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POVZETEK 

Namen magistrskega dela je obravnava zmotnih predstav tretješolcev in petošolcev 

pri učenju in poučevanju matematične teme geometrijskih likov in teles. Avtorja 

Clements in Battista (1992) v svojem delu opisujeta številne raziskave, ki kažejo na to, 

da tema geometrijskih likov in teles učencem povzroča težave. Ker so bile raziskave, 

ki potrjujejo omenjeno dejstvo, po večini izvedene le v tujini, sem se odločila, da 

problematiko poznavanja in razumevanja geometrijskih likov in teles raziščem v eni 

izmed slovenskih osnovnih šol. V teoretičnem delu sem opisala operativne cilje in 

vsebine, ki jih učenci spoznajo od 1. do 5. razreda v okviru tematskih sklopov 

»Geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja«, »Geometrijski elementi« ter 

»Liki in telesa«. Predstavila sem pomen poznavanja učnih težav pri matematiki za 

uspešno poučevanje geometrije in osnovnošolski pristop poučevanja geometrije »od 

telesa k točki«, v okviru katerega sem predlagala tudi didaktična priporočila za 

poučevanje geometrije v osnovni šoli. Geometrijsko mišljenje so do sedaj raziskovali 

že številni avtorji, zato sem v teoretičnem delu predstavila še izsledke tujih raziskav o 

težavah pri geometriji in o razvoju geometrijskih pojmov in predstav s poudarkom na 

avtorjih van Hielu in Piagetu. Ker geometrija pogosto temelji na abstraktnem znanju in 

ker je reševanje geometrijskih problemov za učence zahtevno, sem se osredinila še 

na učenčeve strategije reševanja problemov in najpogostejše vrste napak, s katerimi 

se pri tem srečujejo. Osnovna raziskovalna metoda empiričnega dela je bila 

deskriptivna neeksperimentalna, glede na raziskovalni pristop pa je bila raziskava 

kvantitativna in kvalitativna. Na podlagi preizkusa znanja sem ugotavljala, na kateri 

stopnji geometrijskega mišljenja po van Hielu so tretješolci in petošolci, raziskala pa 

sem tudi najpogostejše zmotne predstave učencev o geometrijskih likih in telesih ter 

razlike v uspešnosti reševanja nalog glede na spol in glede na starost učencev. S 

pomočjo anketnega vprašalnika sem ugotavljala še, kakšna je povprečna ocena 

učencev pri matematiki, kakšen odnos imajo do nje, kakšen pomen pripisujejo 

poznavanju geometrijskih likov in teles v vsakdanjem življenju ter kakšno težavnost 

pripisujejo obravnavi teme geometrijskih likov in teles v šoli. Rezultati raziskave so 

pokazali kar nekaj težav tretješolcev in petošolcev pri razumevanju, uporabi in 

predstavi geometrijskih likov in teles. Učenci so imeli težave s prepoznavanjem oblik, 

ki so posebne, malokrat videne. Bolj kot so bile oblike razvejane in netipične, več težav 

so imeli tretješolci in petošolci z njihovim prepoznavanjem. Raziskava o zmotnih 

predstavah na področju geometrije je pomembna za razvoj področja didaktike 

matematike. Na podlagi ugotovljenega se bo v prihodnje lahko opredelilo, kako 

izboljšati težavna geometrijska področja, in sicer z vidika ustreznih didaktičnih 

pripomočkov, metod in oblik dela ter načina dela za preprečevanje zmotnih predstav o 

geometrijskih likih in telesih. 

Ključne besede: geometrija, liki in telesa, zmotne predstave, stopnje geometrijskega 

mišljenja, van Hiele



 

iv 
 



 

v 
 

Misconceptions of third and fifth graders about geometrical shapes and bodies 

SUMMARY 

The purpose of the master's thesis is to deal with the misconceptions of third and fifth 

graders in teaching and learning mathematical topics on geometric shapes and bodies. 

The authors Clements and Battista (1992) describe in their work a number of studies 

showing that the topic on geometric shapes and bodies causes problems to students. 

Since the studies, which confirm this fact were mostly carried out only abroad, I decided 

to explore the problem of knowing and understanding geometric shapes and bodies in 

one of the Slovene primary schools. In the theoretical part I described the operational 

objectives and the content that students learn from the first to the fifth grade within the 

thematic frames »Geometrical forms and the use of geometrical tools«, »Geometric 

elements« and »Geometric shapes and bodies«. I presented the importance of 

understanding learning difficulties in mathematics for successful teaching of geometry 

and a primary school approach of teaching geometry »from the body to the point«, in 

which I also suggested didactic recommendations for teaching geometry in primary 

school. Until now geometric thinking has been studied by many authors, so in the 

theoretical part I presented also the findings of other studies on problems in geometry 

and on the development of geometric concepts focusing on authors van Hiele and 

Piaget. Because geometry is often based on abstract knowledge and because for 

students solving geometry problems is challenging, I focused on pupils' problem-

solving strategies and the most common types of errors that they encounter. The basic 

research method of the empirical part was the descriptive non-experimental, and 

according to the research approach the study was quantitative and qualitative. Based 

on the school test, I determined, at which stage of geometric thinking are the third and 

fifth graders according to van Hiele. I also explored the most common pupils' 

misconceptions about geometrical shapes and bodies, as well as differences in the 

successfulness of solving problems considering gender and age of the pupils. With the 

help of a questionnaire I observed, what was the average grade of pupils in 

mathematics, their attitude towards mathematics, what significance they attribute to 

the knowledge of geometric shapes and bodies in everyday life and what difficulty they 

attribute to the topic of geometric shapes and bodies in school. The results showed 

that third and fifth grades have quite a lot of problems in understanding, using and 

recognizing geometric shapes and bodies. Pupils had difficulties in recognizing shapes 

that are special, rarely seen. The more the shapes were branched and atypical, more 

problems the third and fifth graders had with their identification. The study on 

misconceptions in the field of geometry is important for the development of the 

didactics of mathematics. Based on the findings, in future it will be possible to define, 

how to improve difficult geometric areas, viewed from the perspective of appropriate 

teaching materials, methods and forms of work and approaches to prevent 

misconceptions of geometrical shapes and bodies. 
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1 UVOD 

Matematika je od nekdaj veljala za zahteven šolski predmet. Učenčev slabši uspeh pri 

predmetu se je pogosto pripisoval zahtevnosti predmeta ali učenčevim nižjim splošnim 

sposobnostim, nihče pa se ni kaj dosti ukvarjal z resničnimi vzroki učenčevih težav 

(Kavkler in Košak, 2015). 

Za eno izmed najzahtevnejših področij matematike še danes velja geometrija. Čeprav 

se otroci z geometrijo srečujejo vsakodnevno in že od rojstva dalje, jim preskok iz 

vsakdanjega opazovanja različnih oblik v naravi na šolsko obravnavo geometrijskih 

likov in teles povzroča kar nekaj težav. 

V šoli se tako učenci pri geometriji spopadajo z različnimi ovirami, ki preprečujejo 

njihovo razumevanje določenih geometrijskih vsebin. Avtorici Kavkler in Košak (2015) 

opozarjata na to, da je znake učenčevih težav treba znati prepoznati, jih opisati in se 

nanje primerno odzvati. V šoli se na znake učenčevih težav v prvi vrsti odziva učitelj, 

od katerega se pričakuje, da učencu s težavami na področju geometrije ponudi 

podporo in mu poišče pomoč.  

Pri pouku geometrije se pomoč učencem nudi na podlagi konkretnih ponazoril 

geometrijske vsebine oz. uporabe modelov, s pomočjo katerih si učenci lažje 

predstavljajo določene geometrijske pojme. Na podlagi konkretne ponazoritve jih 

učenci hitreje usvojijo, prav tako pa si jih bolje in lažje zapomnijo. Nove informacije 

morajo učenci shraniti v dolgotrajni spomin, od koder jih lahko v različnih situacijah 

nemoteno prikličejo in jih uporabijo pri razrešitvi določenega matematičnega problema. 

Za razumevanje učnih težav učencev na področju geometrije učitelj potrebuje 

teoretično znanje o kognitivnih, emocionalnih in socialnih dejavnikih, ki vplivajo na 

učno uspešnost posameznika. Le učitelj, ki ima dovolj znanja, usposobljenosti za 

praktično ukrepanje in empatije do učencev z učnimi težavami, bo znal pravočasno 

prepoznati učne težave učencev in izbrati ustrezne ukrepe pomoči, ki vodijo do 

zmanjšanja ali celo odprave učnih težav (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

Težave na področju geometrije se kažejo v različni intenziteti. Učenci pri usvajanju 

geometrijskih pojmov lahko kažejo njihovo nerazumevanje, kar poimenujemo kot 

težave. Te težave učencev so blage, lažje odpravljive. Težja oblika težav pri usvajanju 

geometrijskih pojmov so zmotne predstave, pri katerih gre za napačno usvojen 

geometrijski pojem, odpravljanje katerega pa je bolj zapleteno in težavno.  

Da učitelj prepreči zmotne predstave učencev, mora imeti pri oblikovanju geometrijskih 

pojmov na voljo mnogo didaktičnega materiala, iger, igrač in modelov. Šele po dovolj 

dolgem usvajanju novega geometrijskega znanja na konkretni ravni lahko učitelj preide 

na grafično in nato na simbolno raven poučevanja (Cotič in Hodnik Čadež, 2002). 

Pri poučevanju in učenju geometrije je pomembno tudi učiteljevo zavedanje, da bodo 

učenci sprejeli smiselnost učenja novih vsebin, če bodo razumeli, da morajo obstoječe 
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znanje razširiti, ker je njihovo znanje preskromno, da bi bili kos določenim 

geometrijskim problemom (Žakelj, 2003a). Učitelj mora tako učencem, ki imajo težave 

na področju geometrije, njihove težave obrazložiti, da se jih učenci zavedajo in jih 

poznajo, saj le s skupno močjo učitelja in učenca težave lahko omilimo ali uspešno 

odpravimo. 

V teoretičnem delu magistrskega dela sem opisala operativne cilje in vsebino, ki jih 

učenci spoznajo od 1. do 5. razreda v okviru tematskih sklopov »Geometrijske oblike 

in uporaba geometrijskega orodja«, »Geometrijski elementi« ter »Liki in telesa«. 

Predstavila sem pomen poznavanja učnih težav pri matematiki za uspešno poučevanje 

geometrije in osnovnošolski pristop poučevanja geometrije »od telesa k točki«, v okviru 

katerega sem predlagala tudi didaktična priporočila za poučevanje geometrije v 

osnovni šoli. Predstavila sem še izsledke tujih raziskav o težavah pri geometriji in o 

razvoju geometrijskih pojmov in predstav s poudarkom na avtorjih van Hielu in Piagetu 

ter učenčeve strategije reševanja problemov in najpogostejše vrste napak, s katerimi 

se srečujejo. 

V empiričnem delu sem predstavila poglobljeno raziskavo na področju geometrijskih 

likov in teles v 3. in 5. razredu osnovne šole. Na podlagi analize anketnih vprašalnikov 

in preizkusov znanja sem zbrane ugotovitve raziskave predstavila v tabelah ali v opisni 

obliki. Glavne ugotovitve raziskave sem predstavila tudi v zaključnem poglavju, v 

katerem sem opisala vse odgovore na raziskovalna vprašanja. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 GEOMETRIJA V UČNEM NAČRTU DO PETEGA RAZREDA OSNOVNE ŠOLE 

Osnovnošolski pouk matematike obsega temeljne in za otroka pomembne 

matematične pojme, ki so usklajeni z otrokovim kognitivnim razvojem, s sposobnostmi, 

z osebnostnimi značilnostmi in njegovim življenjskim okoljem (Učni načrt, 2011). 

