOJSKA SKUPINA 
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4. NALOGA: 

Vstavi znak >, < ali =. 

 

4 St _____ 400 000  2 Dt _____ 2 500  5 St _____ 500 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Osnovno in konceptualno (konceptualno znanje) 

Ta naloga preverja predstave učencev – določiti morajo odnose med števili, katero število je 

večje, manjše ali sta števili enaki. Obenem morajo učenci poznati tudi simboliko, saj je pri 

vsaki dvojici števil eno število zapisano z desetiškimi enotami. 

 

5. NALOGA:  

Zapiši števili. 

 

štiristo osemnajst tisoč devetsto enajst________________________________ 

 

tristo tisoč deset__________________________________________________ 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Osnovno in konceptualno znanje (osnovno znanje) 

Pri tej nalogi gre za osnovno znanje, učenci morajo za uspešno reševanje poznati ime in zapis 

števila z besedo in številom. 

 

6. NALOGA: 

Seštej. 

 

25 602  32 501   54 300 

+    13 765       +   22 761                 +  36 729 

 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Proceduralno znanje (rutinsko) 

Za izračun računov pri tej nalogi morajo učenci poznati postopek pisnega seštevanja s 

prehodom. Ta postopek učenci poznajo že od 4. razreda, zato ta naloga spada v rutinsko 

proceduralno znanje.  
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7. NALOGA: 

Odštej. 

 

36 854   54 256   158 369 

   -  14 965                           - 32 987                     -     34 387 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Proceduralno znanje (rutinsko) 

Ta naloga je zelo podobna prejšnji, le da gre za pisno odštevanje s prehodom. Tudi postopek 

za pisno odštevanje poznajo učence že od 4. razreda, zato je ta naloga na ravni rutinskega 

proceduralnega znanja.  

 

8. NALOGA: 

Zaokroži na desetice in stotice. 

 

Število Zaokroženo na 

desetice 

Zaokroženo na 

stotice 

33 456 33 460 33 500 

23 456   

45 678   

92 752   

34 576   

456 234   

321 456   

 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Osnovno in konceptualno znanje (konceptualno znanje) 

Učenci morajo pri tej nalogi uporabiti številske predstave in vedeti, katera števila so pred in 

katera za zapisanim številom. 
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9. NALOGA:  

Gozdarji so v gozdu podirali drevesa. Prvi dan so jih podrli 1 754, drugi dan 2 246, tretji dan 

815 manj kot prvi dan in četrti dan toliko kot prvi in drugi dan skupaj. 

 

a) Koliko dreves so posekali tretji dan? 

b) Koliko dreves so posekali četrti dan? 

c) Koliko dreves so posekali v štirih dneh? 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Proceduralno znanje (kompleksno) 

Pri tej nalogi mora učenec poznati in obvladovati postopek pisnega seštevanja in odštevanja s 

prehodom, obenem pa mora razumeti, kaj od njega naloga zahteva. Ker je pri tej nalogi več 

podatkov, mora učenec iz besedila ugotoviti, katera števila mora odštevati ali seštevati med 

seboj, da bo dobil ustrezen rezultat.  

 

 

 

 

 

1. NALOGA: 

Izpolni preglednico. 

 

 10 000 30 002 50 010 80 899 

predhodnik 9 999    

naslednik     

za 10 večje     

za 10 manjše     

za 200 večje     

za 200 manjše     

za 1 000 večje     

za 1 000 manjše     

za 10 000 večje     

za 10 000 manjše     

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Proceduralno znanje (rutinsko) 

Naloga spada v rutinsko proceduralno znanje, saj morajo učenci za izpolnitev preglednice le 

uporabiti operaciji seštevanja in odštevanja. 

 

TRETJA NIVOJSKA SKUPINA 
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2. NALOGA: 

Zapiši prikazana števila. 

 

6 Dt 4S 2D 1 E  = ______________________      8 St 3S 2E = ____________________ 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Osnovno in konceptualno znanje (konceptualno znanje) 

Pri tej nalogi gre za prepoznavo terminologije in simbolike v dani situaciji. Učenci morajo 

poznati simbole za zapis števil z desetiškimi enotami in število zapisano s pomočjo simbolov 

zapisati s številom. 

 

3. NALOGA:  

Zapiši z desetiškimi enotami. 

 

547 231 = ____________________________ 2 806 680 = ________________________ 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Osnovno in konceptualno znanje (konceptualno znanje) 

Tudi pri tej nalogi morajo učenci poznati terminologijo in simboliko. Gre za obratno 

dejavnost kot pri prejšnji nalogi, učenci morajo zapis s številom pretvoriti v zapis z 

desetiškimi simboli. 

 

4. NALOGA: 

Vstavi znak >, < ali =. 

 

4 St _____ 400 000  2 Dt _____ 2 500  5 St _____ 500 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Osnovno in konceptualno (konceptualno znanje) 

Ta naloga preverja predstave učencev – določiti morajo odnose med števili, katero število je 

večje, manjše ali sta števili enaki. Obenem morajo učenci poznati tudi simboliko, saj je pri 

vsaki dvojici števil eno število zapisano z desetiškimi enotami. 
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5. NALOGA:  

Zapiši števili. 

 

štiristo osemnajst tisoč devetsto enajst________________________________ 

 

tristo tisoč deset__________________________________________________ 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Osnovno in konceptualno znanje (osnovno znanje) 

Pri tej nalogi gre za osnovno znanje, učenci morajo za uspešno reševanje poznati ime in zapis 

števila z besedo in številom. 

 

6. NALOGA: 

Izračunaj. 

  

    315 781   84 173   100 000  86 124 

+  210 768          -  56 473           -    54 786                    + 12 896 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Proceduralno znanje (rutinsko) 

Za izračun računov pri tej nalogi morajo učenci poznati postopka pisnega seštevanja in 

odštevanja s prehodom. Postopka  učenci poznajo že od 4. razreda, zato ta naloga spada v 

rutinsko proceduralno znanje.  

 

7. NALOGA: 

Gozdarji so v gozdu podirali drevesa. Prvi dan so jih podrli 1 754, drugi dan 2 246, tretji dan 

815 manj kot prvi dan in četrti dan toliko kot prvi in drugi dan skupaj. 

 

a) Koliko dreves so posekali tretji dan? 

b) Koliko dreves so posekali četrti dan? 

c) Koliko dreves so posekali v štirih dneh? 
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TAKSONOMSKA RAVEN: Proceduralno znanje (kompleksno) 

Pri tej nalogi mora učenec poznati in obvladovati postopek pisnega seštevanja in odštevanja s 

prehodom, obenem pa mora razumeti, kaj od njega naloga zahteva. Ker je pri tej nalogi več 

podatkov, mora učenec iz besedila ugotoviti, katera števila mora odštevati ali seštevati med 

seboj, da bo dobil ustrezen rezultat.  

 

8. NALOGA: 

Zaokroži na desetice in stotice. 

 

Število Zaokroženo na 

desetice 

Zaokroženo na 

stotice 

33 456 33 460 33 500 

23 456   

45 678   

92 752   

34 576   

456 234   

321 456   

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Osnovno in konceptualno znanje (konceptualno znanje) 

Učenci morajo pri tej nalogi uporabiti številske predstave in vedeti, katera števila so pred in 

katera za zapisanim številom. 

 

9. NALOGA: 

V drevesnici so nasadili 7 546 smrek in 3 245 borov. Nato so prodali 1 003 smreke in 576 

borov. 

Koliko je bilo vseh dreves, ki so jih nasadili? 

Koliko dreves je ostalo v drevesnici po prodaji? 
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TAKSONOMSKA RAVEN: Proceduralno znanje (rutinsko) 

Tako kot pri 7. nalogi, morajo tudi pri tej nalogi učenci poznati postopek pisnega odštevanja 

in seštevanj s prehodom, obenem pa razumeti, katere podatke morajo uporabiti v računu, da 

bodo prišli do pravega rezultata. 

 

10. NALOGA: 

a) Vsota dveh sodih števil je___________________________ 

b) Vsota dveh lihih števil je____________________________ 

c) Vsota sodega in lihega števila je_______________________ 

č) Vsota lihega in sodega števila je_______________________ 

Vsako trditev dokaži s primerom. 

 

TAKSONOMSKA RAVEN: Problemsko znanje ali osnovno in konceptualno znanje 

Ta naloga je lahko na različnih taksonomskih ravneh glede na predznanje učencev. O sodih in 

lihih številih se učenci učijo že v tretjem razredu, kar pomeni, da v petem razredu že dobro 

poznajo in razlikujejo soda in liha števila. Vendar to še ne pomeni, da vedo, kakšno število 

bodo dobili, če bodo seštevali, odštevali, množili ali delili določena števila. Učenci so se 

verjetno tudi že pogovarjali o tem, tako, da lahko nekdo z dobrim jezikovnim spominom še 

vedo pozna odgovore na zgornja vprašanja, drugi učenec pa mora s pomočjo primerov 

ponovno poiskati rešitve. Po mojem mnenju je odločilno za določitev taksonomske ravni te 

naloge navodilo, da morajo vsako trditev dokazati s primerom. Tako imajo učenci že podano 

pot reševanja naloge in je po Polyi to le rutinski problem, kar pomeni, da je po Gagneju 

stopnja proceduralnega znanja.  
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Tabela, ki prikazuje naloge glede na nivo in taksonomsko raven, v kateri se naloge nahajajo: 

 

 TAKSONOMSKA RAVEN (Gagne) 

NALOGA PRVA NIVOJSKA 

SKUPINA 

DRUGA NIVOJSKA 

SKUPINA 

TRETJA 

NIVOJSKA 

SKUPINA 

1.  rutinsko proceduralno 

znanje 

rutinsko proceduralno 

znanje 

rutinsko proceduralno 

znanje 

2.  konceptualno znanje konceptualno znanje konceptualno znanje 

3.  konceptualno znanje konceptualno znanje konceptualno znanje 

4.  konceptualno znanje konceptualno znanje konceptualno znanje 

5.  osnovno znanje osnovno znanje osnovno znanje 

6.  rutinsko proceduralno 

znanje 

rutinsko proceduralno 

znanje 

rutinsko proceduralno 

znanje 

7.  konceptualno znanje rutinsko proceduralno 

znanje 

kompleksno 

proceduralno znanje 

8.  rutinsko proceduralno 

znanje 

konceptualno znanje konceptualno znanje 

9.  / kompleksno 

proceduralno znanje 

kompleksno 

proceduralno znanje 

10.  / / Osnovno in 

konceptualno znanje 

ali problemsko znanje 

 

 

Naloge, ki smo jih analizirali so učenci reševali ob koncu učne enote Števila do milijon. Že iz 

zgornje tabele lahko opazimo, da je prisotna diferenciacija tako glede na zahtevnost kot tudi 

glede števila nalog. 
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Diferenciacija glede na število nalog: 

 Učenci iz prvega nivoja so imeli na učnem listu eno nalogo manj kot učenci drugega nivoja, 

učenci drugega nivoja pa so imeli na učnem listu eno nalogo manj kot učenci tretjega nivoja. 

V zgoraj navedenih primerih lahko tudi opazimo, da je bilo pet nalog enakih v vseh treh 

nivojih, dve nalogi pa sta si bili zelo podobni, razlikovali sta se le po številu primerov, ki so 

jih morali učenci rešiti.  

 

Diferenciacija glede na zahtevnost nalog: 

V prvem nivoju so učenci reševali naloge na dveh ravneh zahtevnosti: osnovno in 

konceptualno znanje (5 nalog) in proceduralno znanje (3 naloge). Na prvi ravni zahtevnosti je 

ena naloge preverjala osnovno znanje, štiri pa konceptualno znanje. Pri proceduralnem znanju 

so vse naloge preverjale rutinsko proceduralno znanje, ni pa bilo nobene naloge, ki bi 

preverjala kompleksno proceduralno znanje. Prav tako ni bilo nobene naloge, ki bi pri učencih 

preverjala problemsko znanje. 

 

V drugem nivoju so učenci prav tako kot učenci iz prvega nivoja reševali naloge na dveh 

ravneh zahtevnosti: osnovno in konceptualno znanje (5 nalog) ter proceduralno znanje (4 

naloge). Na prvi taksonomski ravni je ena naloga preverjala osnovno znanje, štiri naloge pa 

konceptualno znanje. Na drugi taksonomski ravni sta dve nalogi preverjali rutinsko 

proceduralno znanje, ena pa kompleksno proceduralno znanje. Tudi na tej stopnji ni bilo 

nobene naloge, ki bi preverjala problemsko znanje. 

