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POVZETEK  

 

Diplomsko delo obravnava matematično opismenjevanje preko preglednic in diagramov. V 

teoretičnem delu diplomskega dela je predstavljena matematika v vsakdanjem življenju, 

funkcionalna in matematična pismenost ter področje obdelave podatkov. Predstavljeni so 

različni grafični prikazi, ki naj bi jih učenci spoznali v prvih letih šolanja ter vsebine in cilji iz 

učnega načrta (1998)  iz vsebin obdelave podatkov oz. matematične pismenosti, ki naj bi jih 

učenci dosegli na razredni stopnji.  

 

V drugem, empiričnem delu smo se osredotočili na vsebine iz obdelave podatkov, ki so v 

učnem načrtu. Za učence smo pripravili naloge, s pomočjo katerih smo želeli ugotoviti, ali 

učenci v času šolanja dosegajo učne cilje, ki jih predvideva učni načrt za 3. in 5. razred iz 

vsebin obdelave podatkov. Namen diplomskega dela je bil raziskati, ali učenci v šoli pridobijo 

potrebno znanje oz. dosegajo učne cilje iz vsebin obdelave podatkov, ki so pomembni za 

matematično pismenost ter vsakdanje življenje.  Prav tako smo želeli ugotoviti, ali učenci 5. 

razredov dosegajo bistveno boljše rezultate kot učenci 3. razredov.  

 

Vsaka naloga je preverjala točno določen cilj. Rešene naloge smo analizirali in ugotovili, da 

učenci tretjih in petih razredov ne dosegajo vseh učnih ciljev, ki jih določa učni načrt. Prav 

tako smo ugotovili, da učenci petih razredov, pri večini nalog dosegajo bistveno boljše 

rezultate kot učenci tretjih razredov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: funkcionalna pismenost, matematična pismenost, obdelava podatkov, 

grafični prikazi, učni načrt
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ABSTRACT 

 

The diploma thesis deals with the mathematical literacy using the tables and diagrams. In the 

theoretical part of the thesis, the mathematics in everyday life, functional and mathematics 

literacy and data processing field are presented. Also various charts, which should be learned 

in the first years of education and the content and objectives of the curriculum (1998) from 

the field of data processing or mathematical literacy that pupils should achieve at the class 

level.  

 

In the second, empirical part, we focused on the on the data processing part of the curriculum. 

We prepared tasks for students, through which we tried to determine whether students meet 

the learning goals, provided by the curriculum for third and fifth class from the field of data 

processing. The aim of thesis was to investigate whether in school students obtain the 

necessary knowledge and achieve the learning objectives from the field of data processing 

that are important for mathematical literacy and everyday life. Also, we wanted to determine 

whether students of fifth classes achieve significantly better results than pupils 3rd classes.  

 

Each task examined a specific goal. The tasks were analyzed and revealed that students of 

third and fifth classes do not meet all the learning objectives established by the curriculum. 

We also found out that the students of the fifth classes, at majority of the tasks achieved 

significantly better results than the third grade students.  
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1 UVOD  

Matematiko v vsakdanjem življenju kar pogosto uporabljamo, na primer pri nakupovanju, 

kuhanju, opremljanju doma, najemanju posojila, pri igranju nekaterih iger ...  Matematična 

načela so vsestransko uporabna že tisoče, morda celo milijone  let. Vsakodnevno se v medijih 

srečujemo z različnimi grafičnimi prikazi in rezultati raziskav, zato sodi poznavanje 

kombinatorike, verjetnosti in predvsem statistike k osnovni izobrazbi vsakega človeka. 

Dejstvo je, da živimo v družbi, ki je vse bolj odvisna od matematike kot načina predstavljana, 

komuniciranja, informacij in napovedi dogodkov.  

Za kakovostno življenje v sodobni družbi je pismenost izrednega pomena. Matematična 

pismenost zahteva razumevanje sporočil oz. kritični pogled na finančno-ekonomske strani 

časopisov, politična argumentiranja, propagandna in druga medijska sporočila, ki običajno 

vsebujejo grafikone, preglednice ...  

Znanja iz obdelave podatkov, sodijo v področje matematične pismenosti. Učne vsebine iz 

statistike so zelo pomembne za komunikacijo v vsakdanjem življenju. Pri nas so vsebine iz 

obdelave podatkov uvedli v učni načrt za matematiko leta 1998. Učenci pri vsebinah iz 

obdelave podatkov spoznajo različne grafične prikaze, kot so: Carollov diagram, preglednica 

ali tabela, puščični diagram, prikaz s stolpci in z vrsticami, figurni prikaz, Euler-Vennov 

diagram, kombinatorično drevo in drevesni diagram.  

Za učence osnovne šole je izrednega pomena, da usvojijo znanja iz obdelave podatkov, saj gre 

za vsebine s katerimi se bodo srečevali v nadaljnjem šolanju in vsakdanjem življenju. Za to 

temo sem se odločila predvsem zaradi tega, ker lahko rečem, da ima veliko srednješolcev in 

študentov težave pri branju oz. izdelovanju različnih prikazov. Želeli smo preveriti, kako 

učenci dosegajo cilje, ki jih predvideva učni načrt, za vsebine iz obdelave podatkov.   
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2 MATEMATIKA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 

 

Potrebe po matematiki v vsakdanjem življenju so odvisne od tega, kaj imamo v mislih, ko 

rečemo vsakdanje življenje. Pogosto se omenja, da je matematika življenjskega pomena, saj jo 

potrebujemo v različnih vsakdanjih situacijah. Vendar ni univerzalne definicije, ki bi 

opredelila, katera matematična znanja so potrebna v vsakdanjem življenju, saj je vse odvisno 

od same družbe, vemo pa, da se danes družbe med seboj razlikujejo.  

 

Tako, na primer, v industrijsko usmerjenih družbah spodbujajo znanja, kot so poznavanje 

časa, sposobnost prepoznavanja števil v različnih kontekstih, uporaba žepnega računalnika z 

razumevanjem, branje voznih redov, razumevanje in uporaba pojmov kot so teža, dolžina in 

površina, razumevanje lastnosti preprostih geometrijskih likov ter razumevanje in branje 

podatkov, predstavljenih v najrazličnejših oblikah.  Te spretnosti oz. sposobnosti omogočajo 

ljudem, da opravljajo osnovne naloge, živijo v skupnosti, se zavedajo časa, da znajo brati 

navodila za uporabo različnih pripomočkov, kot so štedilniki, kuhinjski aparati ..., da lahko 

komunicirajo oz. sodelujejo v nalogah, pri katerih morajo poznati osnove matematike. 

Osnovne spretnosti, ki jih potrebujemo za preživetje, se razlikujejo od družbe do družbe. 

Pomembno je, da se takšna znanja in spretnosti ne prezrejo pri izobraževanju oz. da v 

izobraževanju ne poučujejo tehnik, ki so v praksi neuporabne.  

 

V preteklosti so trdili, da je matematika orodje znanstvenikov in da učinkov na neposredni 

osebni ravni ni mogoče razbrati. Danes pa uporaba matematike v različnih akademskih in 

praktičnih primerih kaže, da matematika vse bolj neposredno vpliva na naše vsakdanje 

življenje. Že od zgodnjega otroštva je pomembno, da otroci uporabljajo matematiko za 

reševanje realnih problemov. Poučevanje in učenje je treba organizirati tako, da bodo učenci 

ves čas motivirani, da bo dovolj različnih didaktičnih pripomočkov ... Prav tako je treba 

zagotoviti ustrezno podporo in izobrazbo za učitelje. 

Znanje iz matematike dojemamo kot splošno uporabno v vsakdanjem življenju, svetu, na 

delovnem mestu ... Prav tako matematika povezuje oz. predstavlja povezavo z drugimi 

vzgojno-izobraževalnimi predmeti. Iz tega izhajajo tudi sami razlogi za poučevanje 

matematike ter cilji, ki jih želimo doseči. V splošnem izobraževanju ima matematika ključni 

položaj. Skupaj z jezikom in znanostjo predstavlja obvezne šolske predmete po vsem svetu.  
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Starši in učenci gledajo na izobraževanje drugače kot vlada. Izobrazba neposredno vpliva na 

njihove potrebe, ekonomsko stanje ter jim odpira nove poti in možnosti za boljše življenje. 

Njihov pogled na izobrazbo oz. njihovo mnenje o izobrazbi je odvisno od položaja v družbi in 

njihovih ciljev. Zanje izobrazba pomeni možnost preživetja in uspeha v družbi. Obstaja pa 

seveda tudi druga možnost – izobraževanje se jim lahko zdi nepomembno glede na njihove 

potrebe.  

 

Smiselno bi bilo, da je matematika enako pomembna za vse učence v času izobraževanja ter 

da bi se nanašala na družbo v kateri živijo oz. bodo živeli. Izobraževalni sistem bi moral biti 

zasnovan na družbeni stvarnosti ter biti občutljiv za spreminjajoče se potrebe.   

 

Matematika vsakdanjega življenja se zdi oddaljena od uradno enakovredne akademske 

matematike. Vloga matematike v vsakdanjem življenju oz. njen položaj v družbi ni vprašljiv. 

Matematika je del kulture in se uporablja za izvajanje vsakodnevnih nalog.  

 
 
Dejstvo je, da živimo v družbi, ki je vse bolj odvisna od matematike kot načina predstavljana, 

komuniciranja, informacij in napovedi dogodkov. Ravno zaradi tega bi učitelji in starši, 

morali učence čim bolj spodbujati, motivirati, da je znanje matematike pomembno za njihovo 

izobrazbo ter njihovo življenje in zaposlitev. Matematika igra ključno vlogo v svetu dela, v 

umetnosti in obrti,  v kiparstvu, v vseh družbah, v igrah po svetu, v  različnih vrstah 

sestavljank, pri računalnikih, vozilih in v mnogih drugih kontekstih. 
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2.1  FUNKCIONALNA PISMENOST  

Pismenost je izrednega pomena za kakovostno življenje v sodobni, hitro spreminjajoči se 

družbi, je najpomembnejše orodje, s katerim ljudje delujejo v družbi.  

 

Jezik je temeljno sredstvo pisnega in ustnega sporočanja v vsakdanjem življenju. Zato je 

opismenjevanje nenadomestljiva sestavina učenja materinščine, drugih in tujih jezikov in 

preostalih predmetnih področij. Pojem pismenost je sprva označeval zgolj sposobnost za 

branje in pisanje. V drugi polovici prejšnjega stoletja pa je pojmovanje pismenosti dobilo širši 

pomen, danes gre za sposobnost za ustno in pisno sporočanje na različnih področjih (Cotič, 

2010, str. 265).  

 

Opredelitev funkcionalne pismenosti se neprestano spreminja,  njen osrednji cilj je fleksibilen 

in spremenljiv. Odvisen je od tehnološke, ekonomske in kulturne danosti družbe.  Zahteve 

funkcionalne pismenosti pri nas spremlja Andragoški center.  

 

Definicija (funkcionalne) pismenosti: »Po Unescovi definiciji je oseba pismena takrat, ... ko z 

razumevanjem bere in piše preproste kratke sestavke o vsakdanjem življenju, funkcionalno 

pismena pa takrat, ko lahko sodeluje v vseh  življenjskih dejavnostih, kjer se zahteva 

pismenost za vsakodnevno delovanje v družbeni skupnosti ter uporablja svoje bralne, pismene 

in številčne spretnosti za osebni razvoj in razvoj družbene skupnosti. Preprosto povedano, ko 

zna omenjene tri spretnosti uporabljati.« (Perat 2002, po Ivelja 1992, str. 11).  

 

»Pri določitvi funkcionalne "(ne) pismenosti" v slovenskih razmerah so se strokovnjaki oprli 

na Unescovo definicijo. Po slovenski različici so funkcionalno pismeni tisti, ki razumejo in 

znajo sestaviti pisno sporočilo o vsakdanjih pojavih, razumejo besede, stalne besedne zveze, 

pregovore (»lije kot iz škafa«, »laže kot pes teče« ...), so zmožni prepoznati pomenska in 

oblikovna razmerja v jeziku ter slovnična razmerja med stavki, razumejo in znajo uporabljati 

obrazce, vozne rede, zemljevide, znajo seštevati, odštevati, množiti, ustno vsaj do 100, pisno 

deliti vsaj z dvomestnim deliteljem, zmorejo preproste račune z decimalnimi števili, obvladajo 

odstotni račun, znajo izračunati izdatke za hrano, stanarino, izračunati popust, plačati davek, 

posojilo, znajo meriti in spreminjati merske enote, računati s kalkulatorjem, so zmožni 

spremljati javna občila, vedo, pri kateri ustanovi bodo dobili potrebno informacijo glede 



Sekić, E. (2011) Matematično opismenjevanje preko preglednic in diagramov. Diplomsko delo. Ljubljana: PeF 
UL.  

 - 5 - 

službe, uveljavljana socialnih pravic, bančnih in drugih zahtev.« (Perat 2002 po Ivelja 1992, 

str. 11-12).  

 

Komisija za razvoj pismenosti je pismenost opredelila kot trajno razvijajoča se zmožnost 

posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, 

razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v 

družbi. Pridobljeno znanje, spretnosti in sposobnosti, posamezniku omogočajo uspešno in 

ustvarjalno delovanje v poklicnem in družbenem življenju (Cotič, 2010, str. 265).   

 

Torej že sama definicija funkcionalne pismenosti vključuje matematične vsebine oz. pojme, ki 

jih moramo obvladati, da bi lahko delovali v družbi in v vsakdanjem življenju. Z razvojem 

družbe in sodobne tehnologije se pojem pismenost širi. Danes poznamo strokovne pismenosti: 

glasbeno, naravoslovno, računalniško pismenost ... in matematično pismenost,  ki jo bomo 

bolj podrobno opisali  v naslednjem poglavju.  
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2.2 MATEMATIČNA PISMENOST 

V Članku Razvijanje matematične pismenosti na razredni stopnji, avtorica M. Cotič (2010) 

pravi, da ni enotne definicije za matematično pismenost. Lahko bi jo povzeli kot zmožnost za 

zaznavanje, razumevanje in uporabo matematičnih argumentov v vsakdanjem življenju. 