Pri pouku matematike spodbujamo različne oblike mišljenja, ustvarjalnost, formalna 

znanja in spretnosti, učencem pa tudi omogočamo, da spoznajo praktično uporabnost 

in smiselnost učenja matematike. Ne ukvarjamo se samo s kognitivnim področjem 

učenčeve osebnosti, ampak tudi z afektivnim in psihomotoričnim področjem, saj je 

bistveni razlog za poučevanje in učenje matematike njena pomembnost pri razvoju 

celovite osebnosti učenca (Učni načrt, 2011). 

Otroci se z geometrijo prvič srečajo že zelo zgodaj. Že v vrtcu se na neformalen način 

seznanijo z določenimi geometrijskimi vsebinami, v osnovni šoli pa pridobljena 

spoznanja le še poglabljajo in nadgrajujejo.  

V prvem razredu se učenci v okviru tematskega sklopa »Geometrijske oblike in 

uporaba geometrijskega orodja« seznanijo z geometrijsko vsebino likov, teles in črt, 

pri čemer se naučijo prepoznati, poimenovati in opisati osnovne geometrijske oblike v 

življenjskih situacijah (predmeti) in matematičnih okoliščinah (modeli), izdelati modele 

teles in likov ter jih opisati, prostoročno risati črte in like ter uporabljati geometrijsko 

orodje (šablono) pri risanju ravnih črt in likov (Učni načrt, 2011). 

V drugem razredu učenci poleg vsebin, obravnavanih v 1. razredu, spoznajo še pojem 

točke. Naučijo se prepoznati, opisati in poimenovati geometrijska telesa in 

geometrijske like, prepoznati in risati različne črte (ravne, krive, sklenjene, 

nesklenjene, lomljene), narisati in označiti točko z veliko tiskano črko, označiti 

presečišče črt ter uporabljati geometrijsko orodje (šablono) pri risanju črt in likov (Učni 

načrt, 2011). 

V tretjem razredu učenci v okviru tematskega sklopa »Geometrijske oblike in uporaba 

geometrijskega orodja« spoznajo geometrijske vsebine teles in likov, spoznajo pojem 

skladnosti likov ter razdaljo med dvema točkama, prepoznajo in poimenujejo 

geometrijske like ter opišejo lastnosti z matematičnimi izrazi, kot sta stranica in oglišče, 

prepoznajo in poimenujejo geometrijska telesa ter pri opisu lastnosti uporabljajo 

matematične izraze, kot so ploskev, rob in oglišče, narišejo večkotnik in ga pravilno 

poimenujejo glede na število stranic, seznanijo se s pojmom skladnost ob življenjskih 

primerih in v matematičnih okoliščinah, prepoznajo in narišejo skladen lik ter narišejo 

črte med dvema točkama in spoznajo pojem najkrajša razdalja med dvema točkama 

(Učni načrt, 2011). 

V okviru tematskega sklopa »Liki in telesa« učenci v 4. razredu nadgradijo svoje znanje 

na področju geometrijskih likov in teles, in sicer podrobneje spoznajo lastnosti kvadra 

in kocke ter pravokotnika in kvadrata. Naučijo se razlikovati in opisati kocko in kvader 
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ter opisati njune lastnosti (mejna ploskev, rob, oglišče), razlikovati pravokotnik in 

kvadrat ter opisati medsebojno lego stranic in njihove lastnosti (Učni načrt, 2011).  

V okviru tematskega sklopa »Geometrijski elementi« četrtošolci spoznajo še 

geometrijske pojme, kot so daljica, premica, poltrak, dolžina daljice, skladnost daljic in 

medsebojna lega premic. Pri tem prepoznavajo, opišejo in poimenujejo ravne črte, 

določene z dvema točkama, narišejo in označijo ravne črte z matematičnimi simboli 

(daljica AB, a; dolžina daljice |AB|; premica p, q ...; poltrak k, h ...), narišejo daljico z 

dano dolžino, povežejo pojme daljica, dolžina daljice, mersko število in merska enota, 

prepoznajo in narišejo skladne daljice, narišejo in označijo presečišče dveh premic, 

opazujejo odnos med sosednjima stranicama v večkotniku (pridobivanje izkušenj za 

poznejše vpeljevanje kotov), v različnih situacijah prepoznavajo vzporednice in sečnice 

(poseben primer so pravokotnice), poznajo pojme središče, polmer, krožnica, krog in 

razlikujejo med njimi ter rišejo krožnice in kroge z geometrijskim orodjem (šestilom) 

(Učni načrt, 2011). 

V petem razredu pa se učenci v okviru tematskega sklopa »Liki in telesa« seznanijo z 

vsebino mreže kocke in kvadra ter podrobneje spoznajo trikotnike, štirikotnike in 

večkotnike. Naučijo se razlikovati like in telesa ter opisati njihove lastnosti, opisati 

kocko in kvader ter sestaviti njuna modela, izdelati in opisati mrežo kocke in kvadra, 

risati mrežo kocke in kvadra, opisati in imenovati oglišča ter stranice likov (trikotnik, 

štirikotnik, večkotnik), narisati pravokotnik in kvadrat z upoštevanjem medsebojne lege 

stranic in skladnosti daljic, opredeliti obseg in ploščino lika, razlikovati med obsegom 

in ploščino lika, izmeriti in izračunati obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin 

stranic, izmeriti s konstantno nestandardno in standardno enoto ploščino pravokotnika 

in kvadrata ter izračunati ploščino pravokotnika in kvadrata (brez uporabe obrazcev) 

(Učni načrt, 2011). 

V okviru tematskega sklopa »Geometrijski elementi« se petošolci seznanijo tudi s 

pojmom ravnina, spoznajo odnose med točko, premico, daljico in poltrakom ter odnose 

med premico (daljico), krožnico in krogom. Poznajo še odnose »leži na«, »ne leži na«, 

vzporednost in pravokotnost (sekanje), poznajo in uporabljajo matematično simboliko 

(vzporednost ||, pravokotnost ⊥ , A∈p in A∉p), skozi dano točko narišejo vzporednico 

in pravokotnico k dani premici, opazujejo in primerjajo kote v večkotniku, opazujejo in 

primerjajo kote, ki nastanejo pri sekanju premic, uporabljajo geometrijsko orodje 

(geotrikotnik) pri risanju vzporednic in pravokotnic, grafično seštevajo in odštevajo 

daljice, v različnih situacijah prepoznajo pojme polmer in premer krožnice/kroga, 

sekanta, mimobežnica, tetiva, tangenta ter uporabljajo geometrijsko orodje (šestilo) pri 

risanju krožnice in kroga z danim polmerom ter premerom (Učni načrt, 2011). 
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2.2 GEOMETRIJA V OSNOVNI ŠOLI V POVEZAVI Z UČNIMI TEŽAVAMI PRI 

MATEMATIKI 

Pouk matematike je namenjen graditvi pojmov in povezav ter spoznavanju in učenju 

postopkov, ki posamezniku omogočajo vključitev v sistem matematičnih idej, s tem pa 

tudi vključitev v kulturo, v kateri živimo (Učni načrt, 2011). 

Žakelj in Valenčič Zuljan (2015) ugotavljata, da matematika učencem pogosteje 

povzroča težave kot ostali predmeti. Mnogi učenci menijo, da matematika ni zanimiva, 

do nje ne čutijo veselja in za učenje niso motivirani. Nekateri učenci do matematike 

čutijo odpor in celo strah. Zaradi naštetega se pogosto učijo brez razumevanja in v 

matematičnih vsebinah ne vidijo smiselne uporabe ter povezave z vsakdanjim 

življenjem.  

Negativen odnos do matematike in nezaupanje v lastne sposobnosti lahko vplivata na 

dosežke učencev (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). Iz tega lahko sklepamo, da tudi 

negativen odnos do pouka geometrije vpliva na učenčeve dosežke na področju 

geometrijskih likov in teles.  

Učne težave učencev je treba pravočasno prepoznati, odkriti njihove značilnosti in 

vzroke zanje. Na podlagi ugotovitev pa je kasneje potrebno načrtovati ustrezne ukrepe 

pomoči (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). To lahko povežemo z obravnavanjem 

tematike geometrijskih likov in teles. Splošno znano je, da osnovnošolskim učencem 

tematika geometrijskih likov in teles povzroča kar nekaj težav. Geometrija je za otroke 

abstraktna. V tem primeru je torej pomembno, da težave učencev pravočasno 

prepoznamo in dalje ukrepamo tako, da učencem tematiko geometrijskih likov in teles 

približamo do te mere, da usvojeno znanje razumejo in ga znajo uporabiti v novi 

situaciji. To pa dosežemo s samim načinom poučevanja, ki mora v največji meri 

temeljiti na uporabi konkretnih materialov in vsakdanjih življenjskih situacijah. 

2.2.1 DELITEV UČNIH TEŽAV PRI MATEMATIKI IN VZROKI ZA MATEMATIČNI 

UČNI NEUSPEH 

Učne težave učencev delimo na splošne in specifične. Učenci, ki imajo pri matematiki 

splošne učne težave, imajo težave običajno tudi pri drugih predmetih. Zanje je 

značilno, da na splošno počasneje usvajajo znanja kot njihovi vrstniki (Žakelj in 

Valenčič Zuljan, 2015). 

Med vzroki za splošne učne težave pri matematiki so navedene nižje intelektualne 

sposobnosti, motnje pozornosti, kulturno-socialne razlike, slabše razvita notranja 

organizacija, nizka učna motivacija ter čustvene in vedenjske motnje učencev (Žakelj 

in Valenčič Zuljan, 2015). 

Avtorica Kavkler (1990) vzroke za matematični neuspeh deli na subjektivne in 

objektivne. Med subjektivne vzroke za neuspešnost učencev pri matematiki uvršča 

sposobnosti, razvojne zaostanke, strah, psihične motnje, delovne navade ter slabo 

predznanje, med objektivnimi vzroki za neuspeh pa izpostavlja neusklajene zahteve v 
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učnih načrtih z razvojnimi možnostmi učencev, učbenike, metode in oblike dela v 

razredu ter didaktične pripomočke. 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki v primerjavi z njihovimi vrstniki 

dosegajo pomembno slabše rezultate, pri tem pa njihove težave niso pogojene z 

motnjami v duševnem razvoju, z zaznavnimi okvarami in neustreznim šolanjem 

(Peklaj, 2012, v Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

Specifične učne težave pri matematiki delimo na lažje, zmerne in težke, lahko pa jih 

razdelimo tudi v dve skupini, in sicer v diskalkulijo in specifične aritmetične učne 

težave. Učenci z diskalkulijo kažejo težave pri dojemanju pojma število, osnovnih 

računskih operacijah, obračanju številk, avtomatizaciji, pisnem računanju (npr. 

nepravilno podpisovanje) in reševanju besedilnih nalog. Diskalkulija kot motnja se kaže 

v različni intenziteti, lahko je lažja, zmerna ali težja. Otrok s to motnjo pri učenju 

matematike napreduje, vendar dosti počasneje kot vrstniki in neprimerno svoji mentalni 

in kronološki zrelosti (Dobravc, 2010, v Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

Specifične aritmetične učne težave imajo izvor v različnih spoznavnih in nevroloških 

primanjkljajih. Učenci imajo težave pri priklicu dejstev iz dolgotrajnega spomina (npr. 