 

V tretjem nivoju pa so učenci reševali naloge na dveh ali treh ravneh zahtevnosti: osnovno in 

konceptualno znanje (5 ali 6 nalog), proceduralno znanje (4 naloge) in problemsko znanje (1 

naloga). Na prvi taksonomski stopnji je tako kot v prvih dveh nivojih ena naloga preverjala 

osnovno znanje, štiri naloge pa konceptualno znanje. Na drugi taksonomski stopnji sta dve 

nalogi preverjali rutinsko proceduralno znanje, dve pa kompleksno proceduralno znanje. 

Tretja taksonomska stopnja pa je bila zastopana pogojno. Nekateri učenci so jo morda dosegli, 

drugi ne (odvisno od predznanja učencev).  

 

Učitelj mora pri pouku diferencirati številne učne dejavnike. V zgoraj navedeni analizi nalog 

smo lahko opazovali le spreminjanje ciljev oz. zahtevnosti nalog glede na nivo, v katerega so 
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učenci uvrščeni. Učiteljice so pri nalogah spreminjale predvsem količino in tudi zahtevnost. 

Pri vsakem nivoju je dodana ena naloga glede na prejšnji nivo, in sicer je to ena naloga višje 

zahtevnosti. Vidna je tudi precejšnja odsotnost problemskih nalog in s tem tudi problemskega 

znanja. Kako to vpliva na učence in njihovo znanje pa bo razvidno v empiričnem delu tega 

dela. 
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6 EMPIRIČNI DEL 

 

6.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V diplomskem delu  smo raziskovali problem fleksibilne diferenciacije pri matematiki na 

razredni stopnji. Učna diferenciacija je organizacijski ukrep, s katerim učence usmerjamo 

glede na njihove zmožnosti in razlike v občasne ali stalne, homogene in heterogene učne 

skupine, ki jim prilagajamo in spreminjamo vzgojno-izobraževalne cilje, vsebine, učne 

metode, tehnologije oz. rabo didaktičnih sredstev, čas, organizacijo, didaktične oblike in 

odnose med subjekti izobraževalnega procesa. Pogosto se pojavlja skupaj s pojmom 

individualizacija. Oba pojma se nanašata na razlike med učenci in njihove zmožnosti, 

razlikujeta pa se glede na obseg. Pri individualizaciji gre za upoštevanje individualnih 

zmožnosti posameznikov, pri diferenciaciji pa upoštevamo zmožnosti skupine učencev. Glede 

na to, kako diferenciramo, poznamo tri vrste diferenciacije: notranjo, zunanjo in fleksibilno. 

Pri notranji diferenciaciji pouk ves čas poteka v heterogenih skupinah, učitelj pa prilagaja 

učencem posamezne dejavnike, ki občasno odstopajo od ostalih. Zunanja diferenciacija otroke 

razdeli v homogene skupine glede na njihove zmožnosti. Fleksibilna diferenciacija pa je 

kombinacija notranje in zunanje diferenciacije. 

 

Pouk pri fleksibilni diferenciaciji je sestavljen iz dveh delov: temeljni in nivojski pouk. 

Temeljni pouk poteka v heterogeni skupini, nivojski pouk pa v homogeni skupini. Pri 

temeljnem pouku učitelj z učenci svojega razreda obravnava snov, v nivojih pa učenci z 

enakimi oz. podobnimi zmožnostmi že obravnavano snov utrdijo, nadgradijo ali dopolnijo. 

Nivojske skupine so po navadi na treh ravneh zahtevnosti, lahko tudi na dveh. Ker se tako v  

literaturi kot tudi v praksi pojavlja veliko različnih mnenj glede pouka v nivojih, smo 

ugotavljali, kakšen odnos imajo učenci do pouka v nivojskih skupinah ter kakšne razlike v 

znanju se pojavljajo med učenci različnih nivojev  in tudi med učenci znotraj nivojev. 
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6.2 CILJI RAZISKOVANJA IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Raziskava je bila sestavljena iz 2 delov: v prvem delu smo ugotavljali, kakšen je odnos 

učencev do dela v nivojskih skupinah, v drugem delu pa smo primerjali dosežke učencev pri 

reševanju nalog med nivojskimi skupinami in znotraj nivojskih skupin. Cilji raziskovanja so 

bili sledeči: 

 

 ugotoviti, kakšen odnos imajo učenci do fleksibilne diferenciacije oz. do pouka v 

nivojskih skupinah, 

 ugotoviti, kakšne so razlike v znanju med učenci različnih nivojev  pri reševanju 

nalog različnih težavnosti (po Gagneju) 

 ugotoviti, kakšne so razlike v dosežkih učencev znotraj nivojske skupine, 

 ugotoviti, kakšna je povezanost med odnosom do pouka v nivojskih skupinah in 

dosežki učencev. 

 

Skladno s postavljenimi cilji smo opredelili naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1. Kako se učenci počutijo pri nivojskem pouku? Kako na to vpliva nivo? 

2. Ali so po mnenju učencev naloge, ki jih rešujejo pri nivojskem pouku, težke/lahke? 

3. Kakšno je delo v nivojski skupini v primerjavi z delom v razredu? 

4. Kako uspešni  so pri reševanju nalog učenci znotraj nivojskih skupin? 

5. Kako uspešni so učenci 3. nivoja v primerjavi z učenci 2. in 1. nivoja pri reševanju 

nalog višjih taksonomskih ravni? 

6. Kako uspešni so učenci 2. nivoja v primerjavi z učenci 1. nivoja pri reševanju nalog 

višjih taksonomskih ravni? 

7. Kako uspešni so učenci 3. nivoja v primerjavi z učenci 2. in 1.  nivoja pri reševanju 

nalog nižjih taksonomskih ravni? 

8. Kako uspešni so učenci 2. nivoja v primerjavi z učenci 1. nivoja pri reševanju nalog 

nižjih taksonomskih ravni? 

9. Kakšne so razlike v hitrosti reševanja nalog med učenci1., 2. in 3. nivoja? 

10. Ali učenci 3. nivoja pri reševanju nalog uporabljajo enake postopke/strategije kot 

učenci  2. in 1. nivoja? 
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11. Ali se dosežki učencev, ki imajo znotraj skupine negativen odnos do nivojskega pouka 

razlikujejo od tistih, ki imajo pozitiven odnos? 

 

6.3 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 

 

6.3.1 Raziskovalna metoda 

 

Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivno empirična.   

 

6.3.2 Opis vzorca 

 

Raziskava temelji na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu. V raziskavo so bili vključeni 

učenci 5. a in 5. b razreda iz osnovne šole Notranjski odred Cerknica. Na šoli je skupno 38 

učencev petega razreda, od tega jih je v raziskavi sodelovalo 32, in sicer 16 učencev 5. a in 16 

učencev 5. b razreda. Starši učencev, ki so sodelovali v raziskavi, so predhodno podali 

ustrezno izjavo o pristanku in sodelovanju pri raziskovalnem delu. 

 

6.3.3 Instrumentarij 

 

Uporabili smo dva instrumenta za zbiranje podatkov: anketni vprašalnik in preizkus znanja. 

Anketni vprašalnik (priloga 1) je obsegal sedem vprašanj,  ki so se nanašala na odnos učencev 

do fleksibilne diferenciacije oz. nivojskega pouka. Od tega je bilo šest vprašanj zaprtega tipa, 

nekatera so imela še podvprašanje odprtega tipa in eno vprašanje odprtega tipa.. V preizkusu 

znanja (priloga 2) pa so bile naloge različnih težavnosti (po Gagnejevih taksonomskih 

ravneh), s pomočjo katerih smo ugotavljali, kako uspešni so učenci posameznih nivojev pri 

reševanju nalog različnih taksonomskih ravni. Preizkus znanja je obsegal različne tipe nalog 

iz tematskega sklopa Števila do 1 000 000. Predhodno smo pridobili tudi nekaj nalog, ki so jih 

učenci pri posameznih nivojih reševali in te naloge analizirali z vidika težavnosti (Gagne).  

Tako smo ugotovili, katere tipe nalog so učenci reševali, katere taksonomske ravni znanja so 

bile  zastopane pri pouku v posameznih nivojih in v kakšnem obsegu.  
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6.3.4 Postopek zbiranja podatkov 

 

Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu novembru leta 2012, ko so učenci zaključili in utrdili 

tematski sklop Števila do milijon. Potekalo je v dveh šolskih urah po predhodnem dogovoru z 

učiteljicama petih razredov. Učenci so preizkus znanja in anketni vprašalnik izpolnjevali v 

matičnih oddelkih (pri temeljnem pouku). Učenci so začeli hkrati reševati preizkuse znanja in 

niso bili časovno omejeni. Reševali so samostojno, brez pomoči sošolcev ali učiteljice. Ko je 

posamezni učenec zaključil z reševanjem, smo na preizkus znanja zapisala čas reševanja, ter 

mu dali v izpolnjevanje še anketni vprašalnik.  

 

6.3.5 Postopek obdelave podatkov 

 

Najprej smo analizirali vprašalnike o odnosu učencev do pouka v nivojskih skupinah. 

Analizirali smo, kakšen je odnos učencev do nivojskega pouka splošno ter kakšen je odnos 

učencev do nivojskega pouka znotraj nivojskih skupin. Vprašalnike smo podrobneje 

pregledali in podatke zbrali v obliki grafov oz. tabel. 

Sledila je analiza preizkusov znanja. Rešene preizkuse znanja smo najprej natančno 

pregledali, oblikovali kriterij za ocenjevanje, jih točkovali in ocenili. Skupno so učenci lahko 

dosegli 20 točk, od tega 10 točk pri reševanju nalog s taksonomske ravni osnovnega in 

kompleksnega znanja, 7 točk pri reševanju nalog s taksonomske ravni proceduralnega znanja 

in 3 točke pri reševanju naloge s taksonomske stopnje problemskega znanja. Pri točkovanju in 

ocenjevanju smo upoštevali predvsem znanje, ki ga je učenec pri posamezni nalogi izkazal, 

zato za pozabljene oz. izpuščene odgovore pri besedilnih nalogah nismo odštevali točk, prav 

tako pa smo odšteli le polovico točke, če je bil rezultat napačen zaradi nepravilnega prepisa 

števila. Nato smo preizkuse znanja razdelili v tri skupine glede na nivo, ki ga učenci 

obiskujejo. Rezultate smo najprej razvrstili glede na splošno uspešnost po posameznih nivojih 

nato pa še po nivojih glede na taksonomsko raven. Na podlagi vseh ugotovitev smo oblikovali 

tabele in grafe.  

Na koncu smo s pomočjo pridobljenih rezultatov odgovorili na raziskovalna vprašanja, ki smo 

si jih zastavili na začetku.  
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6.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

ODNOS UČENCEV DO DELA V NIVOJSKIH SKUPINAH 

 

1. raziskovalno vprašanje: Kako se učenci počutijo pri nivojskem pouku? Kako na to 

vpliva nivo? 

 

Številni strokovnjaki opozarjajo na negativen vpliv nivojskega pouka na učence, še posebej 

pri zunanji diferenciaciji, ko pouk ves čas poteka v nivojskih skupinah. Ker pa je nivojski 

pouk tudi del fleksibilne diferenciacije, nas je zanimalo, kako se počutijo učenci pri 

nivojskem pouku v okviru fleksibilne diferenciacije. Ali zaznajo negativen vpliv, ali ima na 

učence pozitiven vpliv… Zato smo učencem v vprašalniku postavili vprašanje, kako se 

počutijo pri nivojskem pouku. Ponujene so imeli tri možne odgovore: odlično, dobro in slabo. 

Svoj odgovor pa so morali tudi utemeljiti, pri podvprašanju so morali napisati, zakaj se 

počutijo tako. Najprej smo prikazali rezultate splošno, ne glede na nivo. 

 

Graf 1: Počutje učencev pri nivojskem pouku 
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Ugotovili smo, da se polovica učencev pri pouku v nivojski skupini odlično počuti. Malo 

manj kot polovica (47 %) se pri pouku v nivojski skupini počuti dobro in le en učenec se pri 

pouku v nivojih počuti slabo.  

Zanimalo pa nas je tudi, ali nivo vpliva na počutje učencev pri pouku v nivojih. V literaturi 

pogosto zasledimo, da nivojski pouk lahko negativno vpliva predvsem na učence nižjega 

nivoja. Rezultate o počutju otrok po posameznih nivojih smo zbrali v spodnjem grafu. 

