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TIMSS 2011 – Slovenija z leti vse boljša
Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja TiMss meri trende v 
matematičnem in naravoslovnem znanju četrtošolcev in osmošolcev. raziskave so izpeljane 
tako, da spremljajo znanja matematike in naravoslovja v obdobju štirih let. slovenija je ena od 
držav, ki je sodelovala v vseh petih raziskavah, ki so bile izvedene od leta 1995 dalje, kar nam 
omogoča dober pregled nad tem, kako poteka naravoslovno in matematično izobraževanje 
in kakšni so trendi. rezultati za 2011 so za slovenijo še prav posebej pomembni, saj je to prva 
raziskava, ki je merila znanje učencev devetletne osnovne šole po končanem uvajanju. v tem 
času je končala osnovno šolo prva generacija otrok, ki se je vanjo vpisala v prvem razredu. 
rezultati raziskave TiMss 2011 so bili objavljeni decembra 2012.

V raziskavi TIMSS 2011 so v Sloveniji sodelovali 
četrtošolci iz 198 in osmošolci iz 188 šol. Pri tem je 
upoštevana enakomerna porazdelitev po regijah, po 
velikosti šole in po oceni uspešnosti na nacionalnih 
preizkusih znanja. Pri merjenju znanja mlajše skupine 
otrok je sodelovalo 244 oddelkov s 4679 učenci in 
244 učitelji. 

Vsebine nalog so nastale na podlagi analize nacio-
nalnih kurikulumov, uporabljene pa so bile tiste, ki so 
del učnih načrtov v več kot treh četrtinah držav. Na-
men obširne analize je bil, da se v raziskavo vključi ti-
ste vsebine, ki so pomembne za večino držav, zato so 
med njimi tudi vsebine, ki jih naš učni načrt (vsaj ek-
splicitno) ne določa, npr. vede o Zemlji. To kaže tudi 
na pomanjkljivost slovenskih učnih načrtov. Naloge, 
ki so bile uporabljene v raziskavi, so javno objavljene 
in dostopne učiteljem za delo v razredih. 

Najpomembnejši rezultat raziskave je primerjava 
med dosežki učencev v različnih državah. V Pregledni-
ci 1 je za vsako državo prikazano povprečno število 
doseženih točk, v oklepaju pa standardni odklon. 

Glede na povprečje 500 točk je 27 od 50 držav med 
njimi tudi Slovenija dosegla višje rezultate, a je pred 
Slovenijo večina Evropskih držav, ki so v raziskavi so-
delovale. Najvišje so Finska in Ruska federacija, sledi-
jo Češka, Madžarska, Švedska, Slovaška, Avstrija, Ni-
zozemska, Anglija in Danska. Boljše od Slovenije so 
tudi Nemčija, Italija in Portugalska, vendar te razlike 
niso statistično pomembne. Slovenski rezultat ima re-
lativno majhno standardno napako, kar kaže na dokaj 
homogeno znanje znotraj države, čeprav so razlike 
med regijami opazne. 

Rezultati za osmi razred kažejo (Preglednica 2), da 
se je Slovenija uvrstila dokaj visoko in zanimivo bi bilo 
raziskati, kje so vzroki v pouku naravoslovja za tako 
očiten preskok v dodatnih treh letih šolanja. 

Pri osmih razredih ima 16 držav višji dosežek in 24 
držav nižji dosežek od povprečja 500 točk. Slovenija je 
dosegla s 43 točkami nad povprečjem visoko 6. mesto. 
Med evropskimi državami je pred nami le Finska. 

V nadaljevanju bodo predstavljeni rezultati in nalo-
ge preizkusov iz naravoslovja le za četrti razred, saj je 
to področje, ki je zanimivejše za bralce Naravoslovne 
solnice.

Naloge za preizkus znanja so sestavljene tako, da 
ustrezajo določenemu vsebinskemu in kognitivnemu 
področju. Vsebinska področja za naravoslovje v četr-
tem razredu so tri: 
− živa narava, 
− neživa narava in 
− vede o Zemlji. 

Za vsako nalogo je določeno tudi eno od treh kogni-
tivnih področij: poznavanje dejstev in postopkov, 
uporaba znanja in sklepanje. V raziskavi TIMSS so 
razvili tudi postopke za določanje mejnikov vsebine 
znanja (Preglednica 3). 