Pomembna je zlasti zmožnost za prirejanje matematičnega argumenta iz znane situacije v 

neznano oz. uporaba matematičnih argumentov v novih situacijah. Matematična pismenost je 

pristop pri reševanju situacije, pri katerem se pokaže sposobnost za smiselno delo z 

numeričnimi oz. matematičnimi podatki, ki so bili zaznani in smiselnih odločitev. Gre za 

miselno iskanje vzorcev in ne za upoštevanje navodil. Pri matematični pismenosti je 

pomembno razumevanje, ki omogoča uporabo matematičnih idej pri podobnih primerih in v 

novih situacijah. Če poznamo matematične pojme ali pa poznamo matematiko kot kup 

algoritmov, ki jih je treba pomniti, ne zaznamo pa matematike v svoji okolici, še nismo 

matematično pismeni. Matematično pismen človek mora znati nekaj matematike, vendar pa 

pismenost ni popolnoma odvisna od znanja matematike. Pomembno je, kako znamo 

matematiko uporabiti v vsakdanjem življenju, in ne koliko matematike znamo.  S pojmom 

matematična pismenost pa razumemo prav zmožnost za uporabo matematičnih argumentov v 

življenjskih situacijah, ki so raznolike in zapletene (Cotič, 2010, str. 266).  

V mednarodni raziskavi Pisa, ki meri znanje na različnih področjih, tudi matematičnem, 

najdemo naslednjo definicijo: “Matematična pismenost je sposobnost posameznika, da 

prepozna vlogo, ki jo matematika igra v življenju, sposobnost podajanja utemeljenih 

matematičnih sodb, ter ukvarjanje z matematiko na način, ki ustreza zahtevam 

konstruktivnega in angažiranega trenutnega in bodočega življenja posameznikov.” (OECD 

1999, po Štraus (ur.) 2003, str. 9).  

Matematična pismenost temelji na matematičnem znanju, ki se kaže v obvladanju štirih 

osnovnih matematičnih operacij, razumevanju razmerij ter enot merjenja in poznavanju 

različnih matematičnih pojmov. Je kompleksen pojem, ki  jo človek razvija vse življenje. 

Predvsem pomeni upoštevanje matematičnih principov pri razlagi oziroma razumevanju 

pojavov  v naravi in družbi. Matematična pismenost nam omogoča lažje sporazumevanje - 

formule, modeli, grafični prikazi ipd. imajo univerzalno uporabno vrednost. Pojem 

matematična pismenost  vključuje tudi sposobnost natančnega izražanja, razlikovanja med 
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različnimi trditvami (npr. domneva, dejstvo, dokaz), kar omogoča  lažje oblikovanje lastnega 

stališča in presojanje stališč in trditev drugih ljudi.  

Matematična pismenost, če jo razumemo dovolj široko, zahteva razumevanje sporočil oz. 

kritični pogled na finančno-ekonomske strani časopisov, politična argumentiranja, 

propagandna in druga medijska sporočila, ki običajno vsebujejo grafikone, preglednice ... 

Lahko bi jo opredelili kot zmožnost posameznika, da prepozna matematiko v situacijah iz 

realnega sveta in zna svoje matematično znanje v teh situacijah uporabiti ter s tem zadovoljiti 

svoje potrebe.  

 

Ker so v strokah potrebne različne matematične vsebine in kompetence, je skorajda nemogoče 

postaviti okvire in definicije za vse te matematične pismenosti. Matematično pismenost  

definiramo glede na potrebe določene skupnosti, za določene profesionalne smeri je potrebna 

višja matematična pismenost. Osnovna matematična pismenost je, v članku Razvijanje 

matematične pismenosti na razredni stopnji, definirana kot sposobnost za zaznavanje 

matematike in razumevanje njene vloge v vsakdanjem življenju, sposobnost za utemeljeno 

presojanje ter vključevanje matematike za uspešno izpolnjevanje potreb posameznika (Cotič, 

2010, str. 267).  

 

V ospredju matematične pismenosti je predvsem povezava matematike z realnim svetom, 

uporaba matematike v različnih problemskih situacijah, v katere so umeščeni problemi. 

Sposobnost za uporabo matematike je tesno povezana s problemskimi znanji, z uporabo 

obstoječega znanja v novih situacijah. Matematika naj bi bila s svojimi koncepti in metodami 

predvsem pomembno sredstvo za razumevanje, prikazovanje in kritično interpretacijo 

stvarnosti ter za zavestno delovanje v njej (Cotič, 2010, str. 269).  

 

Znanja o obdelavi podatkov prikažejo vsaj del matematike bolj življenjski, saj s pomočjo 

obdelave podatkov matematiko povezujemo tudi z drugimi predmeti, kot so naravoslovje, 

družboslovje, slovenski jezik .... Namen matematičnega izobraževanja naj bi bil predvsem 

dvojen: matematična pismenost in sposobnost matematičnega mišljenja. Matematična 

pismenost je cilj vseh učencev. Obdelava podatkov zajema vsebine iz statistike in verjetnosti s 

kombinatoriko. »statistika v glavnem sodi v področje »matematične pismenosti« (Cotič 1999, 

str. 43).  
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Učne vsebine iz statistike so zelo pomembno za komunikacijo v vsakdanjem življenju, hkrati 

pa gre za vsebine, ki so z matematičnega vidika dokaj preproste, saj ne presegajo izkustvene 

ravni (na razrednem pouku). Vsebine iz statistike na razredni stopnji ne obravnavamo zase, 

ampak v glavnem ob drugih matematičnih (aritmetiki, geometriji ...) in nematematičnih 

vsebinah (družboslovje, slovenski jezik ...) in tako z njimi sooblikujemo podobo celostnega 

pouka (Cotič, 1999, str. 84).  

 

Matematično opismenjevanje je pomemben cilj poučevanja matematike, z njim razvijamo 

pisno in ustno izražanje učencev. Pomembno je, da učitelj učencu omogoči, da s svojimi 

besedami v pisni in ustni obliki pojasni svoje razumevanje matematičnih pojmov.  

 

Na začetku šolanja naj bo statistika le uvod v predstavitve in analize podatkov. Je dejavnost, 

ki je v današnjem svetu, polnem informacij, nujna. Vsebine iz obdelave podatkov morajo 

učencem biti predstavljene že na elementarni stopnji šolanja, saj tako učencem omogočimo, 

da razvijajo kritičen odnos do informacij, ki jih mediji predstavljajo. Obdelava podatkov  

omogoča tudi povezavo z drugimi učnimi predmeti, hkrati pa omogoča utrjevanje aritmetike 

ter pridobivanje veščin grafičnega ponazarjanja. Vsakodnevno se srečujemo z rezultati in 

grafičnimi prikazi različnih statističnih podatkov oz. raziskav, zato poznavanje osnov 

obdelave podatkov sodi k temeljni izobrazbi vsakega človeka (Cotič, 1999, str. 5). 
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3 OBDELAVA PODATKOV PRI POUKU MATEMATIKE 

Obdelava podatkov je sorazmerno mlada znanost, ki zajema elemente statistike, 

kombinatorike in verjetnosti. Povezuje se s problemskimi znanji, saj so znanja iz obdelave 

podatkov predpogoj za učenje in uporabo problemskih znanj. Pri nas so vsebine iz obdelave 

podatkov uvedli v učni načrt za matematiko leta 1998. Učenec naj bi se pri pouku matematike 

srečal tudi s slučajnimi dogodki oz. verjetnostjo, vendar le na izkustveni ravni.  

 

V začetkih šolanja, do petega razreda, še ne gre za pravo učenje oz. poučevanje teh vsebin, saj 

otrok znanja pridobiva le intuitivno, na konkretno-izkustvenem nivoju, s tem jih postopoma 

pripravljamo na abstraktno razumevanje. Vendar mora učitelj kljub temu dobro poznati 

osnovne pojme statistike, verjetnosti in kombinatorike, saj jih bo lahko le tako vsebinsko 

kompetentno obravnaval v razredu (Cotič, Hodnik, 1993, str. 5-6). 

 

Kaj točno zajema področje obdelave podatkov: »Pri sodobnem razumevanju področja analize 

podatkov, katerega korenine vsaj deloma segajo v t. i. opisno statistiko, poudarjamo urejanje, 

opisovanje, predstavljanje in analiziranje podatkov, pri čemer se pomembno opiramo na 

grafične prikaze, kot so diagrami in grafi. Obdelava podatkov ni le nabor specifičnih vedenj 

opisne statistike, je pristop pri delu s podatki, je miselni okvir in okolje, v katerem lahko 

raziščemo podatke.« (Magajna, Žakelj, 2000, str. 8). 

 

Najpomembnejši razlogi za obravnavanje znanj o obdelavi podatkov pri pouku matematike so 

(Magajna, & Žakelj, 2000, str. 9-10):  

 

Primerljivost z učnimi načrti drugih držav:  

Skorajda vse države (Anglija, Francija, Norveška ...) imajo v svojih učnih načrtih za 

matematiko vključene vsebine iz obdelave podatkov, skoraj v celotnem obdobju šolanja.  

 

Temeljna znanja o obdelavi podatkov so del matematične pismenosti:  

V vsakdanjem življenju se ves čas srečujemo z grafi, preglednicami, diagrami, anketami ... 

Znati moramo brati in razumeti tako predstavljene informacije.  
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Povezovanje z drugimi učno-vzgojnimi predmeti: 

S pomočjo vsebin iz obdelave podatkov, lahko del matematike prikažemo bolj življenjski, saj 

jo lahko povežemo z  različnimi predmeti: z naravoslovjem, družboslovjem, s slovenskim 

jezikom ... Omogoča tudi utrjevanje aritmetike ter pridobivanje veščin grafičnega 

ponazarjanja tako pri matematiki kot pri drugih predmetih.  

 

Problemska znanja:  

Omogočajo nam, da znamo naučene pojme in postopke uporabljati v novih situacijah. Z 

znanji o obdelavi podatkov lahko v novih situacijah podatke zberemo, uredimo in prikažemo 

tako, da najdemo rešitev.  

 

Izkušnje s slučajnimi dogodki:  

Eden od namenov pouka obdelave podatkov je izoblikovanje empiričnega pojmovanja 

verjetnosti, da bi učenci lahko kasneje lažje razumeli matematično verjetnost. Učenci s 

poskusi ugotavljajo verjetnost nekega dogodka, s tem ugotovijo, da se pri velikem številu 

ponovitve poskusa, relativne frekvence dogodka ustalijo blizu vrednosti, imenovane 

verjetnost dogodka. Preko izkušnje spoznajo tudi, da ne smejo nekritično posploševati 

ugotovitve, dobljene na majhnem vzorcu.  

 

Napake: 

Pogosto se lahko zgodi, da učenci in odrasli podatke interpretiramo napačno oz. jih napačno 

razumemo. Izberemo neprimerne diagrame, grafe za prikazovanje podatkov, kar povzroči 

napake pri branju in razumevanju prikazanih podatkov.  

 

Kljub temu, da obstajajo številni razlogi za obravnavo vsebin obdelave podatkov, se ne 

moremo izogniti nasprotni strani, ki navaja razloge proti obravnavi podatkov (Magajna, 

Žakelj, 2000, str. 10-11): 

 

Obdelava podatkov vsebinsko ne sodi v matematiko 

Veliko učiteljev meni, da je njena vsebina bistveno drugačna od drugih vsebin in zato ne sodi 

k pouku matematike.  

 

Znanja o obdelavi podatkov so prezahtevna za osnovnošolski nivo   
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Nekateri strokovnjaki menijo, da so znanja o obdelavi podatkov prezahtevna za osnovnošolski 

nivo, pa čeprav vse večinoma temelji na izkustvenem nivoju in ne oblikujemo ustreznih 

matematičnih abstrakcij.  

 

Uporaba znanj o obdelavi podatkov je prezahtevna 

Postopki, ki jih pri delu s podatki uporabljajo v osnovni šoli, niso pretirano zahtevni, vendar 

se kljub temu uporaba znanj o obdelavi podatkov nekaterim zdi prezahtevna.  

 

Kot smo že omenili obdelava podatkov zajema elemente:  

 

• Kombinatorike  

Kombinatorika je veda, ki nam omogoča, da brez preštevanja določimo število elementov 

neke končne množice. Temeljni cilj kombinatorike je razvijati logično mišljenje in 

sistematični pristop pri reševanju kombinatoričnih situacij ter avtonomnost mišljenja. Na 

začetku šolanja učenci rešujejo preproste kombinatorične situacije z neposredno izkušnjo 

(igro) na konkretnem nivoju, množice niso velike, zato lahko njene elemente preprosto 

preštejejo (Cotič, 1999, str. 44). Za prikaz preprostih kombinatoričnih situacij učenci 

uporabljajo kombinatorično drevo.  

 

• Verjetnosti  

Teorija verjetnosti kot matematična disciplina obravnava slučajne dogodke. V učnem načrtu 

so vsebine povezane z verjetnostjo, omejene na empirično pojmovanje verjetnosti. (Magajna, 

Žakelj, 2000, str. 8).  

Osnovni pojmi verjetnosti so poskus (vsako dejanje, ki ga opravimo pod natanko določenimi 

pogoji), dogodek (pojav, ki se zgodi ali ne) in verjetnost dogodka (nemogoč, slučajen in 

gotov) (Cotič,  Hodnik, 1993, str. 15-16). Elementarna teorija verjetnosti sloni na matematični 

definiciji verjetnosti, kot razmerju med številom ugodnih in vseh elementarnih izidov 

dogodka, in je tesno povezana s kombinatoriko. Zahtevnejša teorija verjetnosti pa preučuje 

predvsem naključne spremenljivke ter njihove porazdelitve.  

 

� Statistike 
 
Sama beseda statistika izvira iz latinske besede status, to pomeni stanje, razmere in pa tudi 

državo. Včasih se je ukvarjala predvsem z državnimi zadevami oz.  gospodarstvom. Danes pa 
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se je statistika razširila na najrazličnejše znanosti, ki imajo opraviti z množičnimi pojavi, npr. 

biologija, fizika, kemija, medicina, psihologija, geografija ... Je veda, ki proučuje množične 

pojave. Matematični del statistike pa je utemeljen z verjetnostnim računom (Cotič, Hodnik, 

1993, str. 7). 