 

Graf 2: Počutje učencev pri pouku v nivojih glede na nivo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa lahko razberemo, da ima nivo velik vpliv na počutje otrok pri pouku v nivojskih 

skupinah. Večina učencev tretjega (najboljšega) nivoja je odgovorila, da se pri nivojskem 

pouku odlično počutijo, medtem ko je v drugem nivoju tako odgovorila manj kot polovica 

učencev, v prvem nivoju pa četrtina. Odgovor dobro sta podala dva učenca tretjega nivoja ter 

malo več kot polovica učencev drugega in prvega nivoja. Odgovor slabo se je pojavil le med 

učenci prvega nivoja, in sicer enkrat. Zanimive pa so utemeljitve učencev na vprašanje, zakaj 

se počutijo tako.  

 

Nekaj utemeljitev učencev, ki se odlično počutijo pri pouku matematike v nivojih: 
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PRVI NIVO 

»Počutim se odlično, ker se veliko smejemo in ker sem z najboljšo prijateljico.« 

»Odlično se počutim zato, ker so naloge primerne.« 

DRUGI NIVO 

»Ker mi učiteljica pomaga in lepo razloži.« 

»Ker je dobra učiteljica in lahke naloge.« 

»Ker me nič ne moti« 

»Ker rešujemo učne liste in se imamo lepo.« 

»Ker ima ta nivo naša učiteljica.« 

 

TRETJI NIVO 

»Ker vsi poslušajo.« 

»Ker imam dobro družbo in ker se vsi dobro razumemo, si pomagamo.« 

»Ker ni težko.« 

»Ker imam rad matematiko in ker mi gre.« 

»Ker si med sabo pomagamo.« 

»Ker so v njem tudi moje prijateljice in klepetamo.« 

»Ker rešujemo dobre naloge.« 

 

Ugotovimo lahko, da so odgovori otrok zelo različni. Opazili smo, da na njihovo počutje pri 

nivojskem pouku vplivajo številni dejavniki. Veliko otrok se npr. počuti odlično pri pouku v 

nivojski skupini zgolj zaradi učiteljice ali morda zaradi tišine, saj jih je manj in jih hrup v 

razredu moti, zaradi prijateljic… Kar pomeni, da bi se verjetno tisti učenci, ki se počutijo 

odlično zaradi prijateljev, počutili odlično tudi, če bi bili v drugem nivoju, namesto v tretjem. 

Na drugi strani pa se utemeljitve nekaterih otrok nanašajo tudi na vsebinske razlike npr. se 

počutijo odlično, ker rešujejo dobre, lahke naloge, so naloge primerne… Torej dejavniki, ki 

vplivajo na počutje otrok v nivojski skupini niso le vsebinski, zato ne moremo zaključiti, da 

se učenci iz višjih nivojskih skupin bolje počutijo pri nivojskem pouku kot učenci iz nižjih 

zgolj zaradi izbora nivoja. 

Zanimive so tudi utemeljitve učencev, ki pravijo, da se pri pouku v nivojih počutijo dobro: 
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PRVI NIVO 

»Zaradi razlik.« 

»Ker smo pomešani. Ker imamo prijazno učiteljico.« 

 

DRUGI NIVO 

»Ker počnemo kaj zanimivega.« 

»Ker je veliko mojih prijateljic in prijateljev.« 

»Ker je tam bolj malo otrok in se lažje dela.« 

 

TRETJI NIVO 

»Ker matematike ne maram.« 

 

Utemeljitve učencev, ki so obkrožili odgovor dobro, se ne razlikujejo bistveno od tistih pri 

odgovoru odlično. Tudi tu lahko ugotovimo, da je počutje učencev odvisno od številnih 

dejavnikov. Nihče od učencev pa ni izpostavil občutka manjvrednosti, večvrednosti, 

primerjave z drugimi učenci… Tudi učenec prvega nivoja, ki je obkrožil, da se slabo počuti 

pri nivojskem pouku, je to utemeljil z razlogom: »Ker ne maram matematike.«. Kaj je razlog, 

da ta učenec matematike ne mara, ne moremo trditi. Mogoče je za to kriva slabša uspešnost 

pri tem predmetu, mogoče nivo, ni pa nujno, saj smo videli, da je ravno tako utemeljitev podal 

tudi eden od učencev tretjega nivoja.  

 

Ugotovili smo, da se učenci tretjega nivoja bolje počutijo pri nivojskem pouku kot učenci 

drugega in prvega nivoja. Hkrati se tudi učenci drugega nivoja bolje počutijo pri nivojskem 

pouku kot učenci prvega nivoja. Iz tega lahko domnevamo, da je med učenci tretjega nivoja 

več učencev, ki imajo raje pouk v nivojski skupini kot v razredu, kot med učenci drugega in 

prvega nivoja. To smo preverjali s pomočjo vprašanja v anketnem vprašalniku. Učenci so 

morali obkrožiti, kateri del pouka znotraj fleksibilne diferenciacije imajo raje- pouk v nivojski 

skupini ali v razredu. Dobili smo sledeče rezultate: 
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Graf 3: Primerjava odnosa do pouka v razredu in nivojski skupini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati potrjujejo, da boljše počutje učencev tretjega nivoja v nivojski skupini odraža tudi  

večjo simpatijo omenjenih učencev do nivojskega pouka kot učencev drugih dveh nivojev. Iz 

zgornjega grafa pa vidimo, da ima večina vseh učencev, vključenih v raziskavo, raje pouk v 

razred kot v nivojski skupini. Svojo odločitev so morali učenci tudi utemeljiti. Večina 

učencev vseh nivojev je kot razlog, da so raje v razredu, napisala, da so tam skupaj s sošolci 

in ker jih uči njihova učiteljica. Kar pomeni, da večine ne moti vsebina nivojskega pouka, 

ampak organiziranost. Le učenka tretjega nivoja je napisala, da ima raje pouk v razredu, ker 

se tam nauči veliko novega.  

 

Zanimivo bi bilo narediti podobno raziskavo med učenci na manjših šolah in ugotoviti, 

kakšen odnos imajo do nivojskega pouka tam, kjer nivojske delitve potekajo znotraj razreda 

in jih poučuje ista učiteljica.  

 

Od vseh učencev, ki so sodelovali v raziskavi, jih ima le pet (15,62 %) raje pouk v nivojski 

skupini kot v razredu. Učenca tretjega nivoja sta utemeljila, da ga imata raje eden zaradi težjih 

in drugi zaradi lažjih nalog. Prvi je tudi napisal, da rad rešuje težke naloge, kar pomeni, da mu 

le-te predstavljajo izziv in s tem motivacijo. Tudi učenec drugega nivoja je svoj odgovor 
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utemeljil z lažjimi nalogami. Učenec prvega nivoja pa je utemeljil, da pri nivojskem pouku 

poučuje boljša učiteljica, kar spet odraža samo organizacijo nivojskega pouka.  

 

2. raziskovalno vprašanje: Ali so po mnenju učencev naloge, ki jih rešujejo pri 

nivojskem pouku težke/lahke? 

 

Mnenje, ki ga ima učenec o določeni nalogi, je odvisno od njegovega predznanja, splošne 

razgledanosti, inteligence… Torej od številnih dejavnikov. Glede na koncept fleksibilne 

diferenciacije se predpostavlja, da so naloge pri nivojskem pouku primerne posameznim 

skupinam učencev. Zanimalo nas je, kakšne so po mnenju učencev naloge, ki jih rešujejo pri 

nivojskem pouku. To smo poskušali ugotoviti s pomočjo vprašalnika. Učencem smo zastavili 

dve vprašanji: Kakšne so po tvojem mnenju naloge, ki jih rešuješ pri nivojskem pouku? in 

Kakšne so po tvojem mnenju naloge, ki jih rešuješ pri pouku v razredu v primerjavi z 

nalogami, ki jih rešuješ pri nivojskem pouku? Pri obeh vprašanjih so imeli učenci na voljo tri 

odgovore, pri prvem vprašanju: težke, lahke, ustrezne in pri drugem vprašanju: težje, lažje, 

enake težavnosti, obkrožiti pa so morali enega. Rezultate smo analizirali glede na nivoje in jih 

prikazali s pomočjo grafov. 

 

Graf 4: Mnenje učencev o težavnosti nalog pri nivojskem pouku 
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Ugotovili smo, da v vseh treh nivojih največ učencev meni, da so naloge, ki jih rešujejo pri 

nivojskem pouku, ustrezne.  

 

Glede na dobljene rezultate nas je zanimalo tudi, kako uspešni so bili pri reševanju preizkusa 

znanja učenci, ki menijo, da so naloge, ki jih rešujejo pri nivojskem pouku, težke oz. lahke. 

Ugotovili smo, da sta učenca prvega nivoja, ki menita, da so naloge lahke, dosegla pri 

preizkusu znanja oceno dobro. Oba učenca sta bila zelo uspešna pri reševanju nalog nižjih 

taksonomskih ravni, nalog višjih taksonomskih ravni pa nista rešila pravilno. Na drugi strani 

sta učenca, ki menita, da so naloge pri pouku v nivojih težke, dosegla oceno zadostno in so 

jima že naloge nižjih taksonomskih ravni povzročala težave.  

 

Med učenci drugega nivoja skoraj 77 % meni, da so naloge, ki jih rešujejo pri nivojskem 

pouku, ustrezne, malo več kot 20 % učencev pa meni, do so naloge lahke. Nihče od učencev 

drugega nivoja ne meni, da so naloge težke. Tudi v tej skupini nas je zanimalo, kakšen je bil 

pri preizkusu znanja uspeh učencev, ki menijo, da so naloge lahke. Zanimivo je, da je to 

mnenje treh učencev z različnimi dosežki. Prvi učenec je dosegel oceno zadostno, drugi prav 

dobro in tretji odlično.  

 

Med učenci tretjega nivoja je pestrost med mnenji večja. Malo manj kot polovica učencev 

meni, da so naloge ustrezne, 36 % jih meni, da so lahke, in 18 % jih meni, da so težke. Tudi v 

tem primeru nas je zanimalo še, kako uspešni so bili učenci, ki menijo, da so naloge lahke oz. 

težke. Ugotovili smo, da so naloge težke za učenca, ki sta dosegla pri preizkusu znanja oceni 

prav dobro in odlično, lahke pa za učence, ki so dosegli ocene dobro in odlično.  

Iz navedenih ugotovitev vidimo, da med mnenji učencev o težavnosti nalog in njihovim 

uspehom pri reševanju nalog v preizkusu znanja ni očitne povezave. 

 

V naši raziskavi smo ugotovili, da večina učencev, ki je sodelovala v raziskavi, meni, da so 

naloge, ki jih rešujejo pri nivojskem pouku, ustrezne. Zanimalo pa nas je tudi, kakšne so po 

mnenju učencev naloge, ki jih rešujejo pri pouku v razredu, v primerjavi s tistimi, ki jih 

rešujejo pri nivojskem pouku. Rezultati so sledeči: 
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Graf 5: Mnenje učencev o težavnosti nalog v razredu v primerjavi z nalogami pri 

nivojskem pouku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štirje učenci (50 %) prvega nivoja menijo, da so naloge, ki jih rešujejo pri pouku v razredu, 

lažje kot tiste, ki jih rešujejo pri nivojskem pouku. Kar je zanimivo, saj naj bi učenci prvega 

nivoja pri nivojskem pouku snov, ki jo že poznajo, dopolnjevali in utrjevali, torej bi 

pričakovali, da bodo naloge v nivojih zanje lažje. Trije učenci (37,5 %) menijo, da so naloge 

enake težavnosti, en učenec (12,5 %) pa meni, da so lažje. 

 

Med učenci drugega in tretjega nivoja ne moremo oblikovati enotnega mnenja o težavnosti 

nalog, saj iz grafa vidimo, da so mnenja različna in razlike med številom učencev, ki stojijo za 

posameznimi mnenji zelo majhne ali jih ni.  

 

Zaključimo lahko, da so mnenja učencev o težavnosti nalog v razredu v primerjavi z nalogami 

pri nivojskem pouku znotraj nivojskih skupin zelo različna, zato ni očitnih  povezav med 

nivojsko skupino in mnenjem otrok pri primerjavi zahtevnosti nalog. 
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3. raziskovalno vprašanje: Kakšno je delo v nivojski skupini v primerjavi z delom v 

razredu? 