Mejnik visoke ravni znanja je v Sloveniji doseglo 36 
% učencev. V azijskih državah, na Finskem in v Ruski 
federaciji je visoko raven dosegla več kot polovica 
učencev, v Slovenji dosega 93 % otrok mejnik nizke 
ravni znanja, kar pomeni, da imajo učenci dobro 
osnovno znanje in spretnosti.



5

Preglednica 1: Porazdelitev naravoslovnih dosežkov 
v 4. razredu.

Preglednica 2: Porazdelitev naravoslovnih dosežkov 
v 8. razredu..
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Primer naloge nizke ravni znanja

Nalogo je v Sloveniji pravilno rešilo 91 % učencev. 
To nas uvršča precej nad povprečjem, ki je 83 %. Smo 
na 16. mestu. Nad povprečjem je skupaj 32 držav. 

Primer naloge srednje ravni znanja

Preglednica 3: Mejniki znanja za četrtošolce.

Odgovori na naslednje vprašanje, pri tem si pomagaj z 
slikami zgornjih živali. Ime prave živali vpiši na črto.

Katera žival ima notranje ogrodje in daje mleko svojim 
mladičem?
__________________________

Kaj je skupnega pticam, netopirjem in metuljem?
A perje
B dlaka
C notranje ogrodje
D krila

Pravilni odgovor je D.
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625 Mejnik najvišje ravni znanja

Učenci poznajo in razumejo naravoslovne procese in odnose ter pokažejo nekaj znanja o postopkih znanstvenega raziskovanja.

Učenci razumejo značilnosti organizmov in življenjske procese, razmnoževanje in razvoj, ekosisteme in interakcije organizmov z oko-
ljem ter dejavnike, vezane na zdravje ljudi. Razumejo tudi lastnosti svetlobe in razmerja med različnimi fizikalnimi lastnostmi splošno 
znanih snovi. Uporabijo in pokažejo razumevanje praktičnih primerov o elektriki in energiji ter razumejo magnetne in gravitacijske sile 
in gibanja. Znajo uporabiti vedenje o sončnem sistemu, zgradbi Zemlje in njenih fizikalnih lastnostih, virih, procesih, ciklih in zgodovini. 
Izkažejo razvijanje sposobnosti razlage rezultatov v okviru preprostega poskusa, zapišejo ugotovitev iz opisov in diagramov (grafov) ter 
vrednotijo in argumentirajo rezultate.

550 Mejnik visoke ravni znanja

Učenci uporabijo svoje naravoslovno znanje in razumevanje za razlago vsakdanjih in abstraktnih pojavov.

Učenci večinoma razumejo zgradbo rastlin in živali, življenjske procese, življenjske cikle in razmnoževanje. Večinoma razumejo tudi 
ekosisteme in interakcijo organizmov z okoljem, vključno z odzivi ljudi na zunanje pogoje in telesno dejavnostjo. Učenci razumejo ne-
katere lastnosti snovi, elektriko in energijo, magnetne in gravitacijske sile ter gibanja. Imajo nekaj znanja o sončnem sistemu, fizikalnih 
lastnostih Zemlje, procesih in virih. Pokažejo osnovna znanja in spretnosti potrebna za naravoslovno raziskovanje. Primerjajo, iščejo 
nasprotja, podajajo preproste zaključke /sklepe in kratke odgovore, v katere vključujejo naravoslovna spoznanja z informacijami iz 
vsakdanjih in abstraktnih pojavov.

475 Mejnik srednje ravni znanja

Učenci imajo osnovno znanje in razumevanje praktičnih situacij v naravoslovju.

Učenci prepoznajo nekatere osnovne informacije, povezane z lastnostmi živih bitij, njihovo razmnoževanje, življenjske cikle, interakcijo 
z okoljem in razumejo nekaj osnov biologije človeka in njegovega zdravja. Pokažejo nekaj znanja o lastnostih in svetlobi, elektriki in 
energiji ter silah in gibanju. Poznajo nekaj osnovnih dejstev o sončnem sistemu ter fizikalnih lastnostih Zemlje in virih. Delno so sposob-
ni razložiti informacije slikovnih predstavitev in diagrami ter uporabiti znanje v praktičnih primerih.

400 Mejnik nizke ravni znanja

Učenci pokažejo nekaj osnovnega znanja o živi in neživi naravi ter vedah o Zemlji.