Obstajata dve glavni veji statistike: opisna in inferenčna statistika. Pri opisni statistiki zbiramo 

podatke o dani populaciji in jih predstavimo, pri inferenčni pa skušamo na osnovi zbranih 

podatkov na vzorcu populacije sklepati o lastnostih celotne populacije.  

Končno ali neskončno množico, ki jo statistično proučujemo, imenujemo populacija. 

Populacijo lahko sestavljajo živa bitja, predmeti ali dogodki. Posameznemu članu populacije 

pravimo statistična enota, proučevani značilnosti pa statistični znak. Statistični znak je lahko 

atributiven, kar pomeni, da njegovo vrednost izražamo opisno ali pa numeričen oz. številski. 

Vzorec pa  je primerno izbrana podmnožica celotne populacije.  Kolikšno vrednost je zasedel 

posamezni statistični znak, ki smo ga proučevali, nam pove frekvenca. Frekvenčne 

porazdelitve lahko prikazujemo tudi grafično s pomočjo histogramov in krožnih izsekov. Pri 

proučevanju velikega števila podatkov razdelimo interval vrednosti statističnega znaka na 

podintervale oz. razrede, običajno na pet do dvajset razredov. Tako so podatki bolje urejeni in 

pregledni  (Cotič,  Hodnik, 1993, str. 7-11). 

 

 

S pedagoškega vidika je obdelava podatkov priložnost za obravnavo problemov odprtega tipa. 

Pri obdelavi podatkov se ukvarjamo z iskanjem vzorcev, pravilnosti, razporeditev, razločevanj 

in variacij v podatkih. V okviru vsebin iz obdelave podatkov učenci spoznajo različne 

grafične prikaze s pomočjo katerih lahko rezultate in podatke opišejo v bolj pregledni obliki. 

V naslednjem poglavju bomo predstavili grafične prikaze, ki jih predvideva učni načrt za 

matematiko.  
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4 GRAFIČNI PRIKAZI  

Grafični prikazi so pomembno orodje pri komuniciranju, samostojnemu delu in razmišljanju. 

Učenci morajo dojeti, da jih ne uporabljamo samo pri obdelavi podatkov, ampak tudi v 

aritmetiki, geometriji, slovenščini, naravoslovju, družboslovju ... (Cotič, 1999, str. 85). 

Uporabljamo predvsem ustaljene oblike grafičnih prikazov, da ne bi prihajalo do 

nesporazumov. S pomočjo grafičnih prikazov rezultate ali podatke opišemo v pregledni 

obliki. Ustrezno izbrani prikazi nam omogočajo celovit vpogled na zbrane podatke in 

preprosto primerjanje podatkov. Načinov prikazovanja je veliko, saj so podatki lahko opisni, 

vrstni ali številski.  

 

Učenci naj bi znali brati in izdelati le osnovne vrste prikazov, ki jih predvideva učni načrt:   

- Carollov diagram,  

- preglednico ali tabelo,  

- puščični diagram,  

- prikaz s stolpci in z vrsticami, 

- figurni prikaz,  

- Euler-Vennov diagram, 

- kombinatorično drevo in 

- drevesni diagram. 

 

Začetno poučevanje temelji na konkretnem, vsakdanjem izkustvu otroka, učenci naj imajo 

možnost, da delajo s konkretnimi pripomočki, spoznavajo naj jih skozi igro in veliko rišejo. 

Dobro je, da se izogibamo strokovnih terminov ter uporabljamo jezik iz otrokovega vsakdana.  

Naloge v učbenikih, delovnih zvezkih in priročnikih za učitelje so vzete iz vsakdanjega 

življenja, učencem zanimive. Temeljna naloga učitelja, v prvih razredih, je naučiti učenca, da 

zna uporabljati matematiko v konkretnih problemih, saj je to obdobje konkretno-logičnega 

mišljenja. Učenci naj bi se s temi vsebinami naučili vsakdanje dogodke zapisovati na 

matematični način: z razpredelnicami in preprostimi grafi. Vloga učitelja ob reševanju nalog 

je, da organizira delo, učence seznani z nalogo ter jih usmerja k rešitvi problema. Učenci naj 

bodo pri delu čim bolj samostojni, bolj pomembno kot pravilni rezultati je učenčevo 

raziskovalno delo. Učitelj naj bo bolj pozoren na proces kot pravilni odgovor (Cotič, Hodnik, 

1993, str. 5).  
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4.1 CARROLLOV DIAGRAM  

Diagram je dobil ime po matematiku Lewisu Carrollu. Ima obliko pravokotnika, je razdeljen 

na štiri dele in je zelo uporaben predvsem pri problemih iz logike in množic (Cotič, 1999, str. 

86). Ko oblikujemo takšen diagram, moramo zapisati dve lastnosti, vedno pa zapišemo še 

njuno zanikanje.  

Na začetku šolanja naj učenci začnejo z razvrščanjem konkretnih primerov v diagram, najprej 

naj izberejo ustrezen stolpec, nato še vrstico, saj bodo le tako vsakokrat razvrščali samo po eni 

lastnosti, šele kasneje postopoma preidemo na grafično ter nato na simbolno reševanje 

diagrama. Na začetku šolanja lahko učitelj izdela model takega diagrama na večjem formatu 

papirja, izbere lastnosti in modele, ki jih učenci lahko dejansko prestavljajo po diagramu, 

dokler ne ugotovijo pravilnega mesta za vsak model (Cotič, 1999, str. 87).  

 

Primer: Nepremičninska agencija "Moja hiška" posreduje raznovrstne hiše v različnih 

predelih Maribora in okolici. Med ponujenimi hišami so pritlične in nadstropne hiše ter hiše z 

bazenom ali brez njega. Agencija je svojim strankam prikazala razpored posameznih hiš po 

lokacijah z naslednjim diagramom (http://www.e-um.si/; citirano 29.5.2011) 

Tabela 1: Primer Carrolovega diagrama 

 

 JE NADSTROPNA NI NADSTROPNA 

IMA BAZEN Radvanje  

Nova vas 

Studenci  

Razvanje 

Bresternica 

NIMA BAZENA Pobrežje  

Tezno 

Kamnica 
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4.2 PREGLEDNICA ALI TABELA 

Učenci imajo opravka s tabelami skoraj vsak dan, to so razni urniki, ocene v redovalnici, 

ceniki, vozni redi ... prav tako jih pogosto uporabljamo pri pouku matematike.  V njih so 

zbrani, izračunani in pregledno predstavljeni podatki, ki jih potrebujemo za nadaljnje 

izračunavanje in interpretiranje. Tabele se med seboj razlikujejo glede na količino podatkov.  

Preglednico določajo stolpci in vrstice v katerih so razporejeni podatki. V njih vpisujemo 

številske, opisne ali grafične podatke.  Stolpcev in vrstic je v tabelah različno, njihovi pomeni 

pa so specifični. V njih so zbrani in predstavljeni vsi podatki, ki jih potrebujemo za 

interpretirane oz. izračunavanje (Magajna, Žakelj, 2000, str. 100). Vsaka preglednica ima 

naslov, ki nam pove, o čem poroča, glava določa pomen stolpcev, čelo pa pomen vrstic.  

Primera: Interesne dejavnosti, ki jih obiskujejo posamezni učenci in urnik.  

 

Tabela 2: Interesne dejavnosti 
 

INTERESNA 

DEJAVNOST 

ŠTEVILO 

OTROK 

nogomet 5 

košarka 3 

ples 7 

debatni krožek 2 

plavanje 3 

pevski zbor 2 

 

 

Tabela 3: Urnik 
 

 PONEDELJEK  TOREK  SREDA ČETRTEK PETEK 

1. URA SLO GL MA SD SPO 

2. URA MA MA SLO MA ŠV 

3. URA SPO SD LV SLO MA 

4. URA ŠV SLO LV GL SLO 
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4.3 PUŠČIČNI DIAGRAM  

Uporabljamo ga za splošno obliko prikazovanja odnosov med objekti oziroma opisnimi 

značilnostmi. Z njim prikažemo objekte oziroma vrednosti preučevane značilnosti kot točke, 

zveze med njimi pa običajno s puščico od prvega do drugega objekta. S puščicami prikažemo 

relacijo med člani dveh množic.  Vsakemu elementu prve množice priredimo element druge 

množice, lahko se zgodi, da je en element povezan z več ali pa z nobenim elementom iz druge 

množice. Povezava med elementi je lahko ravna, kriva črta ali pa različnih barv označena s 

puščico na eni ali pa obeh straneh (Magajna, Žakelj, 2000, str. 118-119).  

Je eden najbolj preprostih diagramov, s katerimi se učenci srečajo že na začetku šolanja. Pri 

vpeljavi puščičnega diagrama začnemo s konkretno dejavnostjo (Cotič, 1999, str. 85). Učenci 

si izmed npr. sadežev izberejo najljubšega, svojo odločitev nato zapišejo s povedmi. Učence 

nato spodbujamo k razmišljanju, kako bi to lahko zapisali, na čim krajši način. Puščični 

diagram naj bo na začetku čim bolj preprost, v prazna okenca na levi strani naj učenci najprej 

zapišejo svoja imena, v prazna okenca na desni pa npr. sadeže. S puščicami naj nato prikažejo 

relacijo »je najljubši sadež« med člani dveh množic: množico učencev in množico sadežev. 

Učenci morajo puščični diagram znati tudi prebrati, znati morajo ubesediti prikazan odnos.  

 

Primer: Kje živim?  

 

  RIBA     VODA 

  JEŽ    ZRAK 

  METULJ   GOZD 

  ŽABA 

  SRNA     

 
 
Primer: Navodila za uporabo stroja.  
 
TIPKA ZA VKLOP    ON 

TIPKA ZA IZKLOP   OFF 

ZAČETEK PROGRAMA  START   

KONEC PROGRAMA   END 
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4.4 PRIKAZ S STOLPCI IN Z VRSTICAMI 

Z njim prikazujemo številske podatke, ki pripadajo opisnim kategorijam. Sestavljen je iz  

pravokotnikov oz. stolpcev, ki predstavljajo posamezne statistične znake. Stolpci morajo biti 

enako široki in v enakih presledkih. Osnovnice pravokotnikov so na abscisi in so enako dolge, 

višine pa ustrezajo frekvencam posameznih statističnih znakov. Vsak stolpec ima ime, lahko 

pa ga tudi pobarvamo, vendar moramo v tem primeru dodati še legendo. Navpična os je 

namenjena štetju podatkov. Vrstni red stolpcev je načeloma poljuben. Stolpični diagram je 

pregleden le, če število podatkov ni preveliko. Stolpce lahko rišemo tudi v vodoravni smeri, 

temu pravimo prikaz z vrsticami. Na razredni stopnji ga uporabljamo za prikaz predvsem 

opisnih podatkov (Magajna, Žakelj, 2000, str. 105-107).  

 

Na začetku šolanja oblikujemo prikaz s stolpci tako, da narišemo vodoravno črto, ki je ne 

opremimo s puščico, saj imamo na začetku šolanja pri obdelavi podatkov opraviti le s 

kvalitativnimi spremenljivkami (barva, spol, žival ...) in s štetjem določimo številčnost 

posameznih vrednosti spremenljivk. Poleg prikaza moramo narisati legendo in naslov (Cotič, 

1999, str. 89)  

Graf 1: Prikaz s stolpci 
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Graf 2: Prikaz z vrsticami 
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4.5 FIGURNI PRIKAZ  

Z njim na slikovit, razumljiv in preprost način prikažemo opisne podatke. Upodobljena figura 

mora biti v vsebinski zvezi s pojavom ter v sorazmerju z velikostjo pojava, ki ga prikazuje. 

Namenjen je predvsem prikazu števila objektov različnih vrst. Je vmesni korak k stolpičnemu 

prikazovanju. S figurnim prikazom lahko ponazorimo tudi večja števila objektov (Magajna, 

Žakelj, 2000, str. 101). 

 

Tabela 4: Primer figurnega prikaza 

 

 
SLOVENIJA 

 
 
 

 
BELGIJA 

 
 
 

 
ROMUNIJA 

 

 
 
 
 
 

 
GRČIJA 

 

 
 

 
SLOVAŠKA 

 

 

 
LITVA 

 

 

 

 
 

 

LEGENDA 

            

            = 1 MILIJON PREBIVALCEV 
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4.6 EULER-VENNOV DIAGRAM 

Uporabljamo ga za predstavitev odnosov med množicami oziroma pojmi. Preučevane objekte 

predstavimo kot točke v ravnini, skupino objektov pa ponazorimo kot množico točk, ki jo 

obdaja enostavna sklenjena krivulja. Možnih je več odnosov med dvema skupinama objektov. 

Lahko se zgodi, da skupini nimata skupnih predstavnikov, torej je presek množic prazen. 

Druga možnost je, da obstajajo skupni predstavniki, obenem pa tudi predstavniki vsake 

skupine, ki niso predstavniki druge skupine. Kot tretja možnost pa, da so vsi objekti ene 

skupine tudi objekti druge skupine, obratno pa ne velja (Magajna in Žakelj 2000, 101). 

 

Primer: Otroci 1. razreda so se prvi šolski dan predstavili. Povedali so kdo ima brata in kdo 

sestro.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Sekić, E. (2011) Matematično opismenjevanje preko preglednic in diagramov. Diplomsko delo. Ljubljana: PeF 
UL.  

 - 21 - 

 

        

4.7 KOMBINATORIČNO DREVO 

Uporabljamo ga za prikaz kombinatoričnih situacij. Z njim učenec predstavi vse možne izide 

pri preprostih kombinatoričnih situacijah. Diagram začnemo risati iz skupne točke, ki ji 

rečemo vozlišče. Možne odločitve prikažemo s črtami, ki jim rečemo veje ali povezave. 