 

Fleksibilna diferenciacija deli pouk na dva dela: temeljni in nivojski pouk. Večino časa poteka 

temeljni pouk, ki je namenjen obravnavi snovi. Največ četrtina časa je namenjena nivojskemu 

pouku, kjer učenci prvega nivoja obravnavano snov dopolnjujejo in utrjujejo, učenci drugega 

nivoja utrjujejo in učenci tretjega nivoja utrjujejo, nadgrajujejo in poglabljajo. Razlika med 

temeljnim in nivojskim pouk je tudi v organizaciji skupin (homogene, heterogene), učiteljih… 

Navedli smo opredelitev fleksibilne diferenciacije, ki jo najdemo v literaturi. Ne vemo pa, 

kako temeljni in nivojski pouk doživljajo učenci in kaj so zanje glavne razlike, ki jih opazijo 

med temeljnim in nivojskim poukom. Predvidevali smo, da opazijo predvsem organizacijske 

razlike. Da bi to preverili, smo učencem v vprašalniku zastavili preprosto vprašanje: V čem se 

razlikuje pouk v nivojski skupini od pouka v razredu? To je bil odprti tip vprašanja, zato so 

morali učenci sami oblikovati odgovor. Odgovore smo zbrali in jih glede na podobnost 

razdelili v štiri skupine: razlike v organizaciji, vsebini, težavnosti in drugo. 

 

Tabela 1: Razlike med poukom v nivojski skupini in poukom v razredu 

 PRVI NIVO DRUGI NIVO TRETJI NIVO 

ORGANIZACIJSKE Se pomešamo z 

drugim razredom. 

Pri nivojih je bolj 

mirno. 

Druga učiteljica. 

V nivojski skupini se 

pomešamo, v razredu 

pa ne. 

 

Pri nivojih smo 

skupaj z drugim 

razredom. 

 

Pri nivojskem pouku 

si z drugimi učenci. 

Smo v drugi učilnici. 

VSEBINSKE Nimamo enakih 

nalog. 

V nivojih vadimo. V 

razredu lahko pišemo 

kontrolne naloge. 

Po snovi. 

V razredu snov 

obravnavamo, pri 

nivojskem pouku pa 

jo ponavljamo. 

Pri nivojskem pouku 

dodatno utrjujemo 

Razlikuje se po 

znanju. 

Pri pouku v razredu 

imamo enake naloge, 

v nivojih pa ne. 

V razredu imamo 
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V tabeli so podani najpogostejši odgovori učencev. Ugotovili smo, da učenci znotraj vseh treh 

nivojev izpostavljajo podobne razlike. Glede organizacije so izpostavili homogenost skupine, 

kar pomeni, da so v isti skupini učenci 5. a in 5. b razreda, druga učilnica in tudi druga 

učiteljica. Glede vsebine je bila največkrat izpostavljena različnost nalog ter utrjevanje pri 

nivojskem pouku. Učenci znotraj vseh treh nivojev so pisali, da pri temeljnem pouku snov 

obravnavajo, pri nivojskem pa jo utrjujejo. Izpostavili so tudi težavnost nalog. Učenci prvega 

nivoja so pisali predvsem, da so naloge pri nivojskem pouku lažje, učenci tretjega nivoja pa, 

da so težje, kar je nekako skladno s konceptom fleksibilne diferenciacije, ni pa se pokazalo pri 

mnenju učencev o nalogah pri nivojskem pouku.  

 

znanje. snov in dobivamo 

ocene, pri nivojskem 

pouku pa obnovimo 

in utrjujemo snov, ki 

smo jo obdelali v 

razredu. 

Pri nivojskem pouku 

jemljemo več snovi, 

kar mi je všeč. 

Pri pouku se naučiš 

več. 

Pri nivojskem pouku 

je več učnih listov. 

TEŽAVNOST So lažje naloge. 

 

V razredu je težje. 

Pri nivojskem pouku 

se razdelimo na 

težavnosti. 

V nivojih delajo vsi 

primerne naloge. 

V nivojskem pouku 

je težje. 

DRUGO  V hitrosti reševanja 

nalog. 

V nivojski skupini 

nam pomaga učitelj, 

v razredu moramo 

delati sami. 

 

Učiteljica pri 

nivojskem pouku 

snov bolj razloži. 
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Zanimiva sta odgovora učencev tretjega nivoja. Eden pravi, da jemljejo več snovi pri 

nivojskem pouku, drugi pa, da se pri pouku naučiš več. Ob podrobnejšem pregledu anketnih 

vprašalnikov in preizkusov znanja teh dveh učencev smo ugotovili, da sta dosegla pri 

preizkusu znanja enako število točk, vendar prvi pojmuje naloge pri nivojskem pouku kot 

težke, drugi pa kot lahke. Kar pomeni, da prvemu verjetno naloge predstavljajo izziv in zato 

tudi meni, da se pri reševanju teh nalog nauči več, drugemu pa predstavljajo te naloge 

utrjevanje in zato meni, da se ni naučil nič novega.  

 

Dva učenca pa sta zapisala, da se delo v razredu in v nivojih ne razlikuje v ničemer. 

Domnevamo, da tak odgovor ni posledica tega, da učenca razlik ne zaznata, ampak 

nemotiviranosti za pisanje odgovora v vprašalniku. 

 

Ugotovili smo, da večina učencev meni, da je delo v nivojski skupini drugačno kot delo v 

razredu. Najpogosteje izpostavljajo organizacijske razlike, vsebinske razlike in razlike v 

težavnosti nalog. Učenci različnih nivojev zaznavajo podobne razlike.  

 

PRIMERJAVA DOSEŽKOV UČENCEV 

 

4. Raziskovalno vprašanje: Kako uspešni so učenci pri reševanju nalog znotraj 

nivojskih skupin? 

 

Rezultate, ki se nanašajo na to raziskovalno vprašanje, smo pridobili s pomočjo preizkusa 

znanja (priloga 2), s pomočjo vprašalnika (priloga 1) pa smo izvedeli, kateri nivo posamezni 

učenec obiskuje. Tako smo dobili podatke, da 8 učencev obiskuje prvi nivo, 13 učencev drugi 

nivo in 11 učencev prvi nivo. Za določitev uspešnosti pri reševanju preizkusa znanja 

posameznega učenca pa smo oblikovali kriterij, ki je razviden iz spodnje tabele.  
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Tabela 2: Uspeh učencev pri preizkusu znanja glede na posamezne nivoje 

 

USPEH PRI 

PREIZKUSU 

ZNANJA 

NIVO 

ŠT. 

TOČK 

OCENA PRVI DRUGI TRETJI 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

1 – 8,5 1 1 12,50 0 0 0 0 

9 – 11,5 2 3 37,50 2 15,38 0 0 

12 – 14,5 3 3 37,50 6 46,15 3 27,27 

15 – 17,5 4 1 12,50 3 23,07 3 27,27 

18 - 20 5 0 0 2 15,38 5 45,45 

 

Graf 6: Uspeh učencev pri preizkusu znanja glede na posamezne nivoje 
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Iz tabele 2 in grafa 6 je razvidno, da so dosežki učencev pričakovani glede na nivojsko 

skupino, v katero so učenci uvrščeni. Tako se je nezadostna ocena pojavila le v prvem nivoju, 

in sicer jo je dosegel en učenec. Zadostna ocena se  je pojavila v prvem in drugem nivoju, in 

sicer so jo v prvem nivoju dosegli trije učenci (37,50 %), v drugem nivoju pa dva učenca 

(15,38 %).  Oceni dobro in prav dobro so dosegli učenci vseh treh nivojev. Oceno dobro je 

dosegla malo več kot tretjina (37,50 %) učencev prvega nivoja, malo manj kot polovica 

(46,15 %) učencev drugega nivoja in malo manj kot tretjina (27,27 %) učencev tretjega 

nivoja. Največ ocen prav dobro so dosegli učenci tretjega nivoja (27,27 %). Sledili so učenci 

drugega nivoja (23,07 %), v prvem nivoju pa je oceno prav dobro dosegel le en učenec (12,50 

%). Ocena odlično se je največkrat pojavila med učenci tretjega nivoja, in sicer jo je dosegla 

skoraj polovica učencev (45,45 %). Učenci drugega nivoja so oceno odlično dosegli v malo 

manjšem deležu (12,50 %), v prvem nivoju pa te ocene niso dosegli. 

 

Opazimo lahko, da so rezultati pričakovani, največ najnižjih ocen je v prvem nivoju, najvišjih 

v tretjem, vmesnih ocen pa je največ v drugem nivoju.  

 

Raziskovalni vprašanji:  

5. Kako uspešni so učenci 3. nivoja v primerjavi z učenci 2. in 1. nivoja pri reševanju 

nalog višjih taksonomskih ravni? 

 

6. Kako uspešni so učenci 2. nivoja v primerjavi z učenci 1. nivoja pri reševanju nalog 

višjih taksonomskih ravni? 

 

Matematične naloge in matematično znanje lahko klasificiramo po različnih taksonomijah. 

Naloge v preizkusu znanja, ki smo ga uporabili v raziskavi, so razvrščene po Gagnejevi 

taksonomiji. Gagne je opredelil tri stopnje matematičnega znanja, ki so hierarhično 

razporejene: osnovno in konceptualno znanje, proceduralno znanje (rutinsko in kompleksno) 

in problemsko znanje. Tako je problemsko znanje najvišja stopnja znanja po Gagneju. V 

raziskavi smo za nalogi višjih taksonomskih ravni upoštevali 8. in 9. nalogo (priloga 2).  

 

Osma naloga je bila sestavljena naloga in je preverjala kompleksno proceduralno znanje: 
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Učenci so imeli pri tej nalogi tri podvprašanja, ki so se navezovala drug na drugega. Če je 

učenec napačno izračunal prvi korak, je to posledično vplivalo na napačen rezultat v drugem 

in tretjem koraku. Zato smo v primeru, da je bil postopek računanja pravilen, rezultat pa 

napačen zaradi napačno prepisanega števila ali napake pri računanju, odbili le polovico točke 

pri vsakem vprašanju. Učenec, ki je računal na tak način, je v tabeli 3 uvrščen v drugo 

kategorijo. V tretji kategoriji so učenci, ki so rešili le del naloge, bodisi pravilno ali 

nepravilno in so lahko dosegli od 0 do 2 točki. V četrti kategoriji v tabeli so učenci, ki so 

nalogo rešili v celoti, a nepravilno in v zadnji kategoriji učenci, ki naloge niso rešili. 

 

Deveta naloga je preverjala problemsko znanje: 

 

 

 

 

 

 

Tu so morali učenci najprej odkriti pot do rešitve problema, nato pa poiskati rešitev. Tudi tu 

smo točkovali po korakih. Če je učenec izračunal, za koliko naraste dobitek v dveh dneh, je 

dobil 1,5 točke. Nato pa je dobil nadaljnje 0,5 točke za vsak naslednji korak, kar je skupaj 

zneslo 3 točke. V tabeli 4 smo oblikovali pet kategorij, v katere smo uvrstili učence glede na 

to, kako so to nalogo rešili oz. ali je niso rešili. V prvi kategoriji so učenci, ki so nalogo rešili 

v celoti pravilno. V drugo kategorijo smo uvrstili učence, ki so uporabili pravilne postopke, a 

napačno izračunali zaradi napak v računanju ali napačno prepisanih števil. V tretjo kategorijo 

so uvrščeni učenci, ki so nalogo rešili pravilno, a pomanjkljivo, kar pomeni, da so uporabili za 

V letu 2011 so imeli v nekem hotelu 144 218 gostov. V prvi polovici leta so imeli 53 675 

gostov. Največ gostov je bilo v mesecu juliju, in sicer 25 100 manj kot v drugi polovici 

leta.  

a) Koliko gostov so imeli v drugi polovici leta? 

b) Koliko gostov so imeli v mesecu juliju? 

c) Koliko gostov so imeli v prvih sedmih mesecih leta 2011? 

 

 

Nace je strasten igralec lota. Preden vplača loto listek, vedno izračuna za nekaj tednov 

vnaprej, koliko bo znašal dobitek. V ponedeljek glavni dobitek znaša 70 230 evrov. V 

sredo vrednost dobitka naraste na 71 160 evrov. Koliko bo znašal dobitek naslednji 

četrtek, če vrednost enakomerno narašča?  
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računanje ustrezne korake in tudi pravilno izračunali, vendar niso uporabili vseh korakov in 

niso izračunali končnega rezultata. V četrto kategorijo smo uvrstili učence, ki so nalogo rešili 

nepravilno, kar pomeni, da so uporabili neustrezne korake pri računanju, in v  zadnjo 

kategorijo učence, ki naloge niso rešili. 

 

Ker imajo učenci tretjega nivoja boljše dosežke in so pri nivojih svoje znanje nadgrajevali z 

nalogami, ki zahtevajo višje kognitivne procese, smo predvidevali, da bodo učenci tretjega 

nivoja bolj uspešni pri reševanju nalog višjih taksonomskih ravni kot učenci prvega in 

drugega nivoja. Prav tako smo predvidevali tudi, da bodo učenci drugega nivoja bolj uspešni 

kot učenci prvega nivoja. Vseeno pa so se pojavila ugibanja, saj so nekateri učenci, kljub 

temu da imajo slabše dosežke, dobri logiki in bi se mogoče pri problemski nalogi vseeno 

izkazali. Ugotovitve o uspehu učencev pri reševanju nalog višjih taksonomskih ravni po 

posameznih nivojih smo zapisali v spodnjih tabelah. 