poštevanka, seštevanje ali odštevanje) in pri avtomatizaciji postopkov (npr. deljenje ali 

prenašanje desetic pri odštevanju), imajo pa tudi težave, povezane z vizualno-

prostorskimi primanjkljaji, pri katerih gre za neustrezno uporabo vizualno-prostorskih 

spretnosti (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

Učenci, ki imajo specifične učne težave pri matematiki, kažejo kompleksne vzgojno-

izobraževalne potrebe na vseh ali pa na nekaterih od štirih področij: 

 na področju organizacije (imajo neurejene šolske potrebščine in učne 

pripomočke, slabo razporejajo zapis na listu in slabo načrtujejo porabo časa, 

imajo težave s prostorsko orientacijo); 

 na področju fine motorike (imajo težave pri geometriji, pisanju števil, računov 

in besedil ter pri uporabi drobnih učnih pripomočkov); 

 na področju socializacije (pogosto težje razumejo pravila, socialne odnose in 

neverbalne znake komunikacije ter so slabše vključeni v socialno okolje); 

 na področju matematičnih vsebin, povezanih s problemskim matematičnim 

znanjem (slabše razumejo navodila, matematične pojme, imajo slabše razvite 

številske in prostorske predstave, imajo težave z razumevanjem besedilnih 

nalog in z logičnim sklepanjem, pogosto pa tudi s proceduralnim znanjem) 

(Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

2.2.2 UČITELJEVO ODZIVANJE NA UČNE TEŽAVE PRI POUKU MATEMATIKE 

Težave pri učenju matematike so različno intenzivne, zato mora biti temu prilagojena 

tudi pomoč posameznemu učencu, ki se s težavami sooča. Kavkler in Košak Babuder 

(2015) opisujeta petstopenjski model »odziv na obravnavo«, ki učiteljem zagotavlja 

zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje ter zgodnjo in učinkovito pomoč in podporo 

učencem, pri katerih obstaja možnost nastanka učnih težav na področju matematike. 
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Model »odziv na obravnavo« je preventiven, saj učencu ob pojavu nižjih dosežkov 

zagotovi takojšnjo pomoč in podporo ter preprečuje kasnejšo izrazitejšo učno 

neuspešnost. Model temelji na petih stopnjah nudenja pomoči učencu: 

1. stopnja: POMOČ UČITELJA. Prva stopnja modela »odziv na obravnavo« 

temelji na pomoči učitelja, saj je za blažje učne težave in specifične učne težave 

v šoli v prvi vrsti predvidena pomoč učitelja pri pouku, in sicer v okviru 

dopolnilnega pouka ter podaljšanega bivanja.  

 

2. stopnja: POMOČ ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE. Če pomoč učitelja ne 

zadošča, se v učenčevo obravnavo vključi šolski svetovalni delavec, ki v osebni 

mapi učenca začne voditi individualni delovni projekt pomoči. Svetovalni 

delavec učencu nudi konkretno pomoč pri učenju matematike, ki vključuje več 

specialnih oblik pomoči, kot jih je na predhodni stopnji izvajal učitelj. 

 

3. stopnja: INDIVIDUALNA ALI SKUPINSKA POMOČ. Če ima učenec kljub 

kakovostni pomoči na prvih dveh stopnjah še vedno težave, se učencu 

organizira pomoč na tretji stopnji modela. Izvajati se začne individualna ali 

skupinska pomoč učencu, ki jo izvaja šolska svetovalna služba (svetovalni 

delavci so psiholog, socialni pedagog, pedagog, specialni pedagog in 

usposobljen učitelj). Izvajalec individualne ali skupinske pomoči na podlagi 

diagnostične ocene začne izvajati bolj specialno obliko pomoči pri matematiki. 

Učenčev napredek se spremlja, dokumentira in evalvira v posebnem 

dokumentu. 

 

4. stopnja: VKLJUČITEV ZUNANJE STROKOVNE USTANOVE. Če se nudena 

pomoč na prvih treh stopnjah izkaže za nezadostno, lahko šola ali starši za 

pomoč prosijo zunanjo strokovno ustanovo (svetovalni center, center za 

duševno zdravje, posvetovalnico ipd.). Zunanja ustanova tako v timu z več 

strokovnimi delavci pripravi dodatno, bolj specifično strokovno pomoč učencu. 

 

5. stopnja: USMERITEV UČENCA. Če se težave še vedno nadaljujejo, se učenca 

usmeri v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, v okviru katerega se upoštevajo posebne potrebe učenca. 

 

Pri opisanem modelu nudenja pomoči in podpore učencu, ki ima težave na področju 

matematike, je pomembno upoštevati mnenje učenca in njegovih staršev, saj je tako 

program pomoči kakovostnejši in uspešnejši. Pri načrtovanju vsebine programa pa se 

ne smemo osredotočati le na učenčeve težave, pač pa moramo razvijati tudi njegova 

močna področja (Kavkler in Košak Babuder, 2015). 
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2.3 POMEN POZNAVANJA UČNIH TEŽAV PRI MATEMATIKI ZA USPEŠNO 

POUČEVANJE GEOMETRIJE 

Geometrija sodi med tiste matematične vsebine, ki so učencem pogosto težje 

razumljive, s katerimi se ne poistovetijo in pri katerih pogosto naletijo na težave. 

Ko učitelj poučuje določeno geometrijsko vsebino, se mora teh težav zavedati, dobro 

pa je, da pozna tudi splošne in specifične učne težave učencev pri matematiki, saj 

imajo ti učenci težave tudi na področju geometrije. 

Učenci s splošnimi učnimi težavami pri matematiki kažejo težave pri obravnavi 

geometrijskih vsebin tako, da počasneje usvajajo geometrijska znanja kot njihovi 

vrstniki. Učitelj mora ta učenčev primanjkljaj upoštevati in pouk geometrije načrtovati 

tako, da bodo pri njem uspešni tudi učenci s splošnimi učnimi težavami pri matematiki. 

Ker je za učence s splošnimi učnimi težavami pri matematiki značilno tudi to, da so 

nizko učno motivirani za pouk matematike, moramo pri poučevanju geometrijskih 

vsebin poskrbeti, da na učence delujemo motivacijsko in v pouk geometrije vnašamo 

novosti in zanimivosti. 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki kažejo posebne vzgojno-

izobraževalne potrebe na štirih področjih. Na kar treh od štirih področij pa je mogoče 

zaznati težave, ki so povezane z geometrijsko vsebino. Te težave so: slaba prostorska 

orientacija, težave pri geometriji zaradi težav na področju fine motorike, slabše 

razumevanje navodil in geometrijskih pojmov ter težave z logičnim sklepanjem.  

Vse omenjene težave na področju geometrije, ki izvirajo iz specifičnih učnih težav pri 

matematiki, je potrebno upoštevati, saj le tako lahko zagotovimo optimalne pogoje za 

uspešnost vseh učencev. 

Pri vsem tem pa se moramo zavedati, da težave pri obravnavi geometrijskih vsebin 

pogosto nastopijo tudi pri učencih, ki sicer nimajo splošnih ali specifičnih učnih težav 

pri matematiki, zato je pomembno, da pouk geometrije izvajamo kvalitetno in 

prilagojeno starosti otrok, prav tako pa pri vzgojno-izobraževalnem delu upoštevamo, 

da je geometrija za učence zahtevno matematično področje z vidika razumevanja, 

uporabe in predstave geometrijskih vsebin. 
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2.4 POUČEVANJE GEOMETRIJE V OSNOVNI ŠOLI 

Geometrija ima pomembno mesto v matematiki, ker: 

 omogoča raziskovanje fizičnega sveta, 

 se ukvarja z vizualizacijo, risanjem in konstruiranjem figur, 

 omogoča reprezentacijo pojmov v matematiki, ki sami po sebi niso vizualni, 

 je sama po sebi primer matematičnega sistema in 

 ker nam ponuja užitek in je estetska (Usiskin, 1990; Willson, 1977, v Cotič in 

Hodnik Čadež, 2002). 

Cotič in Hodnik Čadež (2002) opozarjata na to, da naj na začetku šolanja vse temeljne 

matematične pojme gradimo na podlagi konkretnih problemskih situacij, ki izvirajo iz 

realnih izkušenj učencev.  

2.4.1 PRISTOP POUČEVANJA GEOMETRIJE »OD TELESA K TOČKI« 

Pred leti se je geometrijo v osnovni šoli poučevalo po konceptu »od točke k telesu«. 

Ta pristop poučevanja je bil nasproten otrokovemu razvojnemu procesu, saj je pojem 

točka za sedemletnega učenca preveč abstrakten. Zaradi omenjene problematike se 

z novim šolskim zakonom, ki določa pričetek šolanja s šestimi leti, geometrijo v osnovni 

šoli poučuje po konceptu »od telesa k točki« (Cotič, Hodnik, Manfreda in Mutič, 1996). 

Kot navajata Cotič in Hodnik Čadež (2002) pristop poučevanja geometrije »od telesa 

k točki« poudarja, da mora učenec pri začetnem učenju geometrije izhajati iz 

konkretnih predmetov oz. tridimenzionalnih objektov, ki ga obkrožajo. Tem 

tridimenzionalnim oblikam nato išče podobne oblike, kasneje pa danim modelom 

geometrijskih teles išče podobne predmete v njegovi okolici, spoznava lastnosti 

geometrijskih teles in izdeluje modele iz različnih materialov. Od začetne seznanitve s 

tridimenzionalnimi oblikami učenec postopoma prehaja na dvodimenzionalne oblike. 

Ta prehod med drugim omogoča odtiskovanje ploskev geometrijskih teles v plastelin, 

glino, pesek ali kot štampiljke na papir. V primeru odtiskovanja ploskev na papir dobimo 

like, v ostalih primerih pa le različne oblike.  

Opisani pristop poučevanja geometrije v osnovni šoli omogoča mehkejši prehod med 

predšolskim in šolskim obdobjem, zadosti matematičnim kriterijem in je učencem 

razumljivejši (Cotič in Hodnik Čadež, 2002). 

Geometrijo v današnji osnovni šoli pa lahko opredelimo tudi kot učenje o geometrijskih 

pojmih po načelu »korak za korakom«. To pomeni, da strukturo geometrijskega znanja 

učenci pridobivajo sistematično (Cotič in Hodnik Čadež, 2002). 

Ker je geometrija zahtevno matematično področje, je pomembno poudariti, da jo 

obvladujemo tudi s pomočjo jezika. V geometriji je zaznavanje oblik bistvenega 

pomena, vendar le s pomočjo jezika lahko ustvarimo hierarhijo pojmov. Tako učenci 

oblike v geometriji najprej zaznavajo kot gestalte oz. podobe, šele potem pa jih 

razvrščajo in poimenujejo (npr. trikotnik, kvadrat). Le s pomočjo verbalne diskusije in 

verbalne konstrukcije učenci spoznajo hierarhijo med posameznimi liki (npr. kvadrat je 

pravokotnik in štirikotnik) (Cotič in Hodnik Čadež, 2002). 
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2.4.2 PRIMERI DEJAVNOSTI ZA POUČEVANJE GEOMETRIJE PO PRISTOPU 

»OD TELESA K TOČKI« 

Cotič idr. (1996) v svojem delu opredelijo matematične opise obravnavanih 

geometrijskih pojmov in konkretne dejavnosti za učence po pristopu poučevanja 

geometrije »od telesa k točki«. 

Pravijo, da učenci v okviru geometrijske vsebine likov in teles spoznavajo, da je telo z 

vseh strani omejen del prostora. Pod pojmom telesa si učenci lahko predstavljajo 

poljubne predmete iz njim znanega okolja. Mlajši učenci naj se ukvarjajo s čim večjimi, 

polnimi modeli teles, ki so izrazito tridimenzionalni. Primerni modeli teles za učenje so 

npr. omara, knjiga, žoga ipd.  

Z natančnim opazovanjem teles in izvajanjem aktivnosti naj učenci ugotavljajo različne 

lastnosti teles. Tako lahko opazijo, da se žoga in frnikola kotalita, škatlica z vžigalicami 

pa ne. Pri tem ugotovijo, da so nekatera telesa zaobljena, druga pa omejena s samimi 

ravnimi ploskvami. Prvim pravimo okrogla, drugim pa oglata telesa. Učenci naj z 

otipom poskušajo ugotoviti, kakšne so mejne ploskve, ki omejujejo določeno telo oz. 

predmet.  