Povezave se vedno končajo z vozlišči. Iz skupnega vozlišča najprej narišemo toliko vej, na 

kolikor načinov se lahko odločimo v prvem koraku. Iz vsakega vozlišča vej, ki smo jih 

naredili v prvem koraku, narišemo spet toliko vej, na kolikor načinov se lahko odločimo v 

drugem koraku itn. Na koncu drevesa dobimo toliko vozlišč, kolikor je vseh mogočih 

odločitev. Dobljeni diagram imenujemo kombinatorično drevo. Na drevo nas namreč 

spominjajo veje, ki "rastejo" iz skupnega vozlišča in se v vsakem vozlišču razvejujejo dalje. 

Vozlišča zadnjih vej predstavljajo število vseh odločitev ali vseh izbir. Štetje, ki ga drevo 

omogoča, imenujemo kombinatorično štetje. 

Primer: Načini na katere se lahko oblečemo, če imamo na izbiro naslednja oblačila in 

oblečemo majico in hlače:  

 

 

  

 

Slika 1: Kombinatorično drevo 

 
 
 
  
 Rešitev                     Rešitev             Rešitev           Rešitev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Vseh možnih kombinacije je 2 · 2 = 4 (Osnovni izrek kombinatorike: če je sestavljen izbor 

tak, da izbiramo najprej med m možnostmi, nato pa neodvisno od prvega izbora med n 

možnostmi, potem je vseh možnosti m · n (Cotič, Hodnik, 1993, str. 15)).  
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4.8 DREVESNI DIAGRAM  
 
Drevesni diagram prikazuje razvrščanje, glede na izbrani lastnosti. Diagram začnemo risati iz 

skupne točke, odločitve prikažemo s povezavami ali vejami. Pri prvih dveh vejah zapišemo na 

eno stran lastnost, na drugo zanikanje.  Pri naslednjih vejah pa na eno stran lastnost, na drugo 

pa njeno zanikanje. Vej oz. povezav je toliko, kot je lastnosti.  

 
 
Primer: Razvrščanje domačih in divjih živali glede na dve lastnosti.  

Slika 2: Drevesni diagram 

 
 
 
 
 
 
 
Ima štiri                             Ima dve                          Ima štiri                   Ima dve  
     noge                              nogi                                      noge        nogi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Domače živali   Divje živali  

Veverica, medved, 
fazan, lev, pingvin. 

Krava, kokoš, 
zajec, konj, 
petelin. 

Kokoš, 
petelin.  

Krava, zajec, 
konj.  

Veverica, lev, 
medved.  

Fazan, 
pingvin.  
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5 UČNI NAČRT IN OBDELAVA PODATKOV 

Matematika zaseda osrednje mesto v učnem načrtu, v vseh državah, kot samostojen predmet 

in kot temeljni del drugih predmetov. Dejstvo je, da živimo v družbi, ki je vse bolj odvisna od 

matematike, kot načina predstavljana, komuniciranja, informacij in napovedi dogodkov. 

Ravno zaradi tega bi morali učitelji in starši, učence čim bolj spodbujati in motivirati, da je 

znanje matematike pomembno za njihovo izobrazbo ter njihovo življenje in zaposlitev. 

Vključevanje matematike v širši učni načrt ni lahka naloga. Že od zgodnjega otroštva je 

pomembno, da otroci uporabljajo matematiko za reševanje problemov. 

V učnem načrtu za matematiko je s splošnimi cilji opredeljen namen poučevanja matematike, 

ti cilji veljajo za vsakega učenca v okviru njegovih zmožnosti in glede na njegovo starost.  

Znanje matematike pomeni uravnoteženo in prepleteno poznavanje matematičnih vsebin in 

procesov. Z matematičnim znanjem lahko mnoge pojave in stvari opišemo ter numerično, 

grafično ali drugače predstavimo. To je odločilnega pomena pri izmenjavanju idej in 

informacij ter njihovi interpretaciji. Pri pouku matematike učenci/učenke oblikujejo številne 

temeljne pojme in znanja (Učni načrt, 1998, str. 7-8).  

 

Pri nas so vsebine kombinatorike in verjetnostnega računa, statistike in informatike vključene 

v učni načrt in to že na sam začetek šolanja. Pri obdelavi podatkov na začetku šolanja ne gre 

za »učenje teorije množic«, ampak za spoznavanje orodij, ki omogočajo ugotavljanje 

pravilnosti (vzorcev). Znanja o obdelavi podatkov so pomembna predvsem za povezovanje 

matematike z drugimi predmeti ter za učenje in uporabo problemskih znanj. V učnem načrtu 

vidimo, da obdelava podatkov zajema osnovna znanja o delu s podatki. Obravnavane vsebine 

morajo biti usklajene skozi vsa tri triletja (Učni načrt, 1998, str. 66).  

 

Obravnavamo podatke, ki so (Učni načrt, 1998, str. 66): 

• kvalitativni; 

• dobljeni s štetjem; 

• dobljeni z merjenjem. 

Vsebinsko znanja o obdelavi podatkov zajemajo naslednja področja (Učni načrt, 1998, 

str. 67): 

• zbiranje (beleženje) podatkov; 
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• strukturiranje podatkov; 

• predstavitev podatkov; 

• sintetiziranje in interpretacija podatkov. 

 

Ker so vsebine iz obdelave podatkov tesno povezane s sporočanjem, morajo učenci obvladati 

beleženje podatkov in branje zabeleženih podatkov, ter ta znanja povezati med seboj.  

 
Pouk obdelave podatkov naj se odvija v štirih oblikah (Učni načrt, 1998, str. 67):  

1. Delo s podatki, povezano z obravnavo drugih matematičnih vsebin. Pri obravnavi 

običajnih matematičnih vsebin poudarimo in celo eksplicitno obravnavamo določena 

znanja v zvezi z obdelavo podatkov. Primeri iz obdelave podatkov naj segajo na smiselna 

področja iz vsakdanjega življenja in obravnavanih matematičnih vsebin. Od učencev tudi 

pričakujemo, da rezultate izračunov predstavijo na primeren način. 

2. Učenje specifičnih vsebin, čemur so namenjene posebne ure pouka matematike.  

3. Integrativno delo na projektih. Določena znanja je potrebno obravnavati v celovitem 

okviru, navadno v povezavi z drugimi matematičnimi in nematematičnimi znanji. Projekte 

lahko izvajamo bodisi v okviru pouka matematike bodisi v zato namenjenih dnevih. 

Preprost primer projekta je odločanje o končnem izletu (anketa, predstavitev rezultatov, 

finančna konstrukcija itd.) ali pa obravnava odsotnosti učencev pri pouku. 

4. Del znanj je povezanih z računalništvom (uporaba računalniških preglednic) in jih je treba 

uskladiti s tem predmetom.  

Cilji v učnem načrtu za prvo in drugo triletje iz vsebin obdelave podatkov Učni načrt, 1998, 

str. 11-46):  

 

1. TRILETJE  

Tabela 5: Cilji za 1. razred 

CILJI VSEBINA SPECIALNODIDAKTIČNA 

PRIPOROČILA 

KORELACIJE 

OBDELAVA PODATKOV – 5 UR  

SKLOP: PRIKAZI  

• Predstaviti preproste podatke s Preglednica;  Spoznavanje 
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preglednico, figurnim prikazom 

in s stolpci;  

• prebrati preprosto preglednico, 

prikaz s stolpci in figurni prikaz.  

figurni 

prikaz; 

prikaz s 

stolpci.  

okolja, 

aritmetika.  

 

Tabela 6: Cilji za 2. razred 

CILJI VSEBINA SPECIALNODIDAKTIČN

A PRIPOROČILA 

KORELACIJE 

OBDELAVA PODATKOV – 5 UR  

SKLOP: PRIKAZI  

• Predstaviti preproste podatke s 

preglednico, figurnim prikazom 

in  s stolpičnim prikazom;  

• prebrati preprosto preglednico, 

figurni prikaz in prikaz s stolpci;  

• zbrati in urediti podatke ter jih 

čim pregledneje predstaviti in 

prebrati;  

• nastaviti in prešteti vse možne 

izide pri najpreprostejših 

kombinatornih situacijah 

(poiskati razporedbe največ treh 

različnih predmetov).  

Preglednice; 

figurni 

prikaz; 

prikaz s 

stolpci;  

branje, 

urejanje in 

prikazovanj

e podatkov;  

preproste 

kombinatori

čne 

situacije.  

Zgled: V katerem 

mesecu imamo rojstne 

dneve?  

1. Učenci/učenke 

zberejo podatke, 

v katerem mesecu 

imajo rojstne 

dneve.  

2. Podatke uredijo v 

preglednice.  

3. Podatke iz 

preglednice 

predstavijo s 

stolpci.  

 

Pri kombinatornih 

situacijah učenci/učenke 

poiščejo razporedbe 

največ treh različnih 

predmetov.  

Aritmetika 

(štetje, 

računske 

operacije);  

Spoznavanje 

okolja 

(rojstni 

dnevi, poklic 

staršev, 

domače 

živali, število 

dečkov in 

deklic v 

razredu itd.).  

 

Tabela 7: Cilji za 3. razred 

 
CILJI VSEBINA SPECIALNODIDAKTIČNA KORELACIJE 
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PRIPOROČILA 

OBDELAVA PODATKOV – 10 UR  

SKLOP: PRIKAZI  

• Predstaviti preproste podatke 

s preglednico, s figurnim 

prikazom in s stolpičnim 

prikazom;  

• Prebrati preprosto 

preglednico, figurni prikaz in 

prikaz s stolpci;  

• Rešiti preprost problem, ki 

zahteva, da učenec/učenka 

zbere in uredi podatke in jih 

čim pregledneje predstavi ter 

prebere.  

Preglednice, 

figurni prikaz; 

prikaz s 

stolpci;  

preiskava  

 Aritmetika 

(štetje, 

računske 

operacije);  

Slovenski 

jezik; 

aritmetika 

(množenje).  

SKLOP: KOMBINATORIČNE SITUACIJE 

• Nastaviti in prešteti vse 

možne izide pri preprostih 

kombinatoričnih situacijah; 

• predstaviti preproste 

kombinatorične situacije 

grafično, s preglednico in 

kombinattoričnim drevesom.  

Preproste 

kombinatorične 

situacije.  

Zgled: Kocko, valj in 

kroglo postavi v vrsto. 

Na koliko različnih 

načinov lahko to narediš? 

 

 

 

2. TRILETJE  

Tabela 8: Cilji za 4. razred 

 
CILJI VSEBINA SPECIALNODIDAKTIČNA 

PRIPOROČILA 

KORELACIJE 

OBDELAVA PODATKOV – 8 UR  

SKLOP: PRIKAZI, KOMBINATORIČNE SITUACIJE – 8 UR  

• Cilji so enaki kot v prvem 

triletju.  

 Ponovimo in utrdimo 

znanje pridobljeno v 
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prvem triletju.  

 

Tabela 9: Cilji za 5. razred 

 
CILJI VSEBINA SPECIALNODIDAKTIČNA 

PRIPOROČILA 

KORELACIJE 

OBDELAVA PODATKOV – 8 UR  

SKLOP: ZBIRANJE PODATKOV – 4 URE  

• Pred štetjem znati 

smiselno 

opredeliti razrede 

razvrščanja 

(kategorije);  

• uporabiti 

preproste, a 

zanesljive tehnike 

štetja.  

Beleženje štetja.  Zgled: Štetje prometa (predhodna 

opredelitev kategorij, npr. 

kolesarji, motoristi, beleženje v 

tabelo, s križci ipd. )  

 

Naravna 

števila.  

SKLOP: PREDSTAVITEV PODATKOV – 4 URE  

• Poiskati podatek 

v preprosti tabeli 

(brez 

interpretacije);  

• vpisati podatke v 

tabelo;  

• razbrati podatke 

iz diagrama.  

Branje tabel; 

tabelarična 

predstavitev 

podatkov; 

celoštevilčni 

diagrami; stolpični 

diagram.  

Zgledi:  

Branje ocen iz redovalnice;  

uporaba tabel v vsakdanjem 

življenju (urnik, vozni red ...); 

preproste matematične tabele.   

 

 

 

Tabela 10: Cilji za 6. razred 

 
CILJI VSEBINA SPECIALNODIDAKTIČNA 

PRIPOROČILA 

KORELACIJE 

OBDELAVA PODATKOV – 12 UR  

SKLOP: ZBIRANJE PODATKOV – 12 UR  

• Sistematično Beleženje Zadnji trije cilji, povezani z Merjenje. 
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zapisovati meritve v 

tabelo;  

• razporediti izide 

meritev v smiselne 

skupine;  

• opredeliti in 

utemeljiti kriterij 

urejanja podatkov;  

• urediti podatke v 

tabeli po velikosti 

(na preprost, a 

sistematičen način);  

• upoštevati ureditev 

vnosov v tabeli 

(npr. pri iskanju); 

• poznati prednosti 

(linearno) urejenih 

podatkov pri delu s 

podatki;  

• razporediti 

numerične podatke 

v smiselne skupine 

(glede na velikost);  

• spoznati, da so 

kriteriji določanja 

skupin včasih 

samovoljni, drugič 

pa dogovorjeni, ter 

da so skupine, po 

katerih 

razporejamo, lahko 

bolj ali manj 

pomembne in 

meritev; 

urejanje 

podatkov po 

velikosti;  

klasifikacija 

podatkov po 

enem ali dveh 

kriterijih; 

tabelarična 

predstavitev 

podatkov;  

celoštevilčeni 

diagrami, 

stolpični 

diagram.  

računalniškimi preglednicami, 

so priporočeni in naj se izvajajo 

tam, kjer so zagotovljeni pogoji. 

Pouk v zvezi z računalniškimi 

preglednicami se naj odvija v 

računalniški učilnici.  

Zgledi:  

Kolikšne so višine učencev v 

razredu/šoli? Aktivnost obsega 

beleženje in štetje po skupinah, 

npr. 100-110, 110-120 ... 

Urejanje danih kotov po 

velikosti.  

Razporeditev učencev po 

oddaljenosti bivališča od šole.  

Klasifikacija kotov po velikosti 

0°, 0°-90°, 90°-180°). 

Klasifikacija trikotnikov po 

največjem kotu v trikotniku 

(skupine <90°, 90°, >90°, ali pa 

60°, 60°-90°, 90°, 90°-180°).  