Tabela 3: Uspešnost učencev po posameznih nivojih pri reševanju nalog višjih 

taksonomskih ravni (kompleksno proceduralno znanje) 

 

TAKSONOMSKA 

RAVEN 

NIVO 

KOMPLEKSNO 

PROCEDURALNO 

ZNANJE 

PRVI DRUGI TRETJI 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

Učenec je nalogo rešil v 

celoti pravilno. (3 točke) 

0 0 3 23,08 5 45,45 

Učenec je uporabil pravilne 

postopke, a napačno 

izračunal. (1,5 točke) 

2 25,00 1 7,69 0 0 

Učenec je rešil pravilno le 

del naloge. (0-2 točki) 

3 37,50 3 23,08 5 45,45 

Učenec je nalogo rešil 

nepravilno.(0 točk) 

2 25,00 5 38,46 0 0 

Učenec naloge ni rešil. (0 

točk) 

1 12,50 1 7,69 1 9,10 
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Tabela 4: Uspešnost učencev po posameznih nivojih pri reševanju nalog višjih 

taksonomskih ravni (problemsko znanje) 

 

TAKSONOMSKA 

RAVEN 

NIVO 

PROBLEMSKO  

ZNANJE 

PRVI DRUGI TRETJI 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

Učenec je nalogo rešil v 

celoti pravilno. (3 točke) 

0 0 0 0 3 27,27 

Učenec je uporabil 

pravilne postopke, a 

napačno izračunal. (1,5 

točke) 

0 0 0 0 0 0 

Učenec je nalogo rešil 

nepravilno.(0 točk) 

5 62,50 5 38,46 1 9,09 

Učenec je rešil nalogo 

pravilno, a 

pomanjkljivo.(0-2 točki) 

0 0 3 23,08 5 45,45 

Učenec naloge ni rešil. (0 

točk) 

3 37,50 5 38,46 2 18,18 

 

Iz zgornjih tabel je razvidno, da so učenci tretjega nivoja bolj uspešni pri reševanju nalog 

višjih taksonomskih ravni kot učenci drugega in prvega nivoja. Nalogo, ki je preverjala 

kompleksno proceduralno znanje, je v celoti pravilno rešilo 5 učencev (45,45 %) tretjega 

nivoja in 3 učenci (23,08 %) drugega nivoja. Te naloge nobeden od učencev prvega nivoja ni 

rešil v celoti pravilno. Podobna situacija je tudi pri nalogi, ki je preverjala problemsko znanje. 

V celoti pravilno so jo rešili le 3 od 32 učencev (9,37 %), in sicer so vsi trije učenci tretjega 

nivoja. 

 

Učenci drugega nivoja so bolj uspešni pri reševanju nalog višjih taksonomskih ravni kot 

učenci prvega nivoja, vendar je razlika manjša kot v primerjavi med učenci drugega in 

tretjega nivoja. Trije učenci drugega nivoja (23,08 %) so rešili nalogo v celoti pravilno, od 
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učencev prvega nivoja pa nihče. Vendar sta na drugi strani 2 učenca (25,00 %) prvega nivoja 

uporabila pravilne postopke pri računanju, a sta račune napačno izračunala, v drugem nivoju 

pa je to storil le en učenec (7,69 %). Prav tako je večji delež učencev drugega nivoja nalogo 

rešil nepravilno. Večji pa je tudi delež učencev prvega nivoja, ki so pravilno rešili vsaj del 

naloge. Pri problemski nalogi so bili nekoliko uspešnejši učenci drugega nivoja, in sicer so 3 

učenci (23,08 %) rešili nalogo pravilno, a pomanjkljivo, v nasprotji z učenci prvega nivoja, ki 

so bili pri reševanju problemske naloge v celoti neuspešni (5 učencev (62,50 %) jo je rešilo 

nepravilno, 3 (37,50) pa je niso rešili). Ugotovili smo, da so učenci drugega nivoja bolj 

uspešni pri reševanju problemskih nalog v primerjavi z učenci prvega nivoja, pri nalogi, ki je 

preverjala kompleksno proceduralno znanje, pa je bila razlika v uspešnosti manjša. 

 

Pri reševanju nalog višjih taksonomskih ravni ne smemo zanemariti vpliva motivacije. Veliko 

učencev se namreč enostavno ni lotilo reševanja problemske naloge. Ne vemo, ali so nalogo 

sploh poizkusili rešiti, ali pa so jo le prebrali in se jim je zdela pretežka, s tem pa tudi ni bilo 

več motivacije in so jo raje kar izpustili.  

 

Zanimivo je tudi, da so problemsko nalogo v celoti pravilno rešili le 3 od vseh učencev, ki so 

se lotili reševanja. Kje so vzroki za tako stanje lahko zgolj ugibamo, saj iz podatkov, ki smo 

jih pridobili z raziskavo, ne moremo postaviti objektivnih trditev. S podrobnejšo analizo 

preizkusov znanja smo ugotovili, kako se večina učencev loteva reševanja besedilnih oz. 

problemskih nalog. Kar 11 učencev (v tabeli uvrščeni v skupino nepravilno rešena naloga) se 

je lotilo reševanja tako, da so prepisali števila, ki so jih našli v nalogi, jih zapisali v stolpec, 

vstavili znak plus in sešteli. Tak postopek reševanja smo predvidevali že med samim 

izvajanjem preizkusa znanja, saj je veliko učencev dvignilo roko in me vprašalo, ali je treba 

zapisati znak plus ali minus. Iz tega dejstva lahko domnevamo, da je velik problem pri 

reševanju tako besedilnih kot tudi problemskih nalog samo razumevanje besedila, ki je 

ključno za reševanje problemskih nalog. Ta problem pa lahko povežemo tudi z bralno 

pismenostjo.  
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Raziskovalni vprašanji:  

7. Kako uspešni so učenci 3. nivoja v primerjavi z učenci 2. in 1.  nivoja pri reševanju 

nalog nižjih taksonomskih ravni? 

 

8. Kako uspešni so učenci 2. nivoja v primerjavi z učenci 1. nivoja pri reševanju nalog 

nižjih taksonomskih ravni? 

 

Za naloge nižjih taksonomskih ravni smo v našem preizkusu znanja definirali naloge, ki 

preverjajo osnovno in konceptualno znanje. V preizkusu znanja sta bili dve nalogi, ki 

preverjata osnovno znanje ter tri naloge, ki preverjajo konceptualno znanje.  

 

Nalogi, ki preverjata osnovno znanje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapiši števila z desetiškimi enotami:  

 

7 829  ___________________  95 211 ________________ 

517 800 __________________  1 003 _________________ 

 

 

 

 

Zapiši števila:  

 z besedo 

1075  ____________________________________________ 

4 245  ____________________________________________ 

17 008     ____________________________________________ 

987 542   ____________________________________________ 

 

s številom 

dvajset tisoč dvesto triinpetdeset ______________________ 

sedemsto tisoč enaindvajset ___________________________ 
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Naloge, ki preverjajo konceptualno znanje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspešnost učencev pri nalogah smo ovrednotili z opisi. Napake, ki so se pojavljale 

najpogosteje: pri nalogah, ki sta preverjali osnovno znanje se je najpogosteje pojavila napaka 

Zapiši znak  >, <  ali = .  

 

         5 742          5 633    877 212         778 122 

 

     8S 2D 3E                 8S 1D 8E            5Dt 4S 1E             5T 4S 1E 

 

 

 

Spodnji graf prikazuje najpogostejša moška imena v Sloveniji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katero moško ime se v Sloveniji pojavlja najpogosteje? 

Katero izmed naštetih imen se pojavlja najredkeje? 

           Katerih imen je nad 20 000? 

 

 

Obkroži števila, ki so večja od 10 000  in  manjša od 700 000.  

 

7 512  81 220 158 111 571 246 918 212 1 9 000 
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pri zapisu sedemsto tisoč enaindvajset s števkami, in sicer učenci niso zapisali ničle na mestu 

stotic. Pri nalogah, ki so preverjale konceptualno znanje, pa so se najpogosteje pojavljale 

napake pri določanju relacij med števili, težave je povzročal desetiški zapis dveh števil, ki je 

bil zelo podoben (5Dt 4S 1E in 5T 4S 1E) ter pri branju grafa (vprašanje, kjer so učenci 

morali poznati relacije med števili).  

 

Rezultate, ki so jih učenci dosegli pri reševanju teh nalog, smo zapisali s pomočjo spodnjih 

tabel. 

 

Tabela 5: Uspešnost učencev po posameznih nivojih pri reševanju nalog nižjih 

taksonomskih ravni (osnovno znanje) 

 

TAKSONOMSKA 

RAVEN 

NIVO 

OSNOVNO  ZNANJE PRVI DRUGI TRETJI 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

Učenec je obe nalogi rešil 

pravilno. (5 točk) 

3 37,50 6 46,15 10 90,90 

Učenec je naredil 1 

napako. (4 – 4,5 točke). 

2 25,00 4 30,77 1 9,09 

Učenec je naredil 2 ali več 

napak. (0 - 4 točk) 

2 25,00 3 23,08 0 0 

Učenec ene ali obeh nalog 

ni rešil. 

1 12,50 0 0 0 0 
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Tabela 6: Uspešnost učencev po posameznih nivojih pri reševanju nalog nižjih 

taksonomskih ravni (konceptualno znanje) 

 

TAKSONOMSKA 

RAVEN 

NIVO 

KONCEPTUALNO  

ZNANJE 

PRVI DRUGI TRETJI 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

Učenec je vse tri naloge 

rešil pravilno. (5 točk) 

2 25,00 8 61,54 9 81,82 

Učenec je naredil 1 

napako. (4 – 4,5 točke). 

4 50,00 3 23,08 2 18,18 

Učenec je naredil 2 ali več 

napak. (0 - 4 točk) 

2 25,00 2 15,38 0 0 

Učenec ene ali obeh nalog 

ni rešil. 

0 0 0 0 0 0 

 

Iz podatkov v zgornjih tabelah vidimo, da so učenci tretjega nivoja bolj uspešni pri reševanju 

nalog nižjih taksonomskih ravni kot učenci drugega in prvega nivoja. To se odraža tako pri 

nalogah, ki so preverjale osnovno znanje, kot tudi pri nalogah, ki so preverjale konceptualno 

znanje. Nalogi, ki sta preverjali osnovno znanje, je v celoti pravilno rešilo 9 učencev (81,82 

%) prvega nivoja, 6 učencev (46,15 %) drugega nivoja in 3 učenci (37,50 %) prvega nivoja. 

Eno napako pri reševanju teh dveh nalog je naredil 1 učenec (9,09 %) tretjega nivoja, 4 učenci 

(30,77 %) drugega nivoja in 2 učenca (25 %) prvega nivoja. Hkrati tudi noben od učencev 

tretjega nivoja ni naredil več kot ene napake pri reševanju nalog, ki sta preverjali osnovno 

znanje. Podobno je tudi pri nalogah, ki so preverjale konceptualno znanje. V celoti pravilno 

jih je rešilo 9 učencev (81,82 %) tretjega nivoja, 8 učencev (61,54 %) drugega nivoja in 2 

učenca (25 %) prvega nivoja. Eno napako pri reševanju teh nalog pa sta naredila 2 učenca 

(18,18 %) tretjega nivoja, 3 učenci (23,08) drugega nivoja in 4 učenci (50 %) prvega nivoja. 

Tudi pri nalogah te taksonomske stopnje noben od učencev tretjega nivoja ni naredil več kot 

ene napake.  
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Iz navedenih podatkov prav tako lahko zaključimo, da so učenci drugega nivoja bolj uspešni 

pri reševanju nalog nižjih taksonomskih ravni kot učenci prvega nivoja.  

 

9. raziskovalno vprašanje: Kakšne so razlike v hitrosti reševanja nalog med učenci 1., 2. 

in 3. nivoja? 