Telesa, ki izstopajo zaradi svoje pravilne oblike, z učenci obravnavamo posebej. Med 

oglatimi telesi so to kocka, kvader in piramida, med okroglimi pa krogla, valj in stožec. 

Učenci naj s pomočjo konkretnih aktivnosti prepoznajo določeno telo in ga razlikujejo 

od ostalih, učitelj pa naj pri tem sprva uporablja čim več izrazov, ki so učencem domači, 

kasneje pa naj uporablja še geometrijske izraze, ki naj bi jih učenci ob teh primerih 

spoznali.  

S pomočjo različnih čutil in aktivnosti naj učenci za posamezne predmete skušajo 

ugotoviti, kateremu od teles so podobni, poleg tega pa naj razčlenjujejo sestavljena 

telesa (npr. steber hiše je sestavljen iz kvadra, streha pa iz piramide). Iz osnovnih 

gradnikov (kocke, kvadri, piramide) naj učenci gradijo tudi svoje objekte, iz mrež teles 

pa naj sestavljajo telesa. Zadnjo dejavnost lahko izvedemo še v obratni smeri, in sicer 

tako, da učenci telesa razprostrejo v mreže. Tako ugotovijo, da mrežo telesa dobimo, 

če votlo geometrijsko telo razprostremo v ravnino. Pri krogli učenci spoznajo, da nima 

mreže. Učencem razložimo še to, da mreži po navadi dodamo zavihke, ki omogočajo, 

da jo s prepogibanjem in zvijanjem ponovno zlepimo v telo.  

Z natančnejšim opazovanjem teles preidemo na like. Učenci lahko telesa uporabijo kot 

štampiljke in jih odtiskujejo na papir. S to dejavnostjo preusmerimo pozornost učencev 

na posamezno ploskev telesa, ki je značilna za določen lik. Pod pojmom lik si na 

splošno predstavljamo kakršenkoli omejen del ravnine, učenci pa na začetku 

prepoznavajo samo nekatere pravilne like, in sicer krog, kvadrat, pravokotnik in 

trikotnik. Učenci ugotovijo, da se krog od ostalih treh likov razlikuje po tem, da nima 

stranic, da je omejen s krivo črto, ki ji pravimo krožnica, in da so vse točke na krožnici 

enako oddaljene od središčne točke kroga. Pri kvadratu učenci spoznajo, da ima vse 

štiri stranice enako dolge in da v ogliščih tvorijo prave kote. Ugotovijo še, da podobno 

velja tudi za pravokotnik, le da pri pravokotniku zadošča, da sta enako dolgi nasprotni 
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stranici. Pri trikotnikih se učenci seznanijo z različnimi vrstami trikotnikov, kar 

pripomore k temu, da pojem trikotnika usvojijo dovolj široko. Učenci spoznajo, da 

trikotnike, kvadrate in pravokotnike s skupno besedo poimenujemo večkotniki.  

Učenci naj s prepogibanjem likov na način, da dobljena dela drug drugega prekrivata, 

spoznajo pojem simetričen lik. Izkušnje s tem pojmom naj učenci bogatijo preko 

izrezovanja simetričnih oblik iz papirja. Izdelujejo lahko okraske za učilnico.  

Z risanjem učenci spoznajo tudi črte, in sicer ravne, krive, sklenjene in nesklenjene. 

Učenci naj črte spoznavajo na podlagi modelov. Modeli za nesklenjeno črto so lahko 

vezalke in vrvice, za sklenjeno črto pa zapeta verižica, gumijasta elastika, prstan ipd. 

Črte lahko dobimo tudi z obrisovanjem teles. Za modele ravnih črt nam v tem primeru 

lahko služijo robovi oglatih teles, za modele krivih črt pa robovi nekaterih okroglih teles 

(npr. valj ali stožec), pa tudi vrvice, vzmeti ipd. Risanje ravnih črt naj učenci vadijo ob 

ravnilu, krive črte pa naj rišejo predvsem prostoročno.  

Z opisanim pristopom poučevanja geometrije, ki temelji na konkretnih dejavnostih za 

učence, lahko postavimo trdne temelje za nadaljnje delo na področju geometrije.  

2.4.3 DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA POUČEVANJE GEOMETRIJE V OSNOVNI 

ŠOLI 

Danes se od učitelja pričakuje, da vsem učencem omogoči, da usvojijo določena 

matematična znanja. Da učitelj to doseže, mora uporabiti ustrezen pristop poučevanja. 

Pri poučevanju geometrije je pomembno učiteljevo zavedanje o tem, da je geometrija 

problematično matematično področje z vidika učenčeve uspešnosti na tem področju, 

saj ima marsikateri učenec težave pri usvajanju določenih geometrijskih vsebin. Učitelj 

mora učne težave učencev razumeti kot izziv za iskanje didaktičnih poti, s katerimi bo 

dosegel optimalne rezultate učencev glede na njihove zmožnosti in sposobnosti. To 

pa postavlja učitelja pred poglobljen strokovni razmislek, kako poučevati, kako 

prepoznati potrebe in težave učencev ter katere ukrepe izbrati, da bodo učinkoviti 

(Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015).  

Žakelj (2003) trdi, da mora učenje geometrijske vsebine zagotoviti interakcijo med 

konkretno in miselno aktivnostjo, ki privede do povezav. Da učenci usvojeno znanje 

ponotranjijo, morajo začutiti pomen in smiselnost vsebin, ki se jih učijo. S primernimi 

didaktičnimi pristopi lahko spodbudimo učenčevo motivacijo in zanimanje za učenje, s 

primerno izbranimi izzivi pa učenci začutijo potrebo po razširitvi znanja, ki je ključnega 

pomena za uspešno učenje in poučevanje. 

Če na silo uvedemo določen geometrijski koncept, ki se ne navezuje na obstoječe 

znanje, je snov pri učencih lahko naučena le na pamet. Zato je pri poučevanju 

geometrije zelo pomembno, da novo snov združimo z znanjem, ki ga učenci na tem 

področju že imajo. To storimo na način, da primerjamo in križarimo med novim in starim 

znanjem. Informacije, ki se navezujejo na obstoječo mrežo znanja, si učenci zapomnijo 

bolje in lažje (Žakelj, 2003). 
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Pri učenju novih geometrijskih konceptov je torej pomembno povezovanje znanja, pa 

naj gre za povezovanje obravnavanih vsebin znotraj predmeta ali pa za medpredmetno 

povezovanje. Ko uvajamo nove geometrijske pojme, poleg novosti ni pametno izvajati 

še zahtevnih računskih postopkov, ker se učenci v tem primeru osredotočajo na 

izračun, niso pa pozorni na same pojme (Žakelj, 2003). 

Perat (1999) navaja, da organiziran pouk geometrije zahteva, da se učenci poleg 

napredovanja v spoznavanju geometrijskih izrekov urijo tudi v prostorskem 

predstavljanju, v logičnem mišljenju in sklepanju, v spominu in natančnem izražanju. 

Od učitelja in od učnih pripomočkov, kot je npr. učbenik, se zahtevata jasnost in 

temeljitost v splošnem, zlasti pa v osnovah. Učenje geometrijskih likov in teles 

začenjamo z opazovanjem fizičnih predmetov, s katerimi so učenci obdani, od tega pa 

preidemo na geometrijska telesa in nato na ploskve, črte in točke. Prednost 

geometrijskega oblikoslovja je namreč v očividnih prostorskih predstavah, ki jih 

pridobimo po poti čutnih opazovanj.  

Opazovanje geometrijskih teles mora biti pogosto, raznovrstno in smotrno. Ko otroke 

napeljujemo na opazovanje resničnih prostorskih oblik, se moramo ob tem zavedati, 

da do nekaterih geometrijskih zakonitosti ne moremo priti samo z gledanjem, pač pa 

moramo predstavam dodati nova in točnejša vedenja. Tako rezultatom opazovanja 

geometrijskih teles dodamo opise njihovih lastnosti, s katerimi pripomoremo k boljši 

zapomnitvi in usvojitvi določenega geometrijskega pojma. Učitelj mora opazovanje 

geometrijskih teles skrbno načrtovati. Opazovanje mora potekati vodeno, in sicer s 

strani učitelja. Pri tem je pomembno, da učitelj učencem postavlja primerna in ustrezna 

vprašanja, da učenci geometrijsko telo natančno opazujejo po nekem vrstnem redu in 

da se o tem, kar vidijo, jasno in jedrnato izražajo (Perat, 1999). 

Za kakovostno vodenje opazovanja geometrijskih teles je še danes upoštevanja 

vreden Močnikov pristop h geometrijskemu pouku za razredno stopnjo osnovne šole, 

ki ga je avtor predlagal že davnega leta 1875. Omenjeni pristop opisuje natančno in 

strukturirano opazovanje kocke in je ključ do opazovanja vseh naslednjih teles. Močnik 

pri svojem pristopu predpostavlja, da se vsa opazovanja prikazujejo na modelu, pri 

čemer na praktičen način s kazanjem na kocki pridobivamo osnovne geometrijske 

pojme. Opazovanje izvršimo v sedmih korakih, in sicer najprej opazujemo telo, nato 

njegove mejne ploskve, sledijo opazovanje robov, ugotavljanje oglišč, definiranje kotov 

z vrhom v posameznih ogliščih ter načrtovanje mreže telesa. Temu sledi opisovanje 

možnih leg telesa v prostoru. Opazovanju pri vsakem telesu pa sledi še formulacija 

posameznih geometrijskih resnic, izpeljanih iz opazovanih ploskev, črt in točk (Perat, 

1999). 

Po opazovanju določenega telesa se mora učitelj s primernimi vprašanji prepričati, da 

so učenci dobili prave predstave in sklepe o obravnavani geometrijski vsebini. Šele 

potem lahko preidemo na risarske vaje, ki sodijo k učni snovi in s katerimi razširimo 

učenčeva vedenja o obravnavani geometrijski vsebini. Pri spoznavanju resnic 

geometrije mora iti z roko v roki torej tudi praktično upodabljanje. Otroci morajo 
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spoznane prostorske oblike znati jasno in natančno narisati, iz opazovanih lastnosti pa 

morajo znati določiti velikost likov in teles (Perat, 1999). 

Z vidika usvajanja znanja in razumevanja pojmov je pomembno, da učitelj pri učencih 

nenehno preverja poznavanje in razumevanje pojmov in vsebin, ki smo jih že 

obravnavali (Žakelj, 2003). 

Pouk geometrije načrtujemo sistematično in pri načrtovanju upoštevamo aktivne 

metode dela, in sicer problemski pouk, skupinsko delo, pogovor, raziskovalno učenje, 

ure aktivnosti in domače delo. Pri reševanju problemov učencem ponudimo konkretni 

material (npr. modele teles), ki jim omogoča rešiti problem. Naloge, s katerimi pri 

učencih preverjamo poznavanje in razumevanje obravnavanih geometrijskih vsebin, 

naj bi poleg poznavanja algoritmov in postopkov (izračunaj, nariši trikotnik, konstruiraj 

trapez ipd.) vključevale probleme, ki poleg vsebinskih znanj ugotavljajo tudi procesna 

znanja, kot so postavljanje vprašanj, zbiranje podatkov, preverjanje konsistentnosti in 

zadostnosti podatkov, analiziranje danih situacij, formuliranje ugotovitev ter 

utemeljevanje in interpretiranje rešitev (Žakelj, 2003). 

Ena izmed aktivnih metod poučevanja geometrije v prvi triadi, ki jo je smiselno 

načrtovati in izvajati, je tudi didaktična igra, saj pri učencih povečuje motivacijo za delo 

(Učni načrt, 2011). 