Same klasifikacije seveda niso 

nič novega, gre za to, da se jih 

poudari in da učenci spozanjo 

pomen (miselnega) 

klasifciranja.  

Klasifikacije so 

pogostosamovoljne in stvar 

dogovora, pogosto pa se za 

njimi skrivajo pomembna 

znanja.  

Klasifikacija trikotnikov po 

dveh kriterijih glede na velikost 

Naravna števila, 

cela števila, 

merjenje,realna 

števila. 

Npr. meritve, 

obravnava 

kotov. 

Geometrija 

(klasifikacija 

trikotnikov, 

štirikotnikov).  
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smiselne;  

• klasificirati podatke 

po enem ali dveh 

kriterijih (tudi 

numeričnih); 

• smiselno zapisati 

podatke v tabelo; 

• razbrati podatke iz 

stolpičnega 

diagrama;  

• spoznati osnove 

računalniških 

preglednic; 

• uporabljati 

računalniške 

preglednice 

(najosnovnejša 

znanja);  

• uporabiti 

računalniško 

preglednico za 

urejanje podatkov 

po velikosti.  

največjega kota (ostrokotni, 

pravokotni, topokotni) in dolžin 

stranic (enakostranični, 

enakokraki, raznostranični).  

Klasifikacija števil glede na 

deljivost z 2 in s 3.  

 

PRIMERJAVA Z NOVIM UČNIM NAČRTOM (2011) OZ. DOPOLNITVE 

V prvem triletju lahko opazimo, da večjih sprememb pri ciljih v novem učnem načrtu ni. Cilji, 

ki naj bi jih učenci dosegli so isti kot v prejšnjem učnem načrtu. Pri vsebinah obdelave 

podatkov je dodan le še črtični prikaz, ki ga v prejšnjem učnem načrtu ne najdemo. Cilj je, da 

učenci znajo prebrati črtični prikaz.  

V drugem triletju  lahko opazimo kar nekaj novih ciljev, ki jih v starem učnem načrtu ni, ti 

cilji so, da učenci:  

� prikažejo podatke s tortnim diagramom ter preberejo in primerjajo deleže na tortnem 

prikazu,  
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� izberejo primeren prikaz za predstavitev podatkov,  

� berejo odnose med podatki, 

�  rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter 

branje in interpretacijo, 

� razvijajo kritičen odnos do interpretacije rezultatov.  
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6 EMPIRIČNI DEL  

6.1 PREDMET IN PROBLEM RAZISKAVE  

Vsakodnevno se v različnih medijih (radio, TV, časopis …) srečujemo z rezultati 

najrazličnejših anket, vidimo preglednice in grafikone. Za pravilno razumevanje tako 

prikazanih podatkov pa je potrebno znanje, ki ga pridobimo v šoli pri vsebinah iz obdelave 

podatkov.  

Namen diplomskega dela je bil raziskati, ali učenci v šoli pridobijo potrebno znanje oz. 

dosegajo učne cilje iz vsebin obdelave podatkov, ki so pomembni za matematično pismenost 

ter vsakdanje življenje.  Zanimalo nas je, ali učenci tretjih in petih razredov dosegajo cilje, ki 

smo jih postavili pri posameznih nalogah. Rezultate posameznih razredov smo primerjali ter 

ugotavljali, ali učenci v višjem razredu dosegajo več ciljev oz. ali je opazen napredek v znanju 

pri vsebinah iz obdelave podatkov.  

 

Menimo, da smo pri oblikovanju nalog za posamezna razreda, upoštevali učni načrt za 

matematiko iz leta 1998.  

6.2 RAZISKOVALNI VPRAŠANJI 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje raziskovalno vprašanje:   

- Ali učenci v času šolanja dosegajo učne cilje, ki jih predvideva učni načrt za 3. in 5.  

razred iz vsebin obdelave podatkov? 

- Ali učenci 5. razredov dosegajo bistveno boljše rezultate pri vsebinah iz obdelave 

podatkov kot učenci 3. razredov? 

 

6.3 METODE DELA  

Uporabili smo deskriptivno, neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.  

6.4 VZOREC MERJENCEV  

Raziskavo smo opravili na OŠ Ivana Cankarja v Trbovljah in OŠ Trbovlje. V raziskavi so 

sodelovali učenci in učenke tretjih in petih razredov devetletke, skupaj 105 učencev. Učenci 

so po obravnavani snovi rešili izbrane naloge iz vsakdanjega življenja, ki so se navezovale na 

učni načrt in cilje, ki naj bi jih učenci pri teh vsebinah dosegli. Ravnateljica, razredničarka in 

starši merjencev so podali ustrezno izjavo o pristanku na izvedbo raziskave.  
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6.5 MERSKI INSTRUMENTARIJ:  

Za učence tretjih in petih razredov smo pripravili preizkus (Priloga 1 in Priloga 2), ki 

vključuje po pet nalog. Vse naloge so se navezovale na učne cilje, ki naj bi jih učenci dosegli 

z obravnavo vsebin iz obdelave podatkov. Učenci so po obravnavani snovi, na koncu šolskega 

leta 2010, rešili dane naloge, ki so jim jih razdelile razredničarke. Za reševanje nalog so 

potrebovali približno eno šolsko uro.  

6.6 PREDSTAVITEV NALOG ZA TRETJI IN PETI RAZRED 

Vaje za tretji in peti razred so enakega tipa. Naloge so prilagojene glede na starost in cilje, ki 

naj bi jih učenci v določenem razredu dosegli. Naloge so iz vsakdanjega življenja, s takšnimi 

prikazi se srečujemo vsakodnevno. Z nalogami  smo želeli ugotoviti, ali učenci znajo razbrati 

realne podatke, ki so prikazani v stolpičnem prikazu, preglednici in Carrollovem diagramu ter 

predstaviti podatke v preglednici, drevesnem diagramu oz. z danimi podatki izdelati poljuben 

prikaz.  

 

1. NALOGA 

Naloga od učencev zahteva, da razberejo podatke iz stolpičnega prikaza in jih vpišejo v 

tabelo oz. preglednico.  

2. NALOGA 

Učenci odgovarjajo na pet vprašanj, za katere odgovore najdejo v preglednici oz. prikazu 

pri prvi nalogi.  

3. NALOGA 

Pri tej nalogi učenci preberejo podatke iz preglednice oz. tabele, jih predstavijo z 

vrstičnim prikazom ter odgovorijo na vprašanji (pomagajo si z vrstičnim prikazom oz. 

tabelo).   

4. NALOGA 

Naloga od učencev v prvem delu zahteva, da si preberejo Carrollov diagram in odgovorijo 

na vprašanja. V drugem delu učenci preoblikujejo Carrollov diagram v drevesni diagram 

po dveh lastnostih.  

5. NALOGA 

Učenec s pomočjo danih podatkov oblikuje in poimenuje poljuben prikaz.  
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6.7 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Podatke smo zbrali, jih tabelirali, predstavili z grafi in interpretirali.  
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

7.1 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV O 

DOSEGANJU CILJEV ZA TRETJI RAZRED  

 
1. NALOGA 

Cilj: Učenec zna razbrati podatke iz stolpičnega prikaza in jih vpisati v tabelo oz. 

preglednico.  

 

Tabela 11: Rezultati učencev 3. razredov o doseganju cilja pri 1. nalogi. 

 
 

 

 

 

 

 

CD – Cilj je v celoti dosežen (brez napak).   

VD – Cilj je večinoma dosežen (1 -3  napake).  

DD – Cilj je delno dosežen (4 - 6 napak). 

ND – Cilj ni dosežen (7 in več napak).  

 

Graf 3: Delež učencev 3. razredov odstotkih, ki cilj pri 1. nalogi dosegajo v celoti, 

večinoma, delno ali pa ga nedosegajo. 

64%

24%

4%
8%

CD

VD

DD

ND

 

Doseganje cilja Število učencev 

CD 32 

VD 12 

DD 2 

ND 4 
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Učenci so imeli težave pri določanju številskih vrednosti posameznih stolpcev oz. 

spremenljivk. Na navpični osi smo se odločili, da vrednosti naraščajo za dve enoti – v tem 

primeru za dve stopinji (2 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C ...), številčno smo na navpični osi označili 

vsako drugo enoto. Učenci so največ napak naredili pri odčitavanju vmesnih vrednosti, ki niso 

bile številčno označene na navpični osi. Učenci, ki ne dosegajo cilja, so pravilno odčitali le 

tiste vrednosti, ki so bile številčno označene, vse vmesne vrednosti so bile odčitane napačno. 

Eden izmed učencev je vrednosti posameznih spremenljivk odčitaval z decimalnimi števili, 

drugi pa je zapisal vmesni interval npr., da je temperatura med 18 °C -20 °C. Pri nekaterih 

učencih lahko opazimo, da so pri odčitavanju nepazljivi oz. nenatančni, in da zato prihaja do 

napak.   

Primera napačno rešene naloge:  

Slika 3: Napačno odčitavanje vmesnih vrednosti, ki niso številsko označene.  

 

 

 

Na zgornji sliki lahko vidimo, da učenec ni pravilno odčital vmesnih vrednosti oz. vrednosti, 

ki na osi za temperaturo niso bile številsko označene.  
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Slika 4: Napačno odčitavanje številskih vrednosti, in sicer z decimalnimi števili.   

 
 

 

Vrednosti za temperaturo so naraščale za dve enoti. Učenec je pri tej nalogi vmesne vrednosti 

odčital z decimalnimi števili.  

 

2. NALOGA 

Cilj: Odgovarja na vprašanja, za katera najde odgovore v preglednici oz. prikazu.  

 

Tabela 12: Rezultati učencev 3. razredov o doseganju cilja pri 2. nalogi. 

 
Doseganje cilja Število učencev 

CD 21 

VD 11 

DD 13 

ND 5 

 

CD – Cilj je v celoti dosežen (pravilno odgovoril na vsa vprašanja).  

VD – Cilj je večinoma dosežen (1 nepravilen odgovor).  

DD – Cilj je delno dosežen (2 nepravilna odgovora). 
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ND – Cilj ni dosežen (3-5 nepravilnih odgovorov). 

 

Graf 4: Delež učencev 3. razredov v odstotkih, ki cilj, pri 2. nalogi, dosegajo v celoti, 

večinoma, delno ali pa ga nedosegajo. 

42%

22%

26%

10%

CD
VD
DD
ND

 

 

Pri tej nalogi lahko opazimo, da so učenci nenatančni in nepazljivi  pri branju vprašanj. 

Učenci so imeli težave pri iskanju najnižje in najvišje vrednosti spremenljivke. Namesto, da bi 

napisali v katerem mesecu, so bile temperature najvišje oz. najnižje, so naštevali mesece, ki so 

po njihovem mnenju ter njihovih kriterijih imeli najvišjo oz. najnižjo temperaturo. Vprašanje 

je zahtevalo za odgovor le en točno določen mesec,  5 učencev  pa je  naštelo vsaj dva ali tri 

meseca. 7 učencev ni znalo poiskati meseca z najnižjo temperaturo, 5 učencev pa meseca z 

najvišjo temperaturo.  

Ko smo jim postavili vprašanje, da naštejejo vse mesece, kjer so bile temperature nad 14 °C  

oz. pod 10 °C, so napisali le tista meseca, ki sta imela to povprečno temperaturo, ali pa so 

namesto mesecev našteli številske vrednosti, ki so bile nad 14 °C oz. pod 10 °C. Nekateri 

učenci so kot odgovor napisali le en mesec, namesto da bi našteli vse. 13 učencev je 

nepravilno odgovorilo na obe vprašanji, 10 učencev pa na enega izmed obeh.  

Zanimivo je, da so imeli učenci, ki niso znali določiti temperature za mesece, ki na osi niso 

bile označene številsko, težave pri vprašanju, kdaj je bila povprečna temperatura 19 °C. 5 

učencev je na to vprašanje odgovorilo narobe ali pa ga ni rešilo.  

Učenec, ki ne dosega cilja pri prvi nalogi, saj je narobe napisal vrednosti za vse mesece, 

katerih višina oz. vrednost stolpca ni označena številsko, je pravilno odgovoril na vsa 

vprašanja pri tej nalogi, čeprav sta nalogi bili povezani. Isto smo lahko opazili pri učencu, ki 

je pri prvi nalogi cilj dosegel le delno, drugo pa je rešil brez napak.  
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Pri analizi nalog smo ugotovili tudi, da od 32. učencev, ki cilj pri prvi nalogi v celoti dosega, 

15 učencev cilj pri drugi nalogi dosega večinoma ali pa delno. Le 17 učencev je pravilno 

rešilo obe nalogi, ki sta bili povezani in v celoti doseglo oba cilja.  

 

Primera napačno rešene naloge:  

Slika 5: Napačna odgovora pri  4. in 5. vprašanju.  

 
 

Učenec je pri tej nalogi napačno odgovoril na 4. in 5. vprašanje. Kot lahko vidimo, je kot 

odgovor pri vsakem vprašanju napisal le en mesec, čeprav bi jih moral našteti več. Pri četrtem 

vprašanju je napisal mesec, ki je imel povprečno temperaturo 14 ºC, vprašanje pa je 

zahtevalo, da našteje vse mesece, v katerih je bila povprečna temperatura nad 14 ºC. Napako  

je ponovil pri naslednjem vprašanju, kjer bi moral našteti mesece s povprečno temperaturo 

pod 10 ºC. 

 

Slika 6: Napačna odgovora pri  4. in 5. vprašanju.  

 
Pri tej nalogi je učenec namesto, da bi naštel mesece s povprečno tempearuro nad 14 ºC oz. 

pod 10 ºC, naštel temperaturne oz. številske vrednosti.  
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3. NALOGA 

1. cilj: Prebere podatke iz preglednice oz. tabele in jih predstavi z vrstičnim prikazom.  

 

Tabela 13: Rezultati učencev 3. razredov o doseganju prvega cilja pri 3. nalogi 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD – Cilj je v celoti dosežen (pravilno izdelan vrstični prikaz). 

VD – Cilj je večinoma dosežen.  

DD – Cilj je delno dosežen.  

ND – Cilj ni dosežen (napačno izdelan vrstični prikaz). 