 

Preverjali smo, koliko časa učenci porabijo za  reševanje preizkusa znanja. Podatki, ki smo jih 

pridobili, so zapisani v spodnji tabeli: 

 

Tabela 7: Čas reševanja preizkusa znanja 

 

TAKSONOMSKA 

RAVEN 

NIVO 

ČAS REŠEVANJA 

(v minutah) 

PRVI DRUGI TRETJI 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

št. 

učencev 

delež 

učencev 

18 – 24 1 12,50 2 15,38 1 9,09 

25 – 29 2 25,00 5 38,46 3 27,27 

30 – 34 3 37,50 5 38,46 6 54,54 

35 - 39 1 12,50 1 7,69 0 0 

40 in več 1 12,50 0 0 1 9,09 

POVPREČEN ČAS (min) 31,25 28,38 29,82 

 

Učenci so za reševanje preizkusa znanja porabili od 18 do 40 minut. Izračunan povprečni čas 

reševanja znotraj posameznih nivojskih skupin kaže, da so preizkus znanja najhitreje rešili 

učenci drugega nivoja. Ker pa so razlike zelo majhne in na hitrost reševanja nalog vplivajo 

številni dejavniki, zgolj z izmerjenim časom pri preizkusu znanja ne moremo trditi, da učenci 

drugega nivoja rešujejo naloge hitreje kot učenci prvega nivoja. Poleg tega pri merjenju 

hitrosti tudi ni bilo upoštevano število nalog, ki so jih učenci rešili. Tako so lahko npr. učenci 

prvega nivoja rešili naloge hitreje, ker se reševanja nekaterih nalog niti niso lotili, učenci 
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tretjega nivoja pa so za reševanje porabili več časa, ker so se v problemsko nalogo poglobili. 

Čas reševanja torej ni objektiven odraz nivoja. Torej objektivnega odgovora na zastavljeno 

hipotezo o hitrosti reševanja nalog ne moremo podati. 

 

10. raziskovalno vprašanje: Ali se dosežki učencev, ki imajo znotraj skupine negativen 

odnos do nivojskega pouka razlikujejo od tistih, ki imajo pozitiven odnos? 

 

Ugotovili smo (graf 7), da ima le en učenec izrazito negativen odnos do nivojskega pouka, za 

vse ostale pa ne moremo trditi, da imajo negativen odnos, saj so obkrožili, da se pri nivojskem 

pouku počutijo dobro ali odlično. Predpostavili smo, da imajo učenci, ki pravijo, da se pri 

nivojskem pouku odlično počutijo, bolj pozitiven odnos do le-tega, kot učenci, ki se pri 

nivojskem pouku počutijo dobro. Zato smo med učenci drugega in tretjega nivoja primerjali 

dosežke učencev, ki se počutijo odlično, in tistih, ki se počutijo dobro. Med učenci prvega 

nivoja pa smo primerjali vse tri kategorije (odlično, dobro in slabo). Rezultate smo zbrali v 

grafih. 

 

Graf 7: Primerjava dosežkov učencev znotraj 1. nivojske skupine glede na odnos do 

pouka v nivojski skupini 
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Znotraj prve nivojske skupine sta učenca, ki sta zapisala, da se pri nivojskem pouku odlično 

počutita, dosegla tudi boljši uspeh pri preizkusu znanja kot učenci, ki se počutijo dobro ali 

slabo, in sicer sta ta dva učenca (25,00 %) dosegla najvišji oceni znotraj nivoja.  

 

Graf 8: Primerjava dosežkov učencev znotraj 2. nivojske skupine glede na odnos do 

pouka v nivojski skupini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znotraj druge skupine, noben od učencev ni obkrožil, da se počuti pri nivojskem pouku slabo, 

torej noben nima negativnega odnosa do nivojskega pouka. Če primerjamo dosežke učencev, 

ki se pri nivojskem pouku počutijo dobro in odlično, ugotovimo, da ni bistvenih razlik. Iz 

grafa vidimo, da sta dva učenca (15,38 %) drugega nivoja dosegla oceni odlično in dva 

zadostno. Od tega se eden od učencev, ki sta dosegla oceno zadostno, počuti pri nivojskem 

pouku dobro, drugi pa odlično. Enaka situacija je tudi pri oceni odlično. Znotraj drugega 

nivoja se torej dosežki učencev, ki se počutijo pri nivojskem pouku dobro, in tistih, ki se 

počutijo odlično, ne razlikujejo.  
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Graf 9: Primerjava dosežkov učencev znotraj 3. nivojske skupine glede na odnos do 

pouka v nivojski skupini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tretji nivojski skupini se večina učencev odlično počuti. Vsi učenci, ki so dosegli oceno 

odlično, se tudi odlično počutijo pri nivojskem pouku. Učenca, ki sta dosegla oceni dobro in 

prav dobro, se pri nivojskem pouku počutita dobro. Rečemo lahko, da se znotraj tretje 

nivojske skupine dosežki učencev, ki se počutijo dobro, in tistih, ki se počutijo odlično, 

razlikujejo. 

 

Ugotovili smo, da se znotraj tretjega in prvega nivoja dosežki učencev, ki se pri nivojskem 

pouku počutijo dobro, in tistih, ki se počutijo odlično, razlikujejo, in sicer so dosežki slednjih 

boljši. Dosežki učencev znotraj druge nivojske skupine in odnos do nivojskega pouka pa niso 

povezani. Kako se razlikujejo dosežki učencev, ki imajo negativen odnos do nivojskega 

pouka od tistih, ki imajo pozitiven odnos, nismo mogli preverjati, saj ima le en učenec od 

vseh, ki so sodelovali v raziskavi negativen odnos do nivojskega pouka. Vsekakor pa rezultati 

za prvi in tretji nivo nakazujejo, da se pri učencih z boljšim uspehom odraža tudi boljše 

počutje. 

 

 



Mlakar, V. (2013). Fleksibilna diferenciacija pri matematiki na razredni stopnji. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

 

 

85 

 

11. raziskovalno vprašanje: Ali učenci 3. nivoja pri reševanju nalog uporabljajo enake 

postopke/strategije kot učenci  2. in 1. nivoja? 

 

Postopke oz. strategije, ki jih uporabljajo učenci posameznih nivojev pri reševanju nalog, smo 

ugotavljali pri nalogah, ki sta preverjali kompleksno proceduralno (priloga 2, 8. naloga) in 

problemsko znanje (priloga 2, 9. naloga). Obe nalogi sta besedilni. Znotraj vsake nivojske 

skupine smo našli kar nekaj različnih postopkov oz. strategij, ki so prikazane v nadaljevanju. 

 

Učenci 1. nivoja, so uporabili pri reševanju sledeče postopke: 

 

1. postopek: 

Učenec je pri reševanju naloge uporabil dve računski operaciji, in sicer pisno seštevanje in 

odštevanje. Uporabil je ustrezne postopke, vendar je dobil napačne rešitve zaradi napačno 

prepisanega števila pri prvem vprašanju. Nalogo sta na tak način reševala še dva učenca 

prvega nivoja, vendar sta oba dobila napačne rešitve zaradi napak pri računanju. Eden od teh 

dveh učencev je zadnje vprašanje pustil prazno, drugi pa je uporabil drugačen (napačen) 

postopek, in sicer je pisno seštel število gostov v drugi polovici leta ter število gostov v 

mesecu juliju. 
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 Slika 1: Primer učenca prvega nivoja, ki je pri reševanju uporabil prvi postopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. postopek: 

Tudi pri tem postopku reševanja je učenec uporabil enaki računski operaciji kot v prvem 

primeru, vendar pa je uporabil neustrezna števila, in sicer  je pri izračunu števila gostov v 

drugi polovici leta zapisal zmanjševanec 53 675 (št. gostov v prvi polovici leta) in odštevanec 

25 100. Ustrezen bi bil zmanjševanec 144 218 (št. vseh gostov) in odštevanec 53 675 (št. 

gostov v prvi polovici leta). Zanimivo je, da je pri drugem vprašanju učenec zapisal pravi 

odštevanec, zmanjševanec pa je bil napačen zaradi napačno zapisanega računa pri prvem 

primeru. Tudi pri tretjem vprašanju je učenec pravilno razmišljal, vendar je bil račun 

neustrezen zaradi napačno izračunanega prvega primera. Vidimo, da je poleg neustreznih 

števil učenec naredil napako tudi pri prepisu izračunanega števila, saj je število 28 575 pri 

zadnjem vprašanju zamenjalo število 82 575.  Na tak način sta nalogo rešila dva učenca 
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prvega nivoja. Reševanje prvega vidimo na sliki 2, drugi pa je na enak način poiskal odgovor 

na prvo vprašanje, na druga dva pa odgovora ni poiskal.  

Slika 2: Primer učenca prvega nivoja, ki je pri reševanju uporabil drugi postopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  postopek: 

Na sliki 3 vidimo, da je eden od učencev prvega nivoja zapisal pri prvem vprašanju osme 

naloge le odgovor. Domnevamo, da ga je prepisal od sošolca, saj je le pri enem učencu račun 

pisnega seštevanja, katerega rezultat je zgoraj zapisano število. Prav tako je pri sošolcu enak 

postopek reševanja pri iskanju odgovora na drugo vprašanje. Zanimivo je, da sta učenca tudi 

pri tem postopku reševanja pravilno razmišljala pri drugem vprašanju, vendar je bil račun 

rezultatsko napačen zaradi napačnega zmanjševanca. Tretje vprašanje pa je omenjeni učenec 

pustil nerešeno. Učenec, katerega reševanje je na spodnji sliki, pa je uporabil zanimiv 

postopek pri iskanju rešitve na tretje vprašanje, saj je številu  gostov v celem letu dvakrat 

prištel število gostov v prvi polovici leta. Razlog za tako razmišljanje je verjetno slabo 

razumevanje samega besedila ali mogoče površno branje naloge. Rešitev je bila seveda 

napačna, saj nas je zanimalo, koliko gostov je bilo le v prvih sedmih mesecih leta. 
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Slika 3: Primer učenca prvega nivoja, ki je za reševanje naloge uporabil tretji postopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. postopek: 

Poleg že omenjenih strategij oz. postopkov reševanja naloge, ki preverja kompleksno 

proceduralno znanje, se je pri učencih prvega nivoja pojavila še ena strategija, ki bi jo lahko 

poimenovali »nerešena naloga«. En učenec se ni lotil reševanja te naloge. 

 

Postopki reševanja naloge, ki so jih uporabili učenci 2. nivoja: 

 

1. postopek: 

Pet učencev drugega nivoja je izračunalo nalogo, ki preverja kompleksno proceduralno znanje 

na način, ki ga vidimo na slikah 1 in 4.  Trije učenci so jo izračunali pravilno, eden ni zapisal 

računa in odgovora pri zadnjem vprašanju, eden pa je narobe prepisal število iz besedila in 

zato dobil napačne rezultate. 
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Slika 4: Primer učenca drugega nivoja, ki je pri reševanju naloge uporabil prvi postopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. postopek: 

Postopek reševanja naloge, ki je prikazan na sliki 2 se je pojavil tudi pri dveh učencih drugega 

nivoja, in sicer pri iskanju rešitve na prvi dve vprašanji (a in b). Pri iskanju rešitve na tretje 

vprašanje (c) pa je eden od teh dveh učencev pisno seštel vsa števila, ki se pojavijo v besedilni 

nalogi, razen števila 25 100, drugi pa rešitve ni iskal.  

 

3. postopek: 

Pri učencih drugega nivoja se je pojavil tudi postopek reševanja osme naloge, ki je prikazan 

na sliki 3 (vendar z zapisanim računom pri a), in sicer ga je uporabil en učenec, ki pa naloge 

ni v celoti rešil, saj je tretje vprašanje izpustil. 
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4. postopek: 

Tudi pri učencih drugega nivoja se je pojavil postopek, ki smo ga poimenovali »nerešena 

naloga«, in sicer te naloge ni rešil en učenec.  

 

5. postopek: 

Na sliki 5 vidimo, da si je učenec drugega nivoja pri reševanju naloge pomagal tako, da je ob 

desnem robu izpisal podatke iz besedila. To je bil edini od 32 učencev, ki so sodelovali v 

raziskavi, ki si je pomagal z izpisom podatkov. Vidimo, da je učenec uporabil pravi postopek 

računanja, vendar je pri prvem vprašanju nadaljeval z računanjem in na koncu zapisal rešitev 

drugega vprašanja pri prvem vprašanju. Domnevamo lahko, da ga je to zmedlo, zato je potem 

pri drugem vprašanju prepisal kar število iz besedila. Na tretje vprašanje pa ta učenec ni 

odgovoril. Na enak način je reševal nalogo še en učenec, ki pa je pri drugem vprašanju 

nadaljeval z računanjem in pisno odštel števili 65 443 in 25 100. Torej je uporabil ustrezen 

postopek, a zapisal neustrezen zmanjševanec. Na tretje vprašanje tudi ta učenec ni zapisal 

računa ali odgovoril.  