Pri učenju matematičnih vsebin, povezanih z geometrijo, učenci pridobivajo tudi 

spretnosti pri uporabi geometrijskega orodja. V prvi triadi učenci uporabljajo ravnilo s 

šablono, v drugi triadi pa uporabljajo geotrikotnik in šestilo (Učni načrt, 2011). Učence 

predhodno poučimo o pravilni uporabi orodja in o varnosti pri delu z njim. Posamezno 

orodje učenci uporabljajo, ko so ga sposobni pravilno obvladovati. 

Ključna kompetenca, ki jo razvijamo pri pouku matematike in s tem tudi pri pouku 

geometrije, je fleksibilna uporaba strategij in reprezentacij. Učenci morajo biti sposobni 

prehajati med posameznimi reprezentacijami istega matematičnega pojma. To 

pomeni, da npr. na podlagi opazovanja modela znajo opisati lastnosti določenega 

geometrijskega telesa in to kasneje prenesti v simbolni zapis. Pri oblikovanju 

geometrijskih pojmov ima med različnimi reprezentacijami najpomembnejšo vlogo 

konkretna reprezentacija. Pri pouku geometrije je torej zelo pomembna uporaba 

konkretnega materiala (modeli geometrijskih teles, likov ipd.), saj si učenci s pomočjo 

konkretnega materiala lažje in bolje predstavljajo določen pojem, prav tako pa ga 

hitreje in kakovostnejše usvojijo. Poleg konkretnih reprezentacij poznamo še grafične 

in simbolne reprezentacije. Med grafične reprezentacije pri pouku geometrije sodi npr. 

risanje vzporednic, pravokotnic, daljic, premic, poltrakov, likov, teles, mrež teles, med 

simbolne reprezentacije, ki sodijo v pouk geometrije, pa uvrščamo različne 

matematične zapise s simboli, kot je npr. simbolni zapis postopka računanja obsega 

in ploščine lika. Različne reprezentacije pripomorejo k boljšemu poznavanju in 

razumevanju matematičnih pojmov. Pomembno pa je poudariti, da reprezentacije v 

matematiki ne reprezentirajo same po sebi, pač pa je učenec tisti, ki jih interpretira in 

vzpostavlja miselne interakcije z njimi (Hodnik Čadež, 2014). 
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Po mnenju Grešakove v proces poučevanja in učenja geometrije lahko vključujemo 

tudi didaktično gradivo, ki temelji na uporabi računalniške tehnologije, značilne za 

sodobno učno okolje. Pri tem imamo na voljo različne aplikacije na omrežju internet, ki 

so povezane z učnim načrtom. Vsak učitelj se mora pred uporabo takega gradiva 

prepričati o njegovi primernosti, dopadljivosti in uporabnosti, glavna pogoja za uporabo 

omenjenega didaktičnega gradiva pa sta vsekakor opremljenost šole s strojno opremo 

in možnost dostopa do svetovnega spleta. Ta pristop poučevanja in učenja se 

učencem zdi zanimiv in drugačen, kar pozitivno vpliva na učenčevo aktivnost pri 

učenju, uporaben pa je zlasti pri utrjevanju, preverjanju znanja in postavljanju izzivov, 

saj preko računalniškega zaslona ne moremo pridobiti vseh temeljev geometrijskega 

znanja. Najpomembnejšo vlogo pri usvajanju novega geometrijskega znanja ima tako 

še vedno uporaba konkretnega materiala, zato tematika geometrijskih likov in teles 

zahteva predvsem konkretne izkušnje, s katerimi poskušamo učencem na različne 

načine približati abstraktne matematične ideje (Grešak, 2000). 
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2.5 RAZVOJ GEOMETRIJSKIH POJMOV IN PREDSTAV PO VAN HIELU 

Področje geometrije je do sedaj raziskovalo kar nekaj svetovnih raziskovalcev, med 

njimi tudi nizozemski matematik Pierre M. van Hiele, ki je na podlagi analize reševanja 

geometrijskih problemov postavil teorijo, znotraj katere je opredelil pet stopenj razvoja 

geometrijskega mišljenja (Škrbec, 2013b). 

Stopnje geometrijskega mišljenja, ki jih je opredelil van Hiele, opisujejo napredovanje 

v geometrijskem znanju, pri čemer posameznik na vsaki stopnji usvoji novo znanje, ki 

ga prenese na naslednjo stopnjo. Stopnje so zaporedne in hierarhične. Za 

napredovanje na višjo stopnjo mišljenja mora posameznik obvladovati vsebino nižjih 

stopenj, vsaka naslednja stopnja brez usvojene predhodne stopnje torej ni mogoča. 

Napredovanje na višjo stopnjo je bolj kot od starosti in biološke zrelosti odvisno od 

poučevanja in števila posameznikovih izkušenj. Van Hiele je namreč menil, da se otroci 

novih spoznanj ne smejo učiti na pamet, pač pa jih morajo pridobiti na podlagi lastnih 

izkušenj. Menil je tudi, da nekateri ljudje ne usvojijo vseh stopenj, možno je celo to, da 

določene osebe celo življenje ostanejo na začetni stopnji mišljenja (Clements in 

Battista, 1992). 

Oštevilčevanje van Hielovih stopenj razvoja geometrijskega mišljenja se med 

različnimi avtorji razlikuje. Van Hiele je stopnje oštevilčil od 0 do 4. Clements in Battista 

(1992) uporabljata oštevilčevanje stopenj od 1 do 5, saj so kritiki van Hielove stopnje 

preštevilčili, poleg tega pa so van Hielovi teoriji dodali še novo stopnjo, predspoznavno, 

ki so jo oštevilčili kot stopnjo 0. 

Kakor različni avtorji različno oštevilčujejo stopnje razvoja geometrijskega mišljenja po 

van Hielu, si tudi pri poimenovanju stopenj niso povsem enotni. Clements in Battista 

(1992) v svojem delu navajata vizualno stopnjo, deskriptivno analitično stopnjo, 

abstraktno relacijsko stopnjo, formalno deduktivno stopnjo in strogo matematično 

stopnjo. Maja Škrbec (2013b) v svojem članku navaja drugačno poimenovanje stopenj, 

pri čemer opredeli vizualno stopnjo, deskriptivno ali opisno stopnjo, stopnjo 

neformalnega sklepanja, stopnjo formalnega sklepanja in rigorozno stopnjo. Dickson, 

Brown in Gibson (1993) pa stopnje razvoja geometrijskega mišljenja poimenujejo le 

številčno. Cotič in Hodnik Čadež (2002) za razliko od ostalih, ki govorijo o petih 

stopnjah razvoja geometrijskega mišljenja, govorita le o treh stopnjah, saj je tudi Pierre 

van Hiele v svojih zadnjih delih opredeljeval le še tri stopnje, in sicer vizualno, opisno 

in teoretično stopnjo, pri čemer je v teoretično stopnjo združil analizo, abstrakcijo in 

dokazovanje.  

2.5.1 OPIS STOPENJ RAZVOJA GEOMETRIJSKEGA MIŠLJENJA PO VAN HIELU 

V literaturi različni avtorji opisujejo stopnje geometrijskega mišljenja po van Hielu. 

Sama sem se v svojem delu odločila opredeliti opise stopenj po avtorjih Clements in 

Battista (1992), ki opisujeta naslednjih pet stopenj razvoja geometrijskega mišljenja: 

1. VIZUALNA STOPNJA: Otroci prepoznajo različne oblike na podlagi njihovega 

videza. Pri opredeljevanju likov pogosto uporabijo vizualne prototipe. Tako npr. 

rečejo, da je lik pravokotnik, ker izgleda kot omara. Zmožni so prepoznati 
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določene oblike ter jih povezati z ostalimi predmeti. To pomeni, da za trikotnik 

rečejo, da izgleda kot streha na hiši. Otroci znajo oblikovati skupine na podlagi 

videza. Ko poimenujejo določen lik, npr. romb, svoje poimenovanje lika pogosto 

obrazložijo s trditvijo, da je ta lik romb, ker ima obliko, za katero so se naučili, 

da ji rečemo romb. Na tej stopnji se otroci ne zavedajo lastnosti likov in teles. 

Stvari utemeljujejo na podlagi zaznavanja in ne na podlagi razumevanja. 

Zmožni so razlikovati nek lik od drugega lika, čeprav niso sposobni poimenovati 

posameznih lastnosti vsakega od teh dveh likov. Otroci lahko poznajo 

geometrijske pojme, ne poznajo pa njihovih definicij. Vsako geometrijsko obliko 

vidijo kot celoto, zato med geometrijskimi pojmi in lastnostmi geometrijskih oblik 

niso sposobni povezovati. Prehod na drugo stopnjo se začne, ko vizualnim 

podobam začnejo pripisovati geometrijske lastnosti.  

 

2. DESKRIPTIVNO ANALITIČNA STOPNJA: Otroci na tej stopnji prepoznajo 

različne oblike po njihovih lastnostih. Tako npr. romb opredelijo kot lik, ki ima 

vse štiri stranice enako dolge. Lastnosti geometrijskih oblik spoznavajo na 

podlagi opazovanja, merjenja, risanja in modeliranja. Like vidijo kot celoto, 

ampak prej opazijo skupek lastnosti, ki pripadajo določeni obliki, kot pa vizualne 

podobe. Vizualne podobe tako prehajajo v ozadje. Otroci so sposobni 

posplošenega mišljenja. To pomeni, da npr. o trikotniku govorijo na splošno, ne 

govorijo pa o točno določenem trikotniku. Razmerij oz. povezav med lastnostmi 

geometrijskih oblik in med lastnostmi skupin oblik niso sposobni razložiti. Tako 

npr. za lik rečejo, da ni pravokotnik, ker je kvadrat, pri tem pa niso sposobni 

razumeti, da so kvadrati posebna vrsta pravokotnikov. Niso sposobni razumeti 

definicij, pri opisovanju lastnosti geometrijskih likov in teles pa so vse bolj 

natančni. Začnejo se zavedati, da določene oblike zaradi skupnih lastnosti 

tvorijo skupino. Matematično terminologijo kombinirajo s svojim lastnim 

besediščem. Učitelj jim sprva pri opisovanju geometrijskih lastnosti dovoli 

uporabo lastnega izrazja, kasneje pa jim ga pomaga nadgraditi s pravilnimi 

matematičnimi izrazi. 

 

3. ABSTRAKTNO RELACIJSKA STOPNJA: Ta stopnja geometrijskega mišljenja 

je značilna za učence višjih razredov osnovne šole. Otroci so na tej stopnji 

sposobni oblikovati abstraktne definicije ter razumeti in oblikovati logične 

argumente na področju reševanja geometrijskih problemov. Za dokazovanje 

svojega znanja podajajo neformalne argumente. Ker otroci na tej stopnji 

poznajo lastnosti različnih oblik, se pri njih pojavi potreba po njihovi ureditvi in 

organizaciji. Sposobni so razvrščanja oblik v hierarhične razrede, svoje 

hierarhične razvrstitve pa znajo tudi ustrezno utemeljiti. Pri otrocih se pojavi 

razumevanje definicij, ki ne temeljijo zgolj na opisovanju, ampak tudi na metodi 

logične organizacije med lastnostmi. Zmožni so vzpostavljati povezave med 

lastnostmi v skupini geometrijskih oblik ali med skupinami. Tako jim postane 

jasno, da je kvadrat posebna oblika pravokotnika, saj ima vse lastnosti 

pravokotnika, pravokotnik pa ni kvadrat, ker nima vseh stranic enako dolgih. 
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Takšna logična organizacija lastnosti je prva pojavna oblika pravega sklepanja 

pri otrocih.  

 

4. FORMALNO DEDUKTIVNA STOPNJA: Učenci razumejo in logično 

interpretirajo nedefinirane aksiome, domneve, definicije, dokaze in teorije. 