 

Graf 5: Delež učencev 3. razredov v odstotkih, ki prvi cilj pri 3. nalogi dosegajo v celoti, 

večinoma, delno ali pa ga ne dosegajo 

 

90%

10%

CD

ND

 

 

Pri tej nalogi opazimo pri enem izmed učencev, da se je (razen pri eni spremenljivki), zmotil 

pri štetju. Že pri določanju vrednosti prve spremenljivke je prišlo do napake, ki se je nato 

Doseganje cilja Število učencev 

CD 45 

VD 0 

DD 0 

ND 5 
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ponavljala vse do zadnje vrednosti spremenljivke.  Predvidevamo, da se je vseh pet učencev 

zmotilo pri samem štetju. Vsi pa so odgovorili pravilno na naslednji vprašanji, ki sta se 

nanašali na isto nalogo.  

 

Primer nepravilno rešene naloge:  

Slika 7: Nepravilno izdelan vrstični prikaz.  

 
 

Pri tej nalogi učenec ni upošteval legende, ki je bila pod prikazom, zato je nepravilno izdelal 

vrstični prikaz. Napako je storil že v prvi vrstici.  
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2. cilj: Učenec pravilno odgovori na vprašanji, za katera odgovor najde v preglednici oz. 

vrstičnem prikazu.  

 

Tabela 14: Rezultati učencev 3. razredov o doseganju drugega cilja pri 3. nalogi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD – Cilj je v celoti dosežen (pravilna odgovora). 

VD – Cilj je večinoma dosežen.  

DD – Cilj je delno dosežen.  

ND – Cilj ni dosežen (napačna odgovora). 

 

Graf 6: Delež učencev 3. razredov, ki drugi cilj pri 3. nalogi dosegajo v celoti, večinoma, 

delno ali pa ga ne dosegajo. 

92%

8%

CD

ND

 

Kot vidimo večina učencev cilj v celoti dosega. Pri učencih, ki cilja ne dosegajo, lahko 

opazimo, da dva učenca na vprašanji sploh nista odgovorila, glede na to, da je eden izmed njih 

poleg vprašanj naredil vprašaj, predvidevamo, da ni vedel, kje bi našel odgovor na to 

vprašanje. Lahko sklepamo, da ni dovolj natančno prebral navodila.  Dva učenca pa sta 

ponudila na eno vprašanje ista napačna odgovora, medtem ko na drugo sploh nista 

odgovorila. Vsi štirje učenci, ki cilja ne dosegajo, so pravilno izdelali vrstični prikaz.  

 

Doseganje cilja Število učencev 

CD 46 

VD 0 

DD 0 

ND 4 
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Primer napačno rešene naloge:  

Slika 8: Neodgovorjena vprašanja.  

 
Na sliki lahko opazimo, da učenec pri tej nalogi ni odgovarjal na vprašanja. Poleg vprašanj je 

naredil vprašaj.  

 

3. NALOGA 

1. cilj: Prebere podatke s Carrollovega diagrama in odgovori na preprosta vprašanja za katera 

odgovor najde v diagramu. 

 
Tabela 15: Rezultati učencev 3. razredov o doseganju prvega cilja pri 4. nalogi. 

 

 

 

 

 

 

 

CD – Cilj je v celoti dosežen (pravilno odgovoril na vsa vprašanja). 

VD – Cilj je večinoma dosežen (1 nepravilen odgovor).  

Doseganje cilja Število učencev 

CD 11 

VD 6 

DD 9 

ND 24 
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DD – Cilj je delno dosežen (2 nepravilna odgovora).  

ND – Cilj ni dosežen (3 nepravilni odgovori).  

 

Graf 7: Delež učencev 3. razredov v odstotkih, ki prvi cilj pri 4. nalogi, dosegajo v celoti, 

večinoma, delno ali pa ga ne dosegajo. 

22%

12%

18%

48%

CD

VD

DD

ND

 

Pri tej nalogi opazimo pri učencih, ki cilja ne dosegajo, da si večina ni pomagala s 

Carrollovim diagramom, ampak je ponudila svoje odgovore, ki jih v Carrollovem diagramu 

ne najdemo. Nekateri učenci so nalogo pustili nerešeno. Opazimo lahko tudi, da učenci ne 

znajo prebrati Carrollovega diagrama oz. ponudijo le delne odgovore, odgovore prepišejo le iz 

enega dela vrstice oz. enega dela stolpca. Nekateri odgovori so nepopolni. Lahko sklepamo, 

da večini učencev Carrollov diagram povzroča težave oz. še ne znajo prebrati vseh podatkov, 

ki jim takšen prikaz nudi.  

 

Primera napačno rešene naloge:  

Slika 9: Nepopolno rešena vprašanja.  
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Na zgornji sliki lahko opazimo, da je učenec le delno odgovoril na vprašanja. Ni znal prebrati 

vseh podatkov iz Carrollovega diagrama.  

 

Slika 10: Nepravilni odgovori na  vprašanja, podatki niso iz Carrollovega diagrama.  

 
Na zgornji sliki lahko vidimo, da si učenec pri odgovarjanju na vprašanja ni pomagal s 

Carrollovim diagramom, saj teh podatkov v njem ne najdemo.  

 

2. cilj:  Preoblikuje Carrollov diagram v drevesni diagram po dveh  lastnostih. 

 

Tabela 16: Rezultati učencev 3. razredov o doseganju drugega cilja pri 4. nalogi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD – Cilj je v celoti dosežen (učenec preoblikuje diagram po dveh novih lastnostih). 

VD – Cilj je večinoma dosežen (učenec preoblikuje diagram po dveh novih lastnosti z 1 ali 2 

napaki).  

Doseganje cilja Število učencev 

CD 0 

VD 0 

DD 0 

ND 50 
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DD – Cilj je delno dosežen (učenec preoblikuje diagram po istih lastnostih oz. pozna obliko 

diagrama).  

ND – Cilj ni dosežen (učenec ne zna preoblikovati diagrama).  

 

Kot vidimo, nihče izmed učencev ni cilja v celoti, večinoma ali pa delno dosegel. Ponudili so 

različne odgovore oz. prikaze pa vendar noben izmed prikazov ni bil ustrezen. Učenci so 

večinoma skušali Carrollov diagram preoblikovati v drevesni diagram po istih lastnostih pa 

vendar nihče izmed učencev ni poznal pravilne oblike drevesnega diagrama. Nekateri so 

razvrstili živali le po eni novi lastnosti, drugi so v praznih okvirčkih naštevali živali, ne da bi 

jih razvrstili.  Niti en učenec ni pravilno oblikoval diagrama, čeprav je bil ta že narisan, treba 

je bilo le živali razvrstiti po dveh poljubnih lastnostih. Nekateri učenci so nalogo pustili 

prazno oz. nerešeno.  

 

Primer napačno rešene naloge:  

Slika 11: Nepravilno preblikovan Carrollov diagram.  

 

 

Na sliki lahko opazimo, da ni preoblikovan Carrollov diagram ter da je učenec poskušal 

diagram preoblikovati le po eni lastnosti.  
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4. NALOGA 

Cilj: S pomočjo danih podatkov oblikuje in poimenuje poljuben prikaz.  

 

Tabela 17: Rezultati učencev 3. razredov o doseganju cilja pri 5. nalogi. 

 
Doseganje cilja Število učencev 

CD 5 

VD 4 

DD 12 

ND 29 

 

CD – Cilj je v celoti dosežen (učenec oblikuje in poimenuje prikaz).  

VD – Cilj je večinoma dosežen (učenec oblikuje prikaz z eno napako).  

DD – Cilj je delno dosežen (učenec oblikuje prikaz z dvema napakama). 

ND – Cilj ni dosežen (učenec ne zna oblikovati poljubnega prikaza) 

 

Graf 8: Delež učencev 3. razredov v odstotkih, ki cilj pri 5. nalogi dosegajo v celoti, 

večinoma, delno ali pa ga ne dosegajo. 

10%

8%

24%58%

CD

VD

DD

ND

 

Pri tej nalogi so učenci, ki so cilj večinoma dosegli, pozabljali na poimenovanje prikaza ali pa 

so, namesto da bi poimenovali prikaz, napisali: knjige, domače branje, revija, domačica ... Kar 

nekaj učencev je prikaz, ki ga je izdelalo, napačno poimenovalo, npr. namesto prikaz s stolpci 

so napisali preglednica ali pa obratno. Tisti, ki so oblikovali preglednico, so pozabili, napisati 

o čem preglednica poroča oz. naslov preglednice, prav tako so v glavo razpredelnice pozabili 
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napisati pomen stolpcev. Pri vrstičnem prikazu oz. pri barvanju kvadratkov ne najdemo 

legende. 

Učenci, ki cilja niso dosegli, so izdelali prikaz, kar iz geometrijskih likov – kvadratov in 

krogov, kamor so vpisali imena revij in vrednost posamezne spremenljivke. Nekateri učenci 

so prikaz izdelali iz črt, brez kakršnihkoli vrednosti, spet drugi iz pobarvanih krogcev. Eden 

izmed učencev je namesto prikaza, kar v stavkih predstavil podatke, ki so bili dani.  

 

Primeri nepravilno rešene naloge:  

Slika 12: Nepravilno oblikovan prikaz.  

 

 

Učenec prikaza, ki ga je izdelal, ni poimenoval..  

 

Slika 13: Nepravilno oblikovan prikaz s stolpci.  
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Na sliki lahko opazimo nepravilno oblikovan prikaz s stolpci. Učenec ni izbral pravilno 

obliko, ni označil enot ...  
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7.2 POVZETEK UGOTOVITEV O REŠEVANJU NALOG TRETJEŠOLCEV  
 

Učenci tretjih razredov so bili najbolj uspešni pri reševanju 3. naloge, kjer so s pomočjo danih 

podatkov izdelali vrstični prikaz ter odgovorili na dve vprašanji.  Lahko rečemo, da ta cilj 

dosegajo skoraj vsi učenci tretjih razredov, ki so bili vključeni v raziskavo.  

Prav tako so bili zelo uspešni pri reševanju  1. naloge,  katere cilj je bil, da razberejo podatke 

iz stolpičnega diagrama in jih vpišejo v preglednico. Lahko rečemo, da večina učencev ta cilj 

v celoti dosega ali pa ga večinoma dosega.  

Nekoliko manj uspešni so bili pri reševanju 2. naloge, kjer so s pomočjo stolpičnega prikaza 

in razpredelnice odgovarjali na vprašanja. Večina učencev cilj še vedno v celoti ali večinoma 

dosega, vendar je kljub temu še vedno velik delež učencev, ki cilj dosegajo le delno oz. ga ne 

dosegajo. 

Najmanj uspešni so bili pri reševanju četrte naloge, kjer so v prvem delu morali prebrati 

Carrollov diagrami in nato odgovarjati na vprašanja. Tu lahko vidimo, da večina učencev cilja 

ne dosega ali pa ga le delno dosega. V drugem delu te naloge, kjer bi morali preoblikovati 

Carrollov diagram po dveh lastnostih v drevesni diagram, pa so učenci dosegli najslabše 

rezultate, kot vidimo, cilj ni dosežen, saj od 50 učencev ni nihče vsaj delno pravilno rešil 

naloge. Ta cilj pri učencih tretjih razredov ni dosežen.  

Prav tako so bili učenci tretjih razredov neuspešni pri 5. nalogi, kjer so morali s pomočjo 

danih podatkov oblikovati poljuben prikaz. Lahko rečemo, da večina učencev cilja ne dosega 

oz. ga le delno dosega. Odstotek učencev, ki cilj v celoti oz. večinoma dosegajo, je 

presenetljivo nizek, glede na to, da so se sami lahko odločili, kateri prikaz bodo izdelali.  

Glede na analizo nalog lahko rečemo, da se učitelji premalo osredotočajo na samo branje 

prikazov. Učencem bi morali postavljati čim več vprašanj oz. takšnih nalog, kjer bi morali 

določene podatke učenci sami poiskati na različnih prikazih. Prav tako lahko opazimo, da 

učenci ne znajo brati Carrollovega diagram in oblikovati drevesnega diagrama. Menimo, da bi 

morali tema prikazoma posvetiti več časa pri obravnavi vsebin iz obdelave podatkov.  
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7.3 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV O 

DOSEGANJU CILJEV ZA PETI RAZRED  

 

1. NALOGA 

Cilj: Razbrati podatke iz stolpičnega prikaza in jih vpisati v tabelo oz. preglednico.  

 

Tabela 18: Rezultati učencev 5. razredov o doseganju cilja pri 1. nalogi 

 

Doseganje cilja Število učencev 

CD 21 

VD 13 

DD 20 

ND 1 

 

CD – Cilj je v celoti dosežen (brez napak).  

VD – Cilj je večinoma dosežen (1 napaka).  

DD – Cilj je delno dosežen (2-3 napake). 

ND – Cilj ni dosežen (4 in več napak).  

 

Graf 9: Delež učencev 5. razredov, ki cilj pri 1. nalogi dosegajo v celoti, večinoma, delno 

ali pa ga ne dosegajo. 

38%

36%

24%

2%

CD

VD

DD

ND
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Na navpični osi so številske vrednosti naraščale za 10 kilometrov, označena je bila vsaka 

druga enota (20, 40, 60, 80 ...). Pri tej nalogi so učenci odčitali približno oddaljenost mest od 

domačega mesta Trbovelj. Učenci so imeli težave z odčitavanjem številskih vrednosti 

posameznih stolpcev. Opazili smo lahko, da so se zmotili tudi za 10 km. Zanimivo je, da so 

imeli največ težav pri odčitavanju oddaljenosti v kilometrih za mesti Krško in Ljubljana, ki 

sta enako oddaljena od Trbovelj. Učenci so večinoma napisali, da sta obe mesti oddaljeni 60 

km, čeprav na prikazu vidimo, da je vrednost nad 60 km. Prav tako so imeli težave pri 

odčitavanju oddaljenosti za Celje, kjer je vrednost pod 40 km, učenci pa so označevali, da je 

mesto oddaljeno 40 km. Kot lahko razberemo iz preglednice in grafa, cilja ne dosega le en 

učenec, ki je napačno odčital vse razdalje razen ene. Isti učenec ni rešil tudi naslednje naloge, 

ki je bila povezana s prvo nalogo. 