 

Slika 5: Primer učenca drugega nivoja, ki je pri reševanju naloge uporabil peti postopek 
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6. postopek: 

Učenec, ki je reševal osmo nalogo po postopku, ki je viden na sliki 6, gotovo ni razumel 

besedila. Zanimivo je, da ni ugotovil, da je dvakrat zapisal enak račun in dobil enak rezultat, 

ali pa je to ugotovil in ni vedel, kako bi se drugače lotil naloge, saj potem z računanjem ni 

nadaljeval in je zadnje vprašanje (c) pustil nerešeno. 

 

Slika 6: Primer učenca drugega nivoja, ki je pri reševanju naloge uporabil šesti 

postopek 

 

Postopki, ki so jih pri reševanju naloge, ki preverja kompleksno proceduralno znanje 

uporabili učenci tretjega nivoja: 

 

1. postopek: 

Edini postopek reševanja celotne naloge, s katerim so učenci prišli do pravilnega rezultata, je 

prikazan na slikah 1 in 4. Po tem postopku je nalogo reševalo 8 učencev tretjega nivoja, dva 

od teh osmih sta pri tretjem vprašanju (c) računala po drugačni poti, in sicer je prvi pisno 

seštel, drugi pa pisno odštel števili 53 675 in 25 100, kar je bil seveda vzrok za napačen 

rezultat. En učenec je začel reševati nalogo po omenjenem postopku, vendar je pri prvem 

vprašanju napačno prepisal število iz besedila, in sicer je namesto števila 53 675 napisal 
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število 536 675, kar pomeni, da je bil v računu odštevanja odštevanec večji od zmanjševanca 

in z računanjem ni nadaljeval.  

 

2. postopek: 

Po postopku, ki je prikazan na sliki 2, sta računala dva učenca tretjega nivoja Eden od njiju z 

računanjem ni nadaljeval in je drugi dve vprašanji pustil nerešeni. 

 

3. postopek: 

Po tretjem postopku ni računal noben od učencev tretjega nivoja. 

 

4. postopek: 

»Nerešena naloga«, en učenec tretjega nivoja naloge ni rešil. 

 

Petega in šestega postopka, ki smo ju opazili med učenci drugega nivoja, pa ni uporabil nihče 

od učencev tretjega nivoja. 

 

Ugotovili smo, da učenci tretjega nivoja pri reševanju naloge, ki preverja kompleksno 

proceduralno znanje, uporabljajo enake postopke oz. strategije kot učenci drugega in prvega 

nivoja. Pri učencih drugega in tretjega nivoja se je sicer pojavilo več strategij reševanja, 

vendar le-te z vidika rezultatov niso ustrezne, saj z njimi pridemo do napačnih rezultatov. 

Presenetljivo veliko je bilo napak v postopkih, ki so bile posledica površnosti pri učencih. 

Tako je bilo veliko narobe prepisanih števil (npr. namesto 144 218 je učenec v računu zapisal 

114 218) in napak v samem računanju.  

 

Postopke, ki jih učenci uporabljajo pri reševanju nalog, smo v preizkusu znanja opazovali tudi 

pri 9. nalogi, ki preverja problemsko znanje. V nadaljevanju bomo prikazali strategije, ki so 

jih uporabili učenci pri reševanju znotraj nivojskih skupin. 
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Postopki, ki so jih uporabili učenci prvega nivoja: 

 

1. postopek: 

Trije učenci prvega nivoja problemske naloge niso rešili, kar pomeni, da postopkov reševanja 

ni bilo, torej lahko ta postopek poimenujemo »nerešena naloga«. 

 

2. postopek: 

Trije učenci so rešili nalogo tako, da so števili, ki se pojavita v besedilu, pisno sešteli, 

dobljena vsota pa predstavlja rešitev (slika 7). 

 

Slika 7: Primer učenca prvega nivoja, ki je za reševanje problemske naloge uporabil 

drugi postopek 

 

3. postopek: 

Pri tem postopku lahko reševanje problemske naloge analiziramo po korakih. Dva učenca 

prvega nivoja sta izračunala, za koliko naraste dobitek v dveh dneh, nista pa izračunala, 

koliko bo znašal dobitek naslednji četrtek. Za njiju lahko rečemo, da sta začela reševati 

nalogo na ustrezen način in izbrala ustrezen prvi korak, vendar z reševanjem nista nadaljevala 

in sta s prvim korakom tudi zaključila (slika 8). Oba pa sta naredila napako v računanju, saj 

noben od njiju ni dobil pravega rezultata. 
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Slika 8: Primer učenca prvega nivoja, ki je pri reševanju problemske naloge uporabil 

tretji postopek 

 

Postopki, ki so jih uporabili učenci drugega nivoja: 

 

1. postopek: 

Med učenci drugega nivoja je pet takšnih, ki niso rešili problemske naloge, zato pri njih 

strategij reševanja ni bilo možno opazovati in jih lahko označimo kot »nerešena naloga«. 

 

2. postopek: 

Tudi druga strategija, ki smo jo opazili med učenci drugega nivoja, je enaka kot pri učencih 

prvega nivoja, in sicer so štirje učenci rešili problemsko nalogo tako, da so prepisali števili iz 

besedila in ju pisno sešteli (slika 7). 

 

3. postopek: 

Rekli smo, da lahko reševanje problemske naloge analiziramo po korakih. Med učenci prvega 

nivoja je bilo nekaj takih, ki so izračunali prvi korak problemske naloge, naslednjih pa ne. 

Trije učenci drugega nivoja so izračunali tudi del naslednjega koraka, vendar nihče od njih ni 

izračunal končnega rezultata (sliki 9 in 10). 
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Slika 9: Primer učenca drugega nivoja, ki je pri reševanju problemske naloge uporabil 

tretji postopek 

  

Slika 10: Primer učenca drugega nivoja, ki je pri reševanju problemske naloge uporabil 

tretji postopek 

 

Na zgornjih slikah (sliki 9 in 10) vidimo, da prvi učenec (slika 9) razume, kaj od njega 

zahteva naloga, ni pa izračunal končnega rezultata, saj je izračunal le koliko bo dobitek znašal 

v torek, torej bi za končno rezultat moral prišteti še 930 evrov. Tudi drugi učenec (slika 10) 

razume, kaj od njega zahteva naloga, ni bil pa pozoren, da dobitek narašča na dva dni in je 

izračunal vrednost dobitka v petek, ni pa izračunal vrednosti končnega dobitka. 
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4. postopek: 

En učenec drugega nivoja je uporabil pri računanju postopek, ki ga nismo opazili pri nobenem 

od ostalih učencev, ki so sodelovali v raziskavi, in sicer je vrednosti glavnega dobitka v 

ponedeljek petkrat prištel vrednost dobitka v sredo. Torej je ugotovil, da mora neko vrednost 

večkrat prišteti (dobitek enakomerno narašča), ni pa ugotovil, za koliko narašča dobitek (slika 

11). 

 

Slika 11: Primer učenca drugega nivoja, ki je pri reševanju problemske naloge uporabil 

četrti postopek 
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Postopki, ki so jih pri reševanju problemske naloge uporabili učenci 3. nivoja: 

 

1. postopek: 

Tudi med učenci tretjega nivoja dva nista rešila problemsko naloge, kar pomeni, da nista 

uporabila nobenega postopka, torej ju uvrstimo v postopek »nerešena naloga« 

 

2. postopek: 

Drugi postopek, ki so ga uporabili pri računanju, je enak kot pri učencih prvega in drugega 

nivoja, in sicer je en učenec nalogo rešil tako, da je prepisal števili iz besedila in ju seštel 

(slika 7). 

 

3. postopek: 

Med učenci tretjega nivoja lahko najbolje opazujemo korake pri reševanju problemske naloge. 

Štirje učenci tretjega nivoja so izračunali prvi korak in del drugega koraka (slika 10). Dva 

učenca sta izračunala do konca tudi drugi korak in podala pravilen končni rezultat, kar 

pomeni, da sta vrednost, za katero dobitek narašča, štirikrat prištela ali to vrednost pomnožila 

s 4 in zmnožek prištela vrednosti dobitka v sredo (slika 12).  

 

Dva učenca pa sta vrednost, za katero dobitek narašča, prištela sredinemu dobitku več kot 

štirikrat, zato sta dobila napačen končni rezultat (slika 13). 
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Slika 12: Primer učenca tretjega nivoja, ki je pri reševanju problemske naloge uporabil 

tretji postopek in dobil pravilen končni rezultat 
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Slika 13: Primer učenca tretjega nivoja, ki je pri reševanju problemske naloge uporabil 

tretji postopek in dobil napačen končni rezultat 

 

Na slikah 12 in 13 opazimo, da sta oba učenca poleg računov napisala tudi dneve ali črke za 

posamezne dneve, da sta vedela, do katerega dne sta že izračunala oz. do katerega še morata. 

Če podrobneje pogledamo, kako je reševal nalogo učenec na sliki 13, ugotovimo, da je dobil 

napačen rezultat, ker ni bil pozoren na to, da vrednost dobitka narašča na dva dni in ne vsak 

dan, on pa je izračunal, kolikšna bi bila vrednost dobitka naslednji četrtek, če bi dobitek 

enakomerno naraščal vsak dan.  

 

Tudi pri nalogi, ki preverja problemsko znanje, so učenci tretjega nivoja pri reševanju 

uporabili enake postopke oz. strategije kot učenci drugega in prvega nivoja. Trije navedeni 

postopki so se pojavili v vseh treh nivojih, le en postopek pa se je pojavil le pri enem učencu 

drugega nivoja. Razlike med nivoji so se pojavile le pri tretjem postopku, ki je bil sicer enak v 

vseh treh nivojih, vendar so le v tretjem nivoju prišli do ustreznega končnega rezultata. 
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Zanimivo je, da so vsi učenci, ki so prišli do ustreznega rezultata, zapisali več kot dva računa. 

Nihče od njih ni pri pisnem seštevanju zapisal vseh seštevancev v enem računu, ampak so 

zapisali račune za vsak drugi dan posebej. Le en učenec pa je pri računanju uporabil pisno 

množenje. Domnevamo, da so učenci zapisali več računov zaradi velikih števil in lažjega 

reševanja, saj  si je veliko učencev ob vsakem posameznem računu s črko ali kratico označilo, 

za kateri dan velja določena izračunana vrednost. 

 

Ob podrobnejši analizi reševanja nalog, ki sta pri učencih preverjali kompleksno proceduralno 

in problemsko znanje, smo ugotovili, da učenci tretjega nivoja pri reševanju nalog uporabljajo 

enake postopke oz. strategije kot učenci prvega in drugega nivoja. Razlike smo opazili le pri 

nalogi, ki preverja problemsko znanje, in sicer je en učenec drugega nivoja uporabil postopek 

reševanja, ki se v drugih dveh nivojih ni pojavil, vendar z njim ni dobil pravilnega rezultata. 

Prav tako so bile razlike pri tretjem postopku, in sicer so le učenci tretjega nivoja izračunali 

končni rezultat, učenci prvega nivoja le prvi korak, učenci drugega nivoja pa tudi del drugega 

koraka. Razlike so torej v globini reševanja znotraj izbranega postopke oz. strategije. Učenci 

tretjega nivoja zmorejo bolj razviti izbran postopek, ga bolje izkoristiti in tako priti tudi do 

končnega rezultata. Pri reševanju nalog namreč uporabljajo višje kognitivne procese, kar tudi 

vodi v bolj samostojno reševanje in razmišljanje ter iskanje različnih poti do cilja. 
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6.5 POVZETEK UGOTOVITEV 

 

V empiričnem delu diplomskega dela smo raziskovali odnos učencev do dela v nivojskih 

skupinah ter primerjali dosežke učencev med nivojskimi skupinami in znotraj nivojskih 

skupin. Ugotovitve so sledeče: 

 

1. raziskovalno vprašanje: Kako se učenci počutijo pri nivojskem pouku? Kako na to 

vpliva nivo? 

Večina učencev se pri nivojskem pouku počuti odlično ali dobro. Le en učenec (3,12 %) se pri 

nivojskem pouku počuti slabo. Počutje je odvisno od nivoja, in sicer se učenci višjih nivojskih 

skupin počutijo pri pouku v nivojih bolje kot učenci nižjih nivojskih skupin. 

 

2. raziskovalno vprašanje: Ali so po mnenju učencev naloge, ki jih rešujejo pri 

nivojskem pouku težke/lahke? 

Večina učencev meni, da so naloge, ki jih rešujejo pri nivojskem pouku ustrezne. Med 

mnenjem učencev o težavnosti nalog in nivojsko skupino ni očitnih povezav. 

 

3. raziskovalno vprašanje: Kakšno je delo v nivojski skupini v primerjavi z delom v 

razredu? 