Učeni poznajo nekatera osnovna dejstva, povezana z zdravjem ljudi, ekosistemi ter vedenjskimi in telesnimi lastnostmi živali. Pokažejo 
osnovno znanje o energiji in fizikalnih lastnostih snovi. Učenci razložijo preproste diagrame, dopolnijo tabele in zapišejo kratke pisne 
odgovore na vprašanja, ki zahtevajo informacije o dejanskem stanju.
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Nalogo so slovenski učenci rešili manj uspešno (58 %) 
in smo tik nad povprečjem (58 %), pred nami je 30 držav. 

Primer naloge visoke ravni znanja

Nalogo so slovenski učenci rešili nekoliko nad pov-
prečjem. 43 % otrok je nalogo pravilno rešilo, povpre-
čje je 42 %, pred nami pa 24 držav.

Primer naloge najvišje ravni znanja

Nalogo so slovenski otroci relativno dobro reševali, saj 
so visoko nad povprečjem, tj. 32 % (povprečje 26 %). 
Pred nami je bilo le 9 držav. 

Kakšni so sklepi po tem kratkem pregledu? Na prvi 
pogled naloge niso zahtevne, vključujejo le nekaj vse-
bin, ki jih ni v naših učnih načrtih, so pa te tako splo-
šne, da so del otrokovega okolja in prav zato naj se jih 
učitelji ne bi izogibali, čeprav niso predpisane ali pa jih 
mogoče slovenski učni načrt uvede leto kasneje. Preno-
vljeni učni načrti so tudi dovolj odprti, da v pouk lah-
ko vpletemo vsebine, ki so otrokom zanimive in dosto-
pne, čeprav jih učni načrt eksplicitno ne navaja. Tu je 
predvsem pomemben učitelj, ki zna povezovati aktual-
ne vsebine v pouku in pri tem, kar ni nepomembno, 
uporabljati tudi pravi besednjak, saj je pogosto nerazu-
mevanje besedil vzrok za slabe rezultate. 

Opaziti pa je mogoče tudi nasprotno. Da so učenci 
slabo reševali naloge z vsebinami, ki so v slovenskem 
učnem načrtu in se do 4. razreda celo večkrat ponovi-
jo. Primer take naloge je: določite dele rastline (na sli-
ki je regrat) in njihovo nalogo. Nalogo, ki sicer sodi na 
najvišjo raven znanja, so slovenski otroci reševali sla-
bo, precej pod povprečjem. Tudi v povprečju so rezul-
tati slovenskih otrok pri nalogah s področja žive nara-
ve slabši kot s področja nežive narave in ved o Zemlji. 
Rezultat je pravzaprav presenetljiv, saj naj bi bil tako 
učiteljicam kot učencem svet žive narave mnogo bližji 
kot druga področja naravoslovja. Spodbudni pa so re-
zultati pri nalogah, ki sodijo v kognitivno področje 
sklepanja. Morda je to še največji uspeh devetletke, saj 
smo kognitivni razvoj in naravoslovje pričeli povezo-
vati in razvijati že v prvem Tempusovem projektu Za-
četno naravoslovje v zgodnjih devetdesetih letih in 
kasneje nadaljevali vse do zadnjega projekta Fibona-
cci. Ne nazadnje je del teh prizadevanj tudi revija Na-
ravoslovna solnica.
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Katera žival ima zunanje ogrodje in tri pare nog?
__________________________

Katera žival ima mehko telo in je brez ogrodje?
__________________________

Pravilni odgovor je opica, kobilica, hobotnica.

Branka ima dva magneta (A in B) ter dva enaka kovinska 
žeblja. 
Po mizi premika magnet A, dokler magnet ne potegne k 
sebi žebelja. Nato po mizi premika magnet B, dokler ta 
magnet ne poptegne k sebi žeblja.

Branka ugotovi, da magnet A k sebi potegne žebelj z 
razdalje 15 cm, magnet B pa z razdalje 10 cm.
Štefan pravi, da sta oba magneta enako močna.

Ali se strinjaš?
(Označi kvadratek.)
¨ Da.
¨ Ne.

Pojasni svoj odgovor.

Popolnoma pravilni odgovor je ne, z razlago, da lahko 
močnejši magnet (magnet A) žebelj privlači iz daljše 
razdalje, ali ne z razlago, ki se nanaša le na razdaljo.

Jakova učiteljica je na klop postavila tri predmete in jih 
uredila po prostornini.
Jaka meni, da čim večjo prostornino ima predmet, tem 
več tehta. 

Ali se strinjaš z njim?
(Označi kvadratek.)
¨ Da.
¨ Ne.

Pojasni svoj odgovor.

Popolnoma pravilni odgovor je ne, z razlago, ki vključuje 
težo ali/in gostoto snovi.