Sposobni so konstruirati veljavne dokaze na nivoju visokošolske geometrije. 

Razumejo razliko med nujno in zadostno informacijo. 

 

5. STROGO MATEMATIČNA STOPNJA: Ta stopnja je značilna za univerzitetni 

nivo študija matematike. Temelji na sposobnosti vpeljevanja in primerjanja 

različnih aksiomskih sistemov. Učenci lahko spoznavajo vsebino geometrije 

brez uporabe konkretnih modelov. Razumejo uporabo posrednega dokaza in 

neevklidske sisteme. 

2.5.2 UČITELJEVA VLOGA PRI RAZVOJU GEOMETRIJSKIH POJMOV IN 

PREDSTAV PO VAN HIELU 

Napredek na višjo stopnjo geometrijskega mišljenja po van Hielu je, bolj kot od biološke 

zrelosti posameznika in njegovega osebnostnega razvoja, odvisen od procesa 

poučevanja in učenja. Učitelj ima pri procesu doseganja višjih stopenj geometrijskega 

mišljenja zelo pomembno vlogo (Fuys idr., 1988, v Clements in Battista, 1992). Van 

Hiele je menil, da posameznik višjih stopenj geometrijskega mišljenja ne usvoji 

direktno preko učiteljeve razlage, pač pa preko primerne izbire vadenja in utrjevanja. 

Vseeno pa brez učitelja napredek učencev ni mogoč (Clements in Battista, 1992). 

Clements in Battista (1992) opisujeta 5 faz, skozi katere morajo iti učenci, da usvojijo 

višjo stopnjo geometrijskega mišljenja po van Hielu. V vsaki od faz ima ključno vlogo 

učitelj s svojim načinom poučevanja in razlaganja. Faze za usvojitev višje stopnje 

geometrijskega mišljenja so: 

 1. faza: INFORMACIJE. V tej fazi se učenci seznanijo z vsebino učenja. Učitelj 

pri seznanitvi učencev z obravnavano vsebino in pri dajanju navodil uporabi 

konkreten material, da si učenci lažje predstavljajo, kaj, kako in zakaj se bodo 

učili. Preko uvodne diskusije učitelj ugotovi, v kolikšni meri učenci obvladujejo 

terminološki jezik, pridobi pa tudi ostale pomembne informacije, na podlagi 

katerih bo učence pripeljal do izvedbe pomembnih aktivnosti in dojemanja 

vsebine. 

 

Primer: Učitelj v razred prinese kocko, narejeno iz kartona, in učencem pove, 

da bodo spoznali mrežo kocke. Po napovedi obravnavane teme učitelj učencem 

razloži, za kaj vse se lahko uporablja mreža kocke. Svojo razlago podkrepi s 

konkretnim materialom in s primeri uporabe iz vsakdanjega življenja. Nato preko 

diskusije in dobro postavljenih vprašanj ugotovi učenčevo predznanje o mreži 

kocke in njihovo poznavanje matematične terminologije. 
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 2. faza: VODENA ORIENTACIJA. Cilj učencev v tej fazi je, da se aktivno 

ukvarjajo z objekti in jih raziskujejo (npr. jih zlagajo, merijo, opazujejo ipd.). 

Učiteljeva naloga je, da z vodenjem primernega in ustreznega raziskovanja 

usmerja učenčevo aktivnost. Naloge morajo biti natančno načrtovane in 

zapovrstne, da izzovejo specifične odgovore učencev. Učenci se morajo pri 

njihovem reševanju seznaniti s specifičnimi koncepti in postopki obravnavane 

geometrijske vsebine. 

 

Primer: Učitelj učencem razdeli manjše kocke, narejene iz kartona. Učence 

usmerja in jim pomaga, da kocko razrežejo vzdolž nekaterih robov. Na podlagi 

te aktivnosti učencem razloži, da, če mejne ploskve kocke razgrnemo v ravnino, 

dobimo mrežo kocke. Učenci ugotovijo, da obstaja več različnih mrež kocke. 

 

 3. faza: JASNOST. Učenci se začnejo zavedati odnosov in začenjajo 

izpopolnjevati svoje znanje. Učiteljeva vloga v tej fazi je, da preko vodenja 

diskusije z učenci v sproščenem jeziku objekte učenja (geometrijske ideje, 

odnose, vzorce ipd.) prenese na jasno, nedvoumno raven. Ko učenci pokažejo 

razumevanje obravnavane vsebine in ko objekt obravnave opisujejo z lastnimi 

besedami, pa učitelj začne uvajati ustrezno matematično terminologijo. 

 

Primer: Učenci spoznajo lastnosti kocke in vedo, kaj je njena mreža ter kako jo 

dobimo. Učitelj preko diskusije in vprašanj usmerja učence, da razmišljajo o 

kocki in njeni mreži. Učence spodbuja k temu, da s svojimi besedami opišejo 

mrežo kocke in njene lastnosti, pri tem pa jih navaja tudi na rabo ustrezne 

matematične terminologije (npr. ploskve, robovi in oglišča). 

 

 4. faza: PROSTA ORIENTACIJA. Učenci rešujejo probleme, katerih rešitve 

zahtevajo združevanje in uporabo konceptov in odnosov, ki so jih že usvojili. 

Učiteljeva vloga pri tem je, da izbere primerne materiale in geometrijske 

probleme z več možnimi rešitvami ter potmi, ki privedejo do njih. Učitelj pri 

dajanju navodil učencem dovoli različne predstave določene naloge, jih 

spodbuja k razmišljanju, utemeljevanju in izpopolnjevanju rešitev problema ter 

uvaja ustrezne pojme, koncepte in procese reševanja problemov. 

 

Primer: Učenci narišejo čim več različnih mrež kocke in jih sestavijo v telo. Ko 

so kocke sestavljene in zlepljene, učenci na njih z različnimi barvami označijo 

ploskve, robove in oglišča. Nato v učilnici poiščejo primere različnih 

geometrijskih teles (npr. frnikola kot primer krogle, kovinska puščica kot primer 

kvadra ipd.). Učitelj pri reševanju problema učence usmerja, jih spodbuja in 

uvaja ustrezne matematične pojme. 

 

 5. faza: ZDRUŽEVANJE. Učenci usvojeno znanje o objektu učenja združijo v 

mrežo znanja, od koder ga lahko hitro prikličejo in uporabijo. Vloga učitelja v tej 

fazi je, da učence spodbuja k utrjevanju in razmisleku o njihovem geometrijskem 
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znanju ter jih pouči o uporabnosti njihovega znanja. Z usvojitvijo te faze učenci 

dosežejo novo stopnjo geometrijskega mišljenja pri obravnavani vsebini. 

 

Primer: Učitelj z različnimi vprašanji, nalogami in aktivnostmi učence spodbuja, 

da obnovijo novo pridobljeno znanje o mreži kocke. Z učenci vodi pogovor o 

uporabnosti omenjene tematike v vsakdanjem življenju in tako osmisli njihovo 

učenje. Učenci lahko v dvojicah drug drugega sprašujejo o mreži kocke in njenih 

lastnostih. Prvi v paru sprašuje, drugi pa odgovarja. Po dveh vprašanjih učenca 

v paru zamenjata vlogi. 

 

2.5.3 PROUČEVANJE VAN HIELOVIH STOPENJ RAZVOJA GEOMETRIJSKEGA 

MIŠLJENJA 

Z van Hielovo teorijo razvoja geometrijskega mišljenja so se ukvarjali številni 

raziskovalci po vsem svetu. Pri njihovih analizah so se osredotočili na naslednja 

vprašanja: 

1. Ali van Hielove stopnje natančno opisujejo učenčevo geometrijsko mišljenje? 

Clements in Battista (1992) ugotavljata, da so bile po svetu izvedene številne 

raziskave, ki potrjujejo, da so van Hielove stopnje uporabne pri opisovanju učenčevega 

razvoja geometrijskih konceptov od osnovne šole do fakultete. Burger in Shaughnessy 

(1986, v Clements in Battista, 1992) sta izvedla intervjuje z otroki v vrtcu, osnovni šoli, 

srednji šoli in na fakulteti. Ugotovila sta, da je učenčevo obnašanje na splošno v skladu 

z van Hielovimi opisi posameznih stopenj. Za van Hielove stopnje torej lahko trdimo, 

da natančno opisujejo učenčevo geometrijsko mišljenje. 

2. Ali so stopnje povsem ločene? Ali obstaja neprekinjenost med posameznimi 

stopnjami? 

Rezultati raziskav, ki so preverjale to kritično vprašanje, so različni. Raziskovalci so 

izpostavili problem zanesljivega določanja stopenj geometrijskega mišljenja po van 

Hielu pri učencih, ki so na prehodnih stopnjah. Še posebej to velja za 2. in 3. stopnjo, 

pri katerih pogosto nastopi težava pri odločanju, katero izmed njih učenec dosega. 

Težave pri določanju stopenj geometrijskega mišljenja lahko kažejo na to, da van 

Hielove stopnje med seboj niso povsem ločene, pač pa so pogosto zaznane kot 

neprekinjene stopnje, ki se nadaljujejo druga v drugo (Clements in Battista, 1992). 

3. Ali učenci pri obravnavi različnih tem razmišljajo na isti stopnji geometrijskega 

mišljenja po van Hielu? 

Mason (1989, v Clements in Battista, 1992) in Denis (1987, v Clements in Battista) 

ugotavljata, da srednješolci dosegajo različne stopnje geometrijskega mišljenja po van 

Hielu za različne matematične koncepte, Mayberry (1983, v Clements in Battista, 

1992) pa dodaja, da celo osnovnošolski učitelji nihajo med eno in drugo stopnjo pri 

različnih matematičnih konceptih. Podobno trdita tudi Burger in Shaughnessy (1986, v 

Clements in Battista, 1992), ki poročata o tem, da učenci dosegajo različne stopnje pri 
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različnih geometrijskih temah. Nekateri učenci naj bi nihali med stopnjama celo pri isti 

nalogi. Fuys idr. (1988, v Clements in Battista, 1992) pravijo, da učenci pri učenju novih 

konceptov padejo na prvo stopnjo geometrijskega mišljenja, nato pa hitro napredujejo 

na višje. Senk (1989, v Clements in Battista, 1992) predlaga, da bi se stopnje 

geometrijskega mišljenja v prihodnje ugotavljale pri vsaki temi posebej, saj lahko 

učenci znotraj različnih tem dosegajo različne stopnje geometrijskega mišljenja. 

Vprašanje o stabilni opredelitvi učenčeve stopnje geometrijskega mišljenja znotraj 

različnih tem zaenkrat torej ostaja odprto. 

4. Ali so stopnje res oblikovane hierarhično? 

Mason (1989, v Clements in Battista, 1992) ugotavlja, da številne raziskave dosledno 

kažejo na to, da so stopnje hierarhične. Vseeno pa vse do danes ostaja potreba po 

natančnejšem raziskovanju hierarhičnosti van Hielovih stopenj. 

5. Katera stopnja je najosnovnejša oz. ali obstaja predspoznavna stopnja (stopnja 0)? 

Predspoznavna stopnja (stopnja 0) obstaja in je osnovnejša kot van Hielova vizualna 

stopnja (stopnja 1). Ker nekateri posamezniki niso sposobni tvoriti in oblikovati 

vizualnih podob, se ne nahajajo na 1. stopnji geometrijskega mišljenja, pač pa na 

stopnji 0. Na predspoznavni stopnji otrok opazi le podmnožice vizualnih lastnosti neke 

oblike, ni pa sposoben ločevanja oblik med seboj. To pomeni, da otrok lahko loči 

kvadrat od kroga, ne more pa ločiti kvadrata od trikotnika (Clements in Battista, 1992). 