Večina učencev meni, da je delo v nivojski skupini drugačno kot delo v razredu. Najpogosteje 

so izpostavljene organizacijske razlike, vsebinske razlike in razlike v težavnosti nalog. Učenci 

različnih nivojev zaznavajo podobne razlike.  

 

4. raziskovalno vprašanje: Kako uspešni so učenci pri reševanju nalog znotraj nivojskih 

skupin? 

Uspeh učencev pri reševanju preizkusa znanja je pričakovan glede na nivojske skupine, ki jih 

učenci obiskujejo. Največ najnižjih ocen so dosegli učenci prvega nivoja, največ najvišjih 

ocen pa učenci tretjega nivoja. Pri učencih drugega nivoja se je najpogosteje pojavila ocena 

dobro. 

 

5. raziskovalno vprašanje: Kako uspešni so učenci 3. nivoja v primerjavi z učenci 2. in 

1. nivoja pri reševanju nalog višjih taksonomskih ravni? 
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Učenci 3. nivoja so bolj uspešni pri reševanju nalog višjih taksonomskih ravni kot učenci 2. in 

1. nivoja.  

 

6. raziskovalno vprašanje: Kako uspešni so učenci 2. nivoja v primerjavi z učenci 1. 

nivoja pri reševanju nalog višjih taksonomskih ravni? 

Učenci 2. nivoja so bolj uspešni pri reševanju nalog višjih taksonomskih ravni kot učenci 1. 

nivoja. 

 

7. raziskovalno vprašanje: Kako uspešni so učenci 3. nivoja v primerjavi z učenci 2. in 

1.  nivoja pri reševanju nalog nižjih taksonomskih ravni? 

Učenci 3. nivoja so bolj uspešni pri reševanju nalog nižjih taksonomskih ravni kot učenci 2. in 

1. nivoja. 

 

8. Raziskovalno vprašanje: Kako uspešni so učenci 2. nivoja v primerjavi z učenci 1. 

nivoja pri reševanju nalog nižjih taksonomskih ravni? 

Učenci 2. nivoja so bolj uspešni pri reševanju nalog nižjih taksonomskih ravni kot učenci 1. 

nivoja. 

 

9. raziskovalno vprašanje: Kakšne so razlike v hitrosti reševanja nalog med učenci 1., 2. 

in 3. nivoja? 

Objektivnega odgovora na to raziskovalno vprašanje ne moremo podati, saj so učenci rešili 

različno število nalog. 

 

10. raziskovalno vprašanje: Ali se dosežki učencev, ki imajo znotraj skupine negativen 

odnos do nivojskega pouka, razlikujejo od tistih, ki imajo pozitiven odnos? 

Kako se razlikujejo dosežki učencev, ki imajo negativen odnos do nivojskega pouka, od tistih, 

ki imajo pozitiven odnos, nismo mogli preverjati, saj ima le en učenec negativen odnos do 

nivojskega pouka. Primerjava med učenci, ki se počutijo dobro in odlično, pa je med učenci 

tretjega in prvega nivoja pokazala, da velja povezava: boljši uspeh – boljše počutje. Med 

učenci drugega nivoja pa ni bilo zaznati statistično pomembnih razlik v počutju med učenci z 

boljšim in s slabšim učnim uspehom. 
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11. raziskovalno vprašanje: Ali učenci 3. nivoja pri reševanju nalog uporabljajo enake 

postopke/strategije kot učenci  2. in 1. nivoja? 

Učenci 3. nivoja uporabljajo pri reševanju nalog enake postopke oz. strategije kot učenci 2. in 

1. nivoja, razlike se pojavljajo le v globini reševanja znotraj posameznega postopka oz. 

strategije.  
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7 SKLEP 

 

Diferenciacija izobraževanja in pouka je prisotna na vseh ravneh izobraževanja, pri vseh 

predmetih in učnih vsebinah. Na razredni stopnji je največkrat izpostavljena fleksibilna 

diferenciacija, saj je to edina oblika diferenciacije na tej stopnji izobraževanja, ki učence del 

pouka pri določenih predmetih deli v homogene skupine glede na njihove spodobnosti. V 

diplomskem delu smo fleksibilno diferenciacijo pri matematiki povezali s taksonomijami 

znanj ter reševanjem matematičnih problemov. Tako smo v teoretičnem delu definirali 

različne vrste diferenciacije ter podrobneje predstavili fleksibilno diferenciacijo. Želeli smo 

tudi prikazati pomen nivojskega pouka ter razlike med temeljnim in nivojskim poukom, zato 

smo predstavili tudi taksonomiji znanj po Gagneju in Bloomu ter reševanje matematičnih 

problemov, s katerimi učenci pridejo do problemskega znanja. Za lažjo predstavitev 

posameznih taksonomskih stopenj v matematičnih nalogah smo pridobili naloge iz 

tematskega sklopa Števila do milijon, ki so jih učenci, sodelujoči v raziskavi, predhodno 

reševali pri nivojskem pouku. Nato smo v empiričnem delu ugotavljali, kakšen odnos imajo 

učenci do nivojskega pouka, kakšne so razlike v znanju pri reševanju nalog različnih 

taksonomskih ravni med učenci različnih nivojev in primerjali dosežke učencev znotraj 

nivojskih skupin. Raziskovali smo tudi povezavo med odnosom do pouka v nivojskih 

skupinah ter dosežki učencev. Rezultate smo analizirali in jih prikazali na različne načine. 

Ugotovili smo, da ima večina učencev pozitiven odnos do pouka v nivojskih skupinah. Velik 

vpliv na počutje ima nivo, in sicer se učenci višjih nivojev pri nivojskem pouku počutijo 

bolje. Dosežki učencev različnih nivojev pri reševanju nalog različnih taksonomskih ravni se 

razlikujejo, učenci višjih nivojev dosegajo boljše rezultate pri reševanju nalog vseh 

taksonomskih ravni. Dosežki učencev pri preizkusu znanja znotraj nivojev so skladni z 

nivojskimi skupinami. Obstaja tudi povezava med odnosom do pouka v nivojskih skupinah 

ter dosežki učencev. Učenci, katerih odnos do nivojskega pouka je boljši, večinoma dosegajo 

tudi boljše rezultate.  

 

Večina učencev je pokazala pozitiven odnos do nivojskega pouka, a ima kljub temu raje 

temeljni pouk kot pouk v nivojskih skupinah. Kot razlog navajajo predvsem drugo učiteljico 

in pa odsotnost sošolcev matičnega razreda ter prisotnost učencev drugega razreda. Zanimivo 

bi bilo izvesti raziskavo v razredu, kjer nivojske delitve potekajo znotraj razreda ter ugotoviti, 
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kakšen pogled na pouk v nivojskih skupinah imajo taki učenci. Raziskavo bi lahko izvedli 

tudi na dveh ali treh šolah ter primerjali rezultate učencev različnih šol. Vendar bi se tu 

pojavila omejitev, in sicer bi morali učence že prej poučevati isti učitelji, jim posredovati 

enake naloge in vsem omogočiti, da bi predhodno dosegli enako stopnjo znanja. Videli smo, 

da so imeli učenci, ki so sodelovali v raziskavi precej težav pri reševanju problemske naloge, 

kar je verjetno posledica pomanjkanja problemskih nalog pri temeljnem in nivojskem pouku. 

To je bilo vidno tudi pri analizi nalog, ki smo jih predhodno dobili, saj je bila le v tretjem 

nivoju ena naloga problemska.  

 

Spoznali smo, kako se počutijo učenci pri nivojskem pouku, kakšni so njihovi dosežki in 

kakšna je povezava med dosežki in odnosom do nivojskega pouka. Iz teh spoznanj vidimo, 

kako pomembna je sama diferenciacija. Pomembno je vsakemu učencu omogočiti, da je lahko 

uspešen, saj bomo s tem prispevali tudi k boljšemu počutju učencev. Ugotovili smo tudi, 

kakšne postopke učenci uporabljajo pri reševanju nalog višjih taksonomskih ravni. Tako 

vemo, kako posamezen učenec razmišlja in kako mu nalogo približati, mu pomagati najti pot 

do pravega postopka in rezultata.   
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9 PRILOGE 

 

9.1 PRILOGA 1: Vprašalnik za učence o odnosu do nivojskega pouka 

 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

Pozdravljen učenec, učenka! 

Sem Vesna Mlakar, absolventka razrednega pouka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Ob 

zaključku študija pripravljam diplomsko delo z naslovom Fleksibilna diferenciacija na 

razredni stopnji. S pomočjo vprašalnika bi rada ugotovila, kakšen je odnos učencev 5. razreda 

do nivojskega pouka. Prosim te, da rešuješ samostojno in da so tvoji odgovori čim bolj 

natančni in iskreni. Vprašalnik je anonimen, odgovore pa bom uporabila le v mojem 

diplomskem delu. 

Spol:  M Ž   (obkroži) 

Starost: __________ 

Razred: __________ 

1. Kakšen je bil tvoj uspeh pri matematiki v 4. razredu?  

 

a) odličen (5) 

b) prav dober (4) 

c) dober (3) 

d) zadosten (2) 

 

2.  V kateri nivojski skupini si pri matematiki? 

 

a)  prvi 

b)  drugi 

c)  tretji 

 

3.   Kako se počutiš pri pouku v nivojski skupini? 

a) odlično 

b) dobro 

c) slabo 

Zakaj se počutiš tako? 
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

4.  Imaš raje pouk v nivojski skupini ali v razredu? 

 

a) v nivojski skupini 

b) v razredu 

 

Zakaj? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5.  Kakšne so po tvojem mnenju naloge, ki jih rešuješ pri nivojskem pouku? 

 

a) težke 

b) ustrezne 

c) lahke 

 

6.  Kakšne so po tvojem mnenju naloge, ki jih rešuješ pri pouku v razredu v 

primerjavi z nalogami, ki jih rešuješ pri nivojskem pouku? 

 

a) težje 

b) lažje 

c) enake težavnosti 

 

 

7. V čem se razlikuje pouk v nivojski skupini od pouka v razredu? 
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

9.2 PRILOGA 2: Preizkus znanja  

 

PREIZKUS ZNANJA 

1. Zapiši števila:  

a)  z besedo 

1075  ____________________________________________ 

4 245  ____________________________________________ 

17 008     ____________________________________________ 

987 542   ____________________________________________ 

 

b) s številom 

dvajset tisoč dvesto triinpetdeset ______________________ 

sedemsto tisoč enaindvajset ___________________________ 

 

2. Zapiši števila z desetiškimi enotami:  

 

7 829  ___________________  95 211 ________________ 

517 800 __________________  1 003 _________________ 

 

3. Obkroži števila, ki so večja od 10 000  in  manjša od 700 000.  

7 512  81 220 158 111 571 246 918 212 1 9 000 
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4. Zapiši znak  >, <  ali = .  

 

     5 742        5 633    877 212         778 122 

 

8S 2D 3E              8S 1D 8E   5Dt 4S 1E         5T 4S 1E 

 

 

5.   Spodnji graf prikazuje najpogostejša moška imena v Sloveniji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Katero moško ime se v Sloveniji pojavlja najpogosteje? 

 

______________________________________________________ 

 

b) Katero izmed naštetih imen se pojavlja najredkeje? 

 

______________________________________________________ 

 

c) Katerih imen je nad 20 000? 

 

______________________________________________________ 
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6. Izračunaj.  

 

          62 378   144 899            435 367  

       + 25 201         + 266 312         +   23 265 

 

 

         

 

 17 856   654 128   54 715 

-      4 614                   - 215 123          - 27 408 

 

 

 

7. V Sloveniji sta najpogostejši imeni Franc in Marija. 28 230 moških se 

imenuje Franc in 65 881 žensk se imenuje Marija. Koliko ljudi v 

Sloveniji se imenuje Franc ali Marija?  

 

 

 

 

8. V letu 2011 so imeli v nekem hotelu 144 218 gostov. V prvi polovici 

leta so imeli 53 675 gostov. Največ gostov je bilo v mesecu juliju, in 

sicer 25 100 manj kot v drugi polovici leta.  

a) Koliko gostov so imeli v drugi polovici leta? 
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b) Koliko gostov so imeli v mesecu juliju? 

 

 

 

 

c) Koliko gostov so imeli v prvih sedmih mesecih leta 2011? 

 

 

 

 

 

 

 

9. Nace je strasten igralec lota. Preden vplača loto listek, vedno izračuna 

za nekaj tednov vnaprej, koliko bo znašal dobitek. V ponedeljek 

glavni dobitek znaša 70 230 evrov. V sredo vrednost dobitka naraste 

na 71 160 evrov. Koliko bo znašal dobitek naslednji četrtek, če 

vrednost enakomerno narašča?  

 