 

Primer nepravilno rešene naloge:  

Slika 14: Nepravilno izpolnjena preglednica.  

 
Učenec ni pravilno odčital vrednosti s prikaza. Napako lahko opazimo pri razdalji v 

kilometrih od Trbovelj do Maribora. Prav tako je napaka pri razdalji Trbovlje – Krško ter 

Trbovlje – Ljubljana, kjer lahko vidimo, da je razdalja večja od 60 km.  
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2. NALOGA 

Cilj: Odgovarja na vprašanja, za katera najde odgovore v preglednici oz. prikazu.  

 

Tabela 19: Rezultati učencev 5. razredov o doseganju cilja pri 2. nalogi 

 

Doseganje cilja Število učencev 

CD 34 

VD 18 

DD 1 

ND 2 

 

CD – Cilj je v celoti dosežen (pravilno odgovori na vsa vprašanja).  

VD – Cilj je večinoma dosežen (1 nepravilen odgovor).  

DD – Cilj je delno dosežen (2 nepravilna odgovora). 

ND – Cilj ni dosežen (3-5 nepravilnih odgovorov).  

 

Graf 10: Delež učencev 5. razredov, ki cilj pri 2. nalogi dosegajo v celoti, večinoma, 

delno ali pa ga ne dosegajo.  

61%

33%

2%

4%

CD

VD

DD

ND

 

Pri tej nalogi je večina učencev cilj dosegla. Eden izmed učencev, ki cilja ne dosega, naloge ni 

rešil oz. ni odgovoril na nobeno vprašanje. Drugi učenec, ki prav tako cilja ne dosega pa je 

pravilno odgovoril na prvo vprašanje, medtem ko na ostala vprašanja sploh ni odgovarjal. 
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Učenci, ki cilj večinoma dosegajo, so imeli največ težav pri vprašanju: »Katera mesta so 

oddaljena od Trbovelj več kot 80 km?«,  tu so učenci našteli eno ali največ dve mesti. 

Predvidevamo, da so bili nepazljivi pri branju vprašanja ali pa pri iskanju odgovorov v 

preglednici oz. prikazu. Trije učenci so napačno odgovorili na vprašanje, kateri mesti sta 

enako oddaljeni od Trbovelj. Nepravilni odgovori so bili tudi pri prvem vprašanju, kar je 

verjetno posledica nepravilno rešene prve naloge. Pri analizi smo ugotovili, da je 18 učencev 

pravilno rešilo prvo in drugo nalogo, ki sta bili povezani, ter tako v celoti doseglo oba cilja. 

Trije učenci, ki v celoti dosegajo cilj pri prvi nalogi, pa so pri drugi nalogi napačno odgovorili 

na četrto vprašanje.   

 

Primer rešene naloge:  

Slika 15: Nepravilen odgovor pri 4. vprašanju.  

 

Na sliki lahko vidimo, da učenec pri 4. vprašanju ni naštel vseh odgovorov.  

 

3. NALOGA 

1. cilj: Prebere podatke iz preglednice oz. tabele in jih predstavi z vrstičnim prikazom.  

 

Tabela 20: Rezultati učencev 5. razredov o doseganju prvega cilja pri 3. nalogi 

 

 

 

 

 

 

Doseganje cilja Število učencev 

CD 51 

VD 0 

DD 0 

ND 4 
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CD – Cilj je v celoti dosežen (pravilno izdelan vrstični prikaz).  

VD – Cilj je večinoma dosežen.  

DD – Cilj je delno dosežen.  

ND – Cilj ni dosežen (napačno izdelan vrstično prikaz).  

 

Graf 11: Delež učencev 5. razredov, ki prvi cilj pri 3. nalogi dosegajo v celoti, večinoma, 

delno ali pa ga ne dosegajo. 

93%

7%

CD

ND

 

Pri tej nalogi lahko opazimo, da večina učencev v celoti dosega cilj. Od učencev, ki cilja ne 

dosegajo, en učenec ni rešil naloge oz. sploh ni oblikoval prikaza. Dva učenca sta napačno 

oblikovala zadnjo vrstico prikaza, en učenec pa prvo vrstico prikaza. Vsi trije učenci so 

pobarvali eno polje preveč. Predvidevamo, da so se vsi trije zmotili pri štetju polj.  

 

Primer nepravilno rešene naloge:  

Slika 16: Nepravilno izdelan vrstični prikaz  
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Učenec pri zadnji vrstici ni upošteval legende, ki je bila pri tej nalogi dana.  

 

2. cilj: Odgovori na vprašanji, za kateri odgovor najde v preglednici oz. vrstičnem prikazu.  

 

Tabela 21: Rezultati učencev 5. razredov o doseganju drugega cilja pri 3. nalogi 

 

 

 

 

 

 

 

CD – Cilj je v celoti dosežen (pravilna odgovora).  

VD – Cilj je večinoma dosežen.  

DD – Cilj je delno dosežen.  

ND – Cilj ni dosežen (napačna odgovora).  

 

Graf 12: Delež učencev 5. razredov v odstotkih, ki drugi cilj pri 3. nalogi dosegajo v 

veloti, večinoma, delno ali pa ga ne dosegajo. 

Doseganje cilja Število učencev 

CD 53 

VD 0 

DD 0 

ND 2 
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96%

4%

CD

ND

 

Pri tej nalogi cilja ne dosegata le dva učenca. Eden izmed njiju je pustil celotno tretjo nalogo 

nerešeno, drugi pa se je zmotil pri prvem vprašanju, kjer je kot odgovor navedel drugo 

najvišjo spremenljivko. Učenci so bili pri reševanju te naloge zelo uspešni.  

 

4. NALOGA 

1. cilj: Prebere podatke s Carrollovega diagrama in odgovoriti na preprosta vprašanja. 

 

Tabela 22: rezultati učencev 5. razredov o doseganju prvega cilja pri 4. nalogi 

 

 

 

 

 

 

 

CD – Cilj je v celoti dosežen (pravilno odgovoril na vsa vprašanja). 

VD – Cilj je večinoma dosežen (1 nepravilen odgovor).  

DD – Cilj je delno dosežen (2 nepravilna odgovora).  

ND – Cilj ni dosežen (3 nepravilni odgovori).  

 

Graf 13: Delež učencev 5. razredov v odstotkih, ki prvi cilj pri 4. nalogidosegajo v celoti, 

večinoma, delno ali pa ga ne dosegajo. 

Doseganje cilja Število učencev 

CD 27 

VD 14 

DD 11 

ND 3 
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Predvidevamo, da je pri učencih, ki cilj večinoma dosegajo, do napak prihajalo predvsem 

zaradi površnosti oz. nepazljivosti. Pri učencih lahko opazimo, da znajo brati Carrollov 

diagram, saj so pri različnih odgovorih največkrat pozabili napisati eno ali dve živali, podatke 

so prebrali iz vseh polj oz. pri posamezni lastnosti iz obeh polj.  

Učenci, ki cilj delno dosegajo, so na določena vprašanja odgovorili pravilno, na druga pa 

popolnoma napačno. Opazimo lahko, da imajo težave pri orientaciji v samem prikazu. 

Zanimivo je, da večina učencev zna prebrati diagram po lastnosti, ki je zapisana v stolpcu, 

takoj ko so morali upoštevati še drugo lastnost, ki se je nahajala v vrstici, je prihajalo do 

nepravilnih odgovorov.  

Dva učenca, ki cilja ne dosegata, sta na vprašanja odgovarjala, ne da bi si pomagala s 

Carrollovim diagramom. En učenec, ki cilja prav tako ne dosega, pa je ponudil le delne 

odgovore, ni znal prebrati vseh podatkov iz Carrollovega diagrama, odgovore je prepisal le iz 

enega polja.  

 

Primer nepravilno rešene naloge:  

Slika 17: Nepravilni odgovori na vprašanja, ki se nanašajo na Carrollov diagram.  
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Na sliki vidimo, da si učenec pri odgovarjanju ni pomagal s Carrollovim diagramom, ampak 

je ponudil svoje odgovore.  

 

2. cilj:  Preoblikuje Carrollov diagram v drevesni diagram po dveh  lastnostih. 

 

Tabela 23: Rezultati učencev 5. razredov o doseganju drugega cilja pri 4. nalogi 

 

 

 

 

 

 

 

CD – Cilj je v celoti dosežen (učenec preoblikuje diagram po dveh novih lastnostih). 

VD – Cilj je večinoma dosežen (učenec preoblikuje diagram po dveh novih lastnosti z 1 ali 2 

napaki).  

DD – Cilj je delno dosežen (učenec preoblikuje diagram po istih lastnostih oz. pozna obliko 

diagrama).  

ND – Cilj ni dosežen (učenec ne zna preoblikovati diagrama).  

Doseganje cilja Število učencev 

CD 0 

VD 0 

DD 4 

ND 51 
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Graf 14: Delež učencev 5. razredov v odstotkih, ki drugi cilj pri 4. nalogi dosegajo v 

celoti, večinoma, delno ali pa ga ne dosegajo. 
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93%

DD
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Pri reševanju te naloge so bili učenci neuspešni. Kot lahko vidimo niti eden učenec, ni cilja v 

celoti ali večinoma dosegel.  Večinoma so poskušali Carrollov diagram preoblikovati po istih 

lastnostih, vendar velika večina učencev ne pozna oblike prikaza, čeprav je bil ta že narisan.  

Carrollov prikaz so preoblikovali v drevesni tako, da so večinoma upoštevali le eno lastnost. 

Nekateri učenci so poskušali prikaz preoblikovati po eni isti lastnosti ter tako, da so našteli 

nove živali in ne tiste, ki so v prikazu.  Le štirje učenci so poznali obliko drevesnega prikaza. 

Eden izmed njih je pri preoblikovanju prikaza vključil celo eno novo lastnost. Nalogo je 

nerešeno pustil le en učenec.  

 

Primer nepravilno rešene naloge:  

Slika 18: Nepravilno oblikovan drevesni prikaz.   
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Učenec ni preoblikoval Carrollovega diagrama, prav tako je upošteval le eno lastnost.  

 

5. NALOGA 

Cilj: S pomočjo danih podatkov oblikuje in poimenuje poljuben prikaz.  

 

Tabela 24: Rezultati učencev 5. razredov o doseganju cilja pri 5. nalogi 

 

 

 

 

 

 

 

CD – Cilj je v celoti dosežen (učenec oblikuje in poimenuje prikaz).  

VD – Cilj je večinoma dosežen (učenec oblikuje prikaz z eno napako).  

DD – Cilj je delno dosežen (učenec oblikuje prikaz z dvema napakama). 

ND – Cilj ni dosežen (učenec ne zna oblikovati poljubnega prikaza, 3 in več napak). 

 

Doseganje cilja Število učencev 

CD 12 

VD 11 

DD 10 

ND 22 
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Graf 15: Delež učencev 5. razredov v odstotkih, ki cilj pri 5. nalogi dosegajo v celoti, 

večinoma, delno ali pa ga ne dosegajo. 
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Učenci so največkrat, ali pozabljali na poimenovanje prikaza, ki so ga izdelali, ali pa so ga 

napačno poimenovali. Tisti, ki so izdelovali preglednico, so pozabljali na glavo razpredelnice 

oz. pomen posameznih stolpcev. Pri vrstičnih prikazih so nekateri učenci v legendi napisali, da 

en pobarvan kvadratek predstavlja 2 otroka, kasneje so imeli težave, saj število otrok ni bilo 

vedno sodo, zato so nekateri pobarvali le polovičko kvadratka. Takšni prikazi so nepregledni. 

Nekateri učenci so zaradi površnosti pozabljali na določene podatke oz. niso uporabili vseh 

podatkov v prikazih, čeprav so prikaze pravilno oblikovali. Pri tej nalogi so izdelovali 

preglednice, kjer so namesto števil uporabili črtice. En učenec je za prikaz vrednosti 

posamezne spremenljivke uporabil simbole, kot so zvezdice in črtice.  

 

Primer rešene naloge:  

Slika 19: Nepravilno oblikovan prikaz s stolpci.  
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Na sliki lahko opazimo, da je učenec napačno poimenoval prikaz, prav tako je storil napako 

pri izbiri oz. določanju legende. Opazimo tudi, da ni označil spremenljivk.  



Sekić, E. (2011) Matematično opismenjevanje preko preglednic in diagramov. Diplomsko delo. Ljubljana: PeF 
UL.  

 - 63 - 

7.4 POVZETEK UGOTOVITEV O REŠEVANJU NALOG PETOŠOLCEV 

Učenci petih razredov so bili najbolj uspešni pri reševanju tretje naloge, katere cilj je bil, da 

preberejo podatke iz preglednice in jih predstavijo z vrstičnim prikazom ter odgovorijo na dve 

vprašanji. Lahko rečemo, da učenci petih razredov ta cilj v celoti dosegajo. Prav tako so bili 

uspešni pri reševanju druge naloge, katere cilj je bil, da odgovarjajo na vprašanja s pomočjo 

preglednice oz. prikaza, pri analizi nalog ugotovimo, da ta cilj dosegajo v celoti ali pa 

večinoma.  

Uspešni so bili tudi pri reševanju prvega dela 4. naloge, kjer so s pomočjo Carrollovega 

diagrama odgovarjali na vprašanja. Večina učencev cilj v celoti ali pa večinoma dosega, 

odstotek učencev, ki cilja ne dosegajo je pri tej nalogi dokaj nizek. Žal za drugi del 4. naloge 

ne moremo reči isto, pri tem delu naloge so bili učenci petih razredov  najmanj uspešni. Nihče 

od učencev ni znal preoblikovati Carrollovega diagrama v drevesni diagram. Cilja te naloge 

učenci ne dosegajo.  

Pri prvi nalogi, kjer so učenci morali prebrati podatke s stolpičnega prikaza in jih zapisati v 

preglednico, so rezultati nekoliko slabši, kot smo pričakovali.  Odstotek učencev, ki cilja ne 

dosega, je sicer zelo nizek, ampak je kljub temu veliko učencev, ki cilj le delno dosegajo. Še 

vedno pa več kot pol učencev cilj v celoti ali pa večinoma dosega.  