Usiskin (1982, v Clements in Battista, 1992) navaja, da v raziskavi, s katero so 

preverjali stopnje geometrijskega mišljenja srednješolcev, 9–34 % srednješolcev ni 

uspelo razmišljati niti na vizualni stopnji, 26 % srednješolcev, ki so šolsko leto začeli 

na stopnji 0, pa ga je na stopnji 0 tudi zaključilo. Senk (1989, v Clements in Battista, 

1992) dodaja, da ti podatki dokazujejo obstoj predspoznavne stopnje.  

Vprašanje pa še zdaleč ni enotno rešeno, saj si o obstoju stopnje 0 avtorji med seboj 

niso enotni. Nekateri so mnenja, da stopnja 0 zagotovo obstaja, spet drugi pa se s tem 

ne strinjajo in menijo, da pri posameznikih, ki ne dosegajo stopnje 1, govorimo o »šibki 

stopnji 1« in ne o stopnji 0 (Fuys idr., 1988, v Clements in Battista, 1992). Vprašanje o 

tem, ali sta stopnja 0 in stopnja 1 ločeni ali sta podstopnji, ostaja odprto. 

6. Katere stopnje geometrijskega mišljenja spodbujajo šolski učbeniki? 

Analiza učbenikov v Združenih državah Amerike je pokazala, da večina geometrijskih 

nalog zahteva učenčevo poimenovanje oblik in drugih geometrijskih pojmov, zelo 

redko pa morajo učenci svoja poimenovanja tudi razložiti in utemeljiti. Na večino 

vprašanj v učbenikih je mogoče odgovoriti na 1. stopnji geometrijskega mišljenja po 

van Hielu, malo pa je takih vprašanj ali nalog, ki zahtevajo 2. ali višjo stopnjo, še ta pa 

se pojavijo šele v 7. in 8. razredu. V povprečju učencem ni treba dosegati višje stopnje 

geometrijskega mišljenja od 1. oz. vizualne skozi skoraj vseh osem let šolskih izkušenj 

z geometrijo oz. do 8. razreda. Pomembno pa je dejstvo, da je mogoče opaziti razlike 

v spodbujanju geometrijskega mišljenja med priročniki in učbeniki, priročniki namreč 

poudarjajo višje stopnje kot učbeniki. Teme se skozi razrede ponavljajo in ostajajo na 
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isti stopnji geometrijskega mišljenja. Raziskovalci takšen kurikulum imenujejo »krožni 

kurikulum«. Poleg tega da učbeniki ne vzpodbujajo višjih stopenj geometrijskega 

mišljenja, se v njih pogosto pojavljajo tudi napake. Med najpogostejšimi napakami, ki 

jih zasledimo, sta predvsem nepopolno ali napačno poimenovanje lastnosti oblik in 

odnosov med večkotniki (Fuys idr., 1988, v Clements in Battista, 1992). Učbenikom se 

očita še premajhna spodbuda za uporabo konkretnih materialov pri pouku geometrije 

in premalo nalog, ki preverjajo poznavanje in uporabo geometrijskih vsebin (Wirszup, 

1976, v Clements in Battista, 1992). 

V slovenskih učbenikih je tematika geometrijskih likov in teles po večini obravnavana 

korektno. Vsebina učbenikov je prilagojena starosti otrok, prav tako pa poudarja naloge 

na različnih stopnjah geometrijskega mišljenja po van Hielu. Napak v učbenikih je 

malo. Ena od napak, ki se najpogosteje pojavlja, je poimenovanje oblike trikotnega 

prometnega znaka, saj trikotno obliko z zaobljenimi stranicami učenci poimenujejo kot 

trikotnik, kar je napačno. Pri geometrijskih nalogah je mogoče opaziti še pomanjkanje 

utemeljevanja in opisovanja geometrijskih likov in teles, sicer pa slovenski učbeniki in 

priročniki pri pouku geometrije spodbujajo uporabo konkretnega materiala, 

geometrijska vsebina pa je v njih zastopana v zadostni meri. 

2.5.4 KRITIČNA VPRAŠANJA O STOPNJAH RAZVOJA GEOMETRIJSKEGA 

MIŠLJENJA PO VAN HIELU 

Van Hielovi teoriji kritiki očitajo pomanjkljivosti, ki sem jih izpostavila v okviru vprašanj. 

 Vprašanje o verodostojnosti oz. veljavnosti stopenj geometrijskega mišljenja po 

van Hielu: 

Nekateri kritiki van Hielovi teoriji očitajo neverodostojnost stopenj razvoja 

geometrijskega mišljenja. Fuys idr. (1988, v Clements in Battista, 1992) pa za razliko 

od ostalih stopnjam pripisujejo popolno verodostojnost. Menijo namreč, da je van 

Hielova kategorizacija stopenj geometrijskega mišljenja smiselna in veljavna, saj dobro 

opiše posameznikovo geometrijsko mišljenje. O tem kritičnem vprašanju imajo kritiki 

deljena mnenja. 

 Vprašanje o novi kategorizaciji, ki predpostavlja le tri stopnje razvoja 

geometrijskega mišljenja po van Hielu: 

Novi kategorizaciji z le tremi stopnjami razvoja geometrijskega mišljenja po van Hielu 

kritiki pripisujejo možnost netočne določitve posameznikove stopnje. Tristopenjski 

model naj bi bil po mnenju kritikov premalo obsežen. Še posebej poudarjajo problem 

učenčevega napredovanja na 3. stopnjo geometrijskega mišljenja brez usvojene 

nedvoumne ravni razumevanja določenega objekta učenja (3. faza za usvojitev višje 

stopnje geometrijskega mišljenja). Problem tristopenjskega modela geometrijskega 

mišljenja nastopi tudi zaradi združevanja vidikov prejšnje kategorizacije stopenj. Če 

namreč van Hiele novo vizualno stopnjo opisuje kot združevanje prejšnjih prvih dveh 

stopenj, potem lahko začnemo dvomiti o hierarhičnosti prejšnjih stopenj. Če so stopnje 
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hierarhične, jih ne moremo kar tako združevati oz. spreminjati v drugačno obliko (Fuys 

idr., 1988, v Clements in Battista, 1992). 

 Vprašanje o jasnosti določitve stopenj geometrijskega mišljenja: 

Kritiki menijo, da ni povsem jasno, kdaj lahko rečemo, da se  posameznik nahaja na 

določeni stopnji. Clements in Battista (1992) sta v skladu s tem raziskovalnim 

problemom navedla še več vprašanj, za katera kritiki menijo, da jih van Hielova teorija 

nejasno obravnava. Vprašanja so: Kaj točno pomeni, da učenci razmišljajo o oblikah v 

smislu njihovih lastnosti? Kdaj učenci razmišljajo predvsem v smislu lastnosti? Ali 

morajo prepoznati lastnosti posebnih oblik ali lastnosti razredov oblik? Mora biti 

učenčevo razmišljanje značilno za le eno stopnjo geometrijskega mišljenja ali lahko 

posameznik dosega več stopenj hkrati, le da jih dosega v različni intenziteti? 

Gutiérrez idr. (1991, v Clements in Battista, 1992) so na podlagi raziskovanja jasnosti 

določitve stopenj prišli do ugotovitev, da je kar nekaj takih učencev, pri katerih se 

geometrijsko mišljenje razvija na dveh zaporednih stopnjah mišljenja hkrati. Na podlagi 

teh ugotovitev so na matematičen način opredelili, da nekateri učenci lahko začnejo 

razmišljati na naslednji stopnji geometrijskega mišljenja (n + 1), še preden usvojijo 

prvotno stopnjo v popolnosti (n).  

 Vprašanje o pomanjkanju prekinjenosti pri usvajanju stopenj geometrijskega 

mišljenja: 

Naslednji problem, ki ga izpostavljajo kritiki, je pomanjkanje prekinjenosti oz. 

nepovezanosti pri usvajanju stopenj geometrijskega mišljenja, stopnje so namreč 

neprekinjene in se nadaljujejo druga v drugo. To kritično vprašanje ostaja odprto in 

potrebuje nadaljnje raziskave za razrešitev (Fuys idr., 1988; Hoffer, 1983, v Clements 

in Battista, 1992). 

 Vprašanje o načinu ugotavljanja stopenj geometrijskega mišljenja: 

Pri tem vprašanju se pojavi problem zaradi načina ugotavljanja posameznikove stopnje 

geometrijskega mišljenja. Raziskovanje van Hielovih stopenj je bilo namreč vodeno 

predvsem na podlagi testiranja preko pisanja in izpolnjevanja nalog različnih 

težavnosti. Kritiki takemu načinu ugotavljanja stopenj očitajo pomanjkanje raznolikosti 

tehnik oz. načinov preverjanja. Kot primer boljšega načina raziskovanja navajajo 

geometrijsko nalogo, pri kateri so morali učenci izmed treh geometrijskih likov izbrati 

dva, ki sta si bolj podobna, svojo izbiro pa so morali tudi utemeljiti. Like, med katerimi 

so učenci izbirali, prikazuje Slika 1. Učenka, ki je odgovorila, da sta si najbolj podobna 

lika B in C, le da je B malo ukrivljen, je dosegala 1. stopnjo geometrijskega mišljenja 

po van Hielu, saj je razmišljala o podobnosti na podlagi videza. Po poučevanju 

geometrije je izbrala drugače. Dejala je, da sta si bolj podobna lika A in B, ker imata 

oba 4 stranice. Takšno razmišljanje pa je značilno za 2. stopnjo, saj je učenka 

razmišljala na podlagi skupnih lastnosti geometrijskih likov (Clements in Battista, 

1992). Kritiki poudarjajo, da je pri načinu ugotavljanja stopenj geometrijskega mišljenja 

treba natančneje raziskati relativno koristnost statičnih in dinamičnih pristopov za 
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ocenjevanje oz. ugotavljanje stopenj. Menijo namreč, da z dinamičnimi pristopi, s 

katerimi ugotavljamo potencialno stopnjo posameznikovega geometrijskega mišljenja 

in obseg poučevanja, ki ga učenec potrebuje za dosego te stopnje, natančneje in bolj 

realno določimo stopnjo geometrijskega mišljenja kot s statičnimi pristopi (Vygotsky, 

1934/1986, v Clements in Battista, 1992). Dinamični pristopi namreč temeljijo na 

aktivnem preverjanju in ugotavljanju stopenj, saj vključujejo uporabo konkretnega 

materiala, računalniških programov za pouk geometrije ter poglobljeno utemeljevanje 

in razlaganje rešitev posameznih geometrijskih nalog. Statični pristopi za ugotavljanje 

stopenj geometrijskega mišljenja pa temeljijo na reševanju geometrijskih nalog le s 

pomočjo »svinčnika in papirja«. Rezultati takega načina reševanja nalog pa ne podajo 

natančnih ugotovitev posameznikove stopnje geometrijskega mišljenja, saj je 

omenjena tehnika pomanjkljiva, prav tako pa je ni mogoče spreminjati in dopolnjevati. 

 

Slika 1: Možna izbira likov pri geometrijski nalogi 

 Vprašanje o načinu učenja geometrijskih pojmov na podlagi vizualnih 

prototipov: 

Prototip je tipičen primer oz. rezultat tipične izkušnje, poznamo pa tudi način učenja in 

poučevanja na podlagi prototipov. Prototip pravokotnika prikazuje Slika 2. Tak 

pravokotnik učenci najpogosteje prepoznajo kot pravokotnik. Če tipičen pravokotnik 

npr. zasukamo v levo za 45°, imajo pri njegovem prepoznavanju učenci pogosto 

težavo. V tem primeru se namreč spremeni položaj lika in učenci pogosto napačno 

mislijo, da gre za nek drug lik. Takšno napako učencev imenujemo prototipska napaka 

(Ryan in Williams, 2007). 