Pri peti nalogi so bili učenci manj uspešni, kot smo pričakovali. Cilj, da s pomočjo danih 

podatkov oblikujejo in poimenujejo poljuben prikaz, večina učencev ne dosega oz. le delno 

dosega.  

Po analizi nalog smo lahko ugotovili, da imajo učenci največ težav z izdelovanjem 

drevesnega prikaza. Učitelji bi morali nameniti več časa prikazom, ki niso tako pogosti v 

vsakdanjem življenju, ampak se vendarle pojavljajo. Prav tako bi morali učence spodbujati, da 

z danimi podatki ali pa podatki, ki jih sami zberejo, oblikujejo različne vrste prikazov. Če 

učenec zna izdelati prikaz, ga potem zagotovo zna tudi prebrati, le tako ne bo imel težav z  

branjem prikazov, ki so prisotni v vsakdanjem življenju.  
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7.5 PRIMERJAVA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV TRETJEŠOLCEV 
IN PETOŠOLCEV  
 

Pri analizi in primerjavi rezultatov smo uporabili naslednje kratice, ki so v grafih:  

CD – Cilj je v celoti dosežen.  

VD – Cilj je večinoma dosežen.  

DD – Cilj je delno dosežen.  

ND – Cilj ni dosežen.  

 

Graf 16: Primerjava rezultatov učencev tretjih in petih razredov o doseganju cilja pri 1. 

nalogi. 
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Pri analizi prve naloge lahko opazimo, da cilj: učenec prebere podatke iz stolpičnega prikaza 

in jih vpiše v tabelo oz. preglednico; v celoti dosega več učencev tretjih razredov, kot pa 

učencev petih razredov. Predvidevamo, da je razlog predvsem oblika naloge oz. naraščanje 

enot spremenljivke na prikazu za peti razred. Menimo, da bi učenci petih razredov dosegli 

boljše rezultate, če bi enote naraščale za manj oz. če bi bilo na prikazu več vmesnih enot za 

vrednosti posameznih spremenljivk. Dokaz temu je tudi število učencev petih razredov, ki cilj 

delno dosegajo. Glede na podatke, ki smo jih zbrali, lahko rečemo, da pri tej nalogi učenci 

petih razredov ne dosegajo bistveno boljših rezultatov kot učenci tretjih razredov.  
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Graf 17: Primerjava rezultatov učencev tretjih in petih razredov o doseganju cilja pri 2. 

nalogi. 
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Pri cilju: odgovarjanje na vprašanja s pomočjo prikaza; so bili veliko bolj uspešni učenci petih 

razredov. Delež učencev petih razredov, ki cilj v celoti ali večinoma dosegajo, je precej višji, 

kot delež učencev tretjih razredov. Učenci petih razredov veliko bolje berejo podatke iz 

različnih prikazov. Učenci petih razredov so pri reševanju te naloge dosegli bistveno boljše 

rezultate od učencev tretjih razredov.  

 
 
Graf 18: Primerjava rezultatov učencev tretjih in petih razredov o doseganju cilja pri 

prvem delu 3. naloge. 
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Pri analizi te naloge smo ugotovili, da so pri reševanju naloge bili skoraj enako uspešni učenci 

tretjih in petih razredov. Predvidevamo, da se z vrstičnimi prikazi velikokrat srečujejo ter da 

so zaradi tega pri reševanju te naloge bili oboji uspešni oz. da zaradi tega znajo izdelati 

vrstični prikaz in dosegajo cilj te naloge. Kljub uspešnosti tretjih razredov lahko rečemo, da 

so boljše rezultate dosegli učenci petih razredov.  

 

Graf 19: Primerjava rezultatov učencev tretjih in petih razredov o doseganju drugega cilja pri 

tretji nalogi. 
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Pri odgovarjanju na vprašanja s pomočjo vrstičnega prikaza oz. preglednice so bistveno boljše 

rezultate dosegli učenci petih razredov, kot pa učenci tretjih razredov.  

 
Graf 20: Primerjava rezultatov učencev tretjih in petih razredov o doseganju prvega cilja pri 4. 

nalogi. 
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Pri branju podatkov iz Carrollovega diagrama in odgovarjanju na vprašanja je opazna zelo 

velika razlika med učenci tretjih in petih razredov. Delež učencev, ki cilja ne dosegajo, je v 

petem razredu opazno nižji, kot v tretjem. Predvidevamo, da so se učenci petih razredov 

večkrat srečali s Carrollovim diagramom, ter utrdili znanje. Pri reševanju te naloge učenci 

petih razredov dosegajo bistveno boljše rezultate, kot učenci tretjih razredov.  

 

Graf 21: Primerjava  rezultatov učencev tretjih in petih razredov o doseganju drugega cilja pri 4. nalogi.  
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Pri analizi te naloge smo ugotovili, da tako učenci tretjih kot učenci petih razredov, ne 

poznajo drevesnega diagrama. Pri analizi lahko ugotovimo, da so se učenci petih razredov že 

srečali s takšnim drevesnim diagramom, saj jih je nekaj celo poznalo pravilno obliko 

diagramov. Pri učencih tretjih razredov bi lahko predvidevali, da se s takšnim drevesnim 

diagramom še niso srečali. Pri tej nalogi učenci petih razredov ne dosegajo bistveno boljših 

rezultatov kot učenci tretjih razredov.  

 

Graf 22: Primerjava rezultatov učencev tretjih in petih razredov o doseganju cilja pri 5. nalogi   
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Cilj pete naloge je, da učenec s pomočjo danih podatkov izdela in poimenuje poljuben prikaz. 

Pri analizi naloge smo ugotovili, da učenci petih razredov dosegajo boljše rezultate kot učenci 

tretjih razredov.  
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8 SKLEP 

Na začetku empiričnega dela smo postavili dve vprašanji, glede na analizo nalog smo 

ugotovili sledeče:  

Ali učenci v času šolanja dosegajo učne cilje, ki jih predvideva učni načrt za 3. in 5.  

razred, iz vsebin obdelave podatkov?  

Po analizi lahko sklepamo, da učenci 3. razredov ne dosegajo vseh ciljev, ki jih predvideva 

učni načrt. Učitelji bi se morali osredotočiti predvsem na branje in izdelovanje prikazov ter na 

obravnavo prikazov kot sta Carrollov diagram in drevesni prikaz, saj so učenci pri teh nalogah 

dosegli najslabše rezultate. Dobro bi bilo spodbujati učence k nalogam, ki od njih zahtevajo 

da zberejo podatke ter jih predstavijo v različnih prikazih. Učenci 5. razredov prav tako ne 

dosegajo vseh učnih ciljev. Tako kot učenci 3. razredov so tudi oni najslabše reševali nalogi, 

ki sta bili povezani s Carrollovim diagramom in drevesnim prikazom.  

Ali učenci 5. razredov dosegajo bistveno boljše rezultate pri vsebinah iz obdelave 

podatkov kot učenci 3. razredov?  

Učenci 5. razredov so pri preverjanju nekaterih ciljih kot so: branje podatkov s stolpičnega 

prikaza in odgovarjanje na vprašanja, odgovarjanje na vprašanja s pomočjo preglednice ter 

izdelava vrstičnega prikaza, odgovarjanje na vprašanja s pomočjo Carrollovega diagrama in 

poimenovanje ter oblikovanje poljubnega prikaza s pomočjo danih podatkov, dosegli  

bistveno boljše rezultate kot učenci 3. razredov. Pri branju podatkov s stolpičnega prikaza in 

preoblikovanju Carrollovega diagrama učenci 5. razredov niso dosegli boljših rezultatov kot 

učenci 3. razredov.  

 

Če bi raziskavo opravljala še enkrat, bi spremenila prvo nalogo za učence 5. razredov. Menim 

da če bi enote za vrednosti spremenljivk pri 1. nalogi naraščale za manj, bi učenci 5. razredov 

dosegli verjetno veliko boljše rezultate, kot so jih sedaj. Presenetilo me je, da učenci 3. in 5. 

razredov ne dosegajo boljših rezultatov pri izdelavi in poimenovanju poljubnega prikaza. Tu 

bi lahko izbrali tisti prikaz, ki ga najbolje poznajo in tako dosegli cilj, pa vendar se pri tej 

nalogi pojavlja ogromno napak.  

Menim, da naloge niso bile prezahtevne, saj so upoštevale cilje, ki jih določa učni načrt. 

Čeprav so vsebine iz obdelave podatkov pomembne za vsakdanje življenje, moramo jih 

poznati, če želimo, da smo matematično pismeni in da lahko aktivno sodelujemo pri 

vsakodnevnih opravilih, šolanju, službi ..., menim da učitelji ne posvečajo dovolj časa 
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obravnavi in utrjevanju snovi v osnovni šoli. Dokler bo temu tako, se bomo srečevali z 

ljudmi, ki teh vsebin ne poznajo oz. obvladajo.  
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10 PRILOGE 

PRILOGA 1: Naloge za tretji razred  

Povprečne mesečne temperature v Portorožu leta 2009 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

 
 
1. Izpolni preglednico. Pomagaj si z zgornjim prikazom.  
 
Mesec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

Temperatura (°C)             

 
 
2. Odgovori na vprašanja.  

V katerem mesecu so bile povprečne temperature najnižje?________________ 

V katerem najvišje? _____________________________________________ 

V katerem mesecu je bila povprečna temperatura 19 °C? __________________ 

V katerih mesecih so bile povprečne temperature nad 14 °C? _______________ 

____________________________________________________________ 

V katerih mesecih so bile povprečne temperature pod 10 °C? ______________ 
____________________________________________________________ 
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3. Na šoli so izvedli raziskavo o oddaljenosti nekaterih mest od Ljubljane. Podatki 

so v razpredelnici.   

 

 

 

 

 

 

S pomočjo preglednice sestavi prikaz z vrsticami. Upoštevaj legendo.  

 

Dravograd           

Tolmin          

Ljutomer          

Ormož          

Kočevje          

 

Legenda:       = 20 km 

Kateri kraj je najbolj oddaljen od Ljubljane? __________________________ 

Kateri najmanj? ______________________________________ 

 
 
4. Oglej si spodnji Carrollov diagram.  
 
 Živi v vodi Živi v vodi 

Ima noge žaba, krastača jež, volk, medved, gosenica, sinica, kos 

Ima noge riba, delfin, morski pes kača, deževnik 

 
 
 

Mesto Kilometri 

Dravograd 120 

Tolmin 100 

Ljutomer  180 

Ormož 160 

Kočevje  60 
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a) Odgovori na vprašanja. 

Naštej živali, ki živijo v vodi. _________________________________ 

Katere živali nimajo nog? ____________________________________ 

Naštej živali, ki ne živijo v vodi in imajo noge. _____________________ 

_______________________________________________________  

 

b) Preoblikuj prejšnji diagram v drevesnega, tako da bodo živali 

razvrščene po drugih lastnostih. Lastnosti tudi vpiši.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. V tretjem razredu so učenci brali naslednje revije:  9 učencev je bralo revijo 

Smrklja, 5 učencev revijo Bravo, 3 učenci revijo Moj planet in 3 učenci revijo Pil. 

Oblikuj prikaz v katerem boš prikazal-a, katere knjige je prebralo določeno 

število učencev.  

Prikaz, ki si ga izdelal-a, poimenuj: ________________.  
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PRILOGA 2: Naloge za peti razred  

 

Oddaljenost nekaterih mest od Trbovelj v kilometrih  

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Celje Koper Kranj Krško Ljubljana Maribor

1. Izpolni preglednico. Pomagaj si z zgornjim prikazom.  

 
Kraj  Kilometri 
  
  
  
  
  
  

 
2. Oglej si prikaz in odgovori na naslednja vprašanja.  

Koliko kilometrov je oddaljen Maribor od Trbovelj? _____________________ 

Zapiši mesto, ki je oddaljeno več kot 100 km od Trbovelj. _________________  

Zapiši mesti, ki sta od Trbovelj oddaljeni enako število kilometrov. __________ 

Katera mesta so oddaljena od Trbovelj več kot 80 km?___________________ 

Katero mesto je najmanj oddaljeno od Trbovelj? _____________________ 

Katero mesto je najbolj oddaljeno od Trbovelj? ________________________ 

3. Na šoli so izvedli raziskavo o učnem uspehu učencev ob zaključku šolskega leta. 

V spodnji preglednici so podatki:  
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S pomočjo preglednice sestavi prikaz z 

vrsticami. Upoštevaj legendo.  

 

Odličen          

Prav dober           

Dober          

Zadosten          

Nezadosten          

 

Legenda:       = 20 otrok 

S kakšnim uspehom bo šolanje zaključilo največ učencev? _________________ 

S kakšnim uspehom najmanj? ______________________________________ 

 

4. Oglej si spodnji Carrollov diagram.  

 

 Sesalec Sesalec  

Živi v morju Kit, delfin, tjulni Morski pes, hobotnica 

Živi v morju  Človek, krava, netopir, krt, mačka Sova, močerad 

 

 

a) Odgovori na vprašanja.  

Uspeh  Število učencev 

Odličen 140 

Prav dober 120 

Dober 180 

Zadosten 60 

Nezadosten  20 
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Katere živali so razvrščene med sesalce? ____________________________ 

___________________________________________________________ 

Kateri sesalci živijo v morju? _____________________________________ 

Kateri ne? ___________________________________________________ 

Naštej živali, ki niso sesalci. ______________________________________ 

 

b) Preoblikuj prejšnji diagram v drevesnega tako, da bodo živali razvrščene 

po drugih lastnostih. Lastnosti tudi vpiši.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5. Učenci 5. razreda so v šolskem letu 2009/2010 prebrali naslednje knjige: 5 
učencev je prebralo knjigo Špela detektivka, 7 učencev Pesmi za punčke in pobe, 
9 učencev Rumeno podmornico, 14 učencev Zgodbe iz mesta Rič Rač, 16 učencev 
Babičin čarobni stroj in 18 učencev knjigo Lukec in njegov škorec. Oblikuj prikaz 
v katerem boš prikazal-a, katere knjige je prebralo določeno število učencev.  
Prikaz, ki si ga izdelal-a, poimenuj: ________________.  

 

 
 

    