 

24 
 

 

Slika 2: Prototip pravokotnika je označen s kljukico 

Primer prototipske napake prikazuje tudi Slika 3. Najbolj tipičen primer branja lestvice 

je 1 enota za 1 označevalec na lestvici. Učenci so pri branju oz. odčitavanju spodnje 

lestvice pogosto nenatančni in namesto pravilnega rezultata 2,4 kg navedejo rezultat 

2,2 kg (Ryan in Williams, 2007). 

 

Slika 3: Branje lestvice 

Kritiki van Hielove teorije so raziskovali tudi učenje geometrijskih pojmov na podlagi 

vizualnih prototipov. Kay (1987, v Clements in Battista, 1992) meni, da je tak način 

učenja ustrezen v primeru obstoja le enega prototipa za posamezen razred 

večkotnikov, v primeru hierarhičnih razredov pa ne, zato zagovarja obraten vrstni red 

učenja geometrijskih pojmov (Slika 4). Po Kayu naj bi se prvošolci najprej srečali z bolj 

splošnimi zadevami v povezavi z geometrijo, npr. s štirikotniki, nato bi nadaljevali s 

spoznavanjem pravokotnikov, na koncu pa bi se seznanili še s kvadrati. Učenci bi v 

takem vrstnem redu spoznali tudi značilnosti posameznega razreda večkotnikov in 

hierarhične odnose med njimi. Svojo idejo je avtor tudi uresničil. Po končanem 

poučevanju je večina učencev prepoznala značilnosti štirikotnikov, pravokotnikov in 

kvadratov, približno polovica učencev pa je poznala tudi hierarhične odnose med 
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razredi, česar nihče izmed njih ni znal pred poučevanjem. Na podlagi svojega 

raziskovanja Kay ugotavlja, da s pomočjo vizualnih prototipov učenci ne usvojijo 

celotne kompleksnosti učne vsebine geometrijskih likov in teles, zato sam zagovarja 

obraten pristop učenja in poučevanja geometrijskih pojmov. 

 

Slika 4: Pristop učenja geometrijskih pojmov na podlagi vizualnih prototipov in pristop 
učenja geometrijskih pojmov po Kayu 

 Vprašanje o pristopu poučevanja pri določanju stopenj geometrijskega 

mišljenja: 

De Villiers (1987, v Clements in Battista, 1992) je, podobno kot Kay (1987, v Clements 

in Battista, 1992), van Hielovi teoriji očital, da premalo poudarja vlogo poučevanja pri 

doseganju stopenj geometrijskega mišljenja. V svojem raziskovalnem delu je opredelil 

uspešno strategijo poučevanja, na podlagi katere so se učenci 8. in 9. razreda najprej 

seznanili s štirikotniki in njihovimi lastnostmi. Njegov pristop poučevanja je v nasprotju 

s tradicionalnim pristopom, pri katerem učenci povezujejo imena likov z njihovimi 

vizualnimi podobami. Kritika de Villiersa, da so van Hielove stopnje v veliki meri 

odvisne od učnega načrta in poučevanja, je vredna nadaljnjega raziskovanja.  
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2.6 RAZVOJ GEOMETRIJSKIH POJMOV IN PREDSTAV PO JEANU PIAGETU 

Geometrijsko mišljenje je poleg van Hiela in številnih drugih raziskovalcev proučeval 

tudi švicarski psiholog, filozof in naravoslovec Jean Piaget, ki je zasnoval kognitivno 

razvojno teorijo oz. teorijo otrokovega razvoja mišljenja (Batistič Zorec, 2006). 

Piaget je raziskoval otrokove odgovore na intelektualne naloge, pri katerih je opazil 

določene ponavljajoče se vzorce. Otroci podobne starosti so odgovarjali na zelo 

podoben način, vsekakor pa bistveno drugače kot odrasli. Na podlagi vzorcev 

odgovorov, ki so jih dajali otroci v različnih situacijah, je Piaget njihovo mišljenje razdelil 

na štiri glavne stopnje (Labinowicz, 2010). Pri oblikovanju stopenj je bil pozoren zlasti 

na tipične nepravilne odgovore, iz katerih je sklepal, kako otroci razmišljajo. Najbolj sta 

ga zanimala način otrokovega razmišljanja in pot usvajanja znanja, vsebina pa mu ni 

bila tako pomembna. Stopnje razvoja mišljenja se sicer med seboj kakovostno 

razlikujejo, vendar med njimi ni strogih meja, saj se pri vsaki stopnji ohranjajo nekateri 

vzorci iz prejšnje (Horvat in Magajna, 1989, v Batistič Zorec, 2006). Prehod na novo 

stopnjo poteka postopno in lahko traja mesec, več mesecev ali celo leto. Otrok doseže 

stanje ravnotežja, ko vzorce mišljenja poveže v skladen sistem ravnanja (Thomas, 

1992, v Batistič Zorec, 2006). 

Čeprav Piaget v svoji teoriji opredeljuje čas pojavljanja določene stopnje otrokovega 

mišljenja, je pomembno poudariti, da je zaporedje stopenj stalno oz. enako za vse 

otroke, čas pojavljanja določene stopnje pa je le okviren in se od posameznika do 

posameznika lahko razlikuje (Batistič Zorec, 2006).  

Nekateri otroci prej dosežejo višjo stopnjo v razvoju kot ostali, spet drugi dlje časa 

ostajajo na zgodnejših stopnjah v razvoju. Starost otrok, ki po večini kažejo podobne 

zmožnosti, je v različnih kulturah pogosto različna. Nekateri otroci nikoli ne razvijejo 

mentalnih zmožnosti, značilnih za višje stopnje (Labinowicz, 2010).  

Stopnje niso nepovezane, nespremenljive, prav tako se ne pojavljajo nenadoma, 

temveč se v kontinuiranem razvoju prekrivajo. Torej si otrokovega intelektualnega 

razvoja ne moremo predstavljati kot nenadne spremembe, ki se pokažejo takoj. 

Nasprotno, intelektualni razvoj je kontinuiran, poleg tega pa je na vsaki stopnji 

zaznamovan z določenimi diskontinuitetami v mišljenju. Na višje stopnje otroci 

prehajajo tako, da hkrati odgovarjajo in razmišljajo na načine, ki so značilni za več kot 

eno stopnjo (Labinowicz, 2010). 

2.6.1 OPIS STOPENJ OTROKOVEGA RAZVOJA PROSTORSKIH POJMOV PO 

JEANU PIAGETU 

V svoji teoriji otrokovega razvoja prostorskih pojmov Piaget razlikuje med zaznavanjem 

oz. percepcijo in predstavljanjem oz. reprezentacijo, pri čemer pravi, da otrok zaznava 

predmete, ko je v neposrednem stiku z njimi, predstavlja pa si jih lahko tudi v času 

njihove odsotnosti, in sicer tako, da jih prikliče v spomin (Dickson, Brown in Gibson, 

1993). 
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Stopnje razvoja geometrijskih pojmov in predstav po Jeanu Piagetu so: 

1. ZAZNAVNOGIBALNA STOPNJA – obdobje zaznavnega vnosa in usklajevanja 

fizičnih dejavnosti (0–2 leti): Otrok do starosti dveh let razvija sposobnost 

zaznavanja. Zaznavanje usklajuje s fizičnimi dejavnostmi, pri čemer spoznava 

svet okoli sebe. Ob koncu prvega leta starosti spozna, da stvari obstajajo tudi, 

ko jih sam ne vidi. Če mu torej približamo nek predmet, ga od njega odmaknemo 

ali ga obrnemo v drugo smer, otrok ve, da gre za isti predmet. Njegova 

inteligentnost na tej stopnji vključuje začetek k cilju usmerjenega vedenja in 

zamišljanje novih rešitev, notranjega predstavljanja oz. mišljenja pa otrok še ni 

zmožen. V zadnjem delu te stopnje se pri otroku kaže neka oblika »logike v 

akcijah«. Ker pa otrok še nima dobro razvite zmožnosti govora, je ta pojav 

inteligentnosti predbesedni (Labinowicz, 2010). 

 

2. PREDOPERACIONALNA STOPNJA – obdobje predstavnega in predlogičnega 

mišljenja (2–7 let): Otrok ob prehodu na drugo stopnjo odkrije, da lahko nekatere 

stvari stojijo na mestu drugih. Njegovo mišljenje je že ponotranjeno in ni več 

povezano samo z zunanjo dejavnostjo. Notranje predstave otroku zagotavljajo 

dejavnejše orodje pri njegovem razvoju inteligentnosti. Na začetku te stopnje se 

pri otroku pojavijo oblike predstavljanja, kot so posnemanje, simbolna igra, 

domišljija in govor. V ospredju sta predstavna dejavnost in hiter razvoj govora. 

Otrokova zmožnost logičnega mišljenja je kljub velikim dosežkom v simbolnem 

delovanju še vedno nefleksibilna. V tem obdobju se pojavijo tudi pomembnejše 

omejitve, in sicer:  

 

 IREVERZIBILNOST – nezmožnost miselnega obrata akcije v smislu vrnitve 

predmeta na izhodiščno točko oz. v prvotno stanje, 

 CENTRACIJA – nezmožnost v zavesti sočasno obdržati spremembe dveh 

dimenzij, in 

 EGOCENTRIZEM – nezmožnost upoštevanja glediščnih točk drugih oseb 

(Labinowicz, 2010). 

Pri 2 letih starosti se pri otroku pojavi tudi zmožnost rekonstrukcije prostorskih 

podob, ki se pri večini otrok izpopolni do približno 7. leta starosti (Dickson idr., 

1993). 

Otrok na predoperacionalni stopnji spoznava geometrijske koncepte topološke 

narave. Topološke lastnosti niso odvisne od oblike in velikosti. Gre za 

univerzalne lastnosti, kot so bližina, ločenost, urejenost, sklenjenost in 

neprekinjenost. Primeri teh lastnosti se kažejo v otroškem risanju: 

 BLIŽINA, npr. oči so narisane tesno skupaj, čeprav pod usti, 

 LOČENOST, npr. glava in telo se ne prekrivata, 

 UREJENOST, npr. nos je narisan med očmi in usti, 

 SKLENJENOST, npr. oči so narisane znotraj glave, in 
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 NEPREKINJENOST: npr. roke so narisane iz telesa in ne iz glave (Dickson 

idr., 1993). 

 

           Slika 5: Risba moškega, ki ga je narisal otrok, star 4 leta in 4 mesece 

V tem obdobju otrok še nima razvite sposobnosti predstave določenega 

predmeta oz. objekta iz različnih perspektiv (Dickson idr., 1993). 

3. STOPNJA KONKRETNIH OPERACIJ – obdobje konkretno-logičnega mišljenja 

(število, razred, vrstni red; 7–11 let): Na tej stopnji je otrok sposoben logičnega 

mišljenja v odnosu do fizičnih predmetov. Zmožnost reverzibilnosti, ki jo pridobi, 

mu omogoča, da v mislih obrne neko dejavnost, ki jo je izvedel prej. To pomeni, 

da npr. stolp, zgrajen iz kock, lahko v mislih razstavi in si nato zamisli novo, 

drugačno zgradbo iz kock. Če se otrok znajde pred problemom usklajevanja 

protislovnih podatkov, je zmožen v zavesti zadržati dve ali več spremenljivk 

hkrati, zmožen pa je tudi mišljenja na področju odnosov, kot sta klasifikacija in 

razvrščanje po vrstnem redu. V tem obdobju otrok razvije tudi matematične 

operacije. Otrokove zmožnosti razmišljanja o prostorsko odsotnih predmetih 

postajajo vedno večje, kar je posledica neposrednih predstav prejšnjih izkušenj. 

Otrokovo mišljenje pa je še vedno omejeno na konkretne stvari (Labinowicz, 

2010). Pri otroku se razvija tudi sposobnost razumevanja geometrijskih lastnosti 

projekcije. Otrok je tako sposoben predvideti, kako določen predmet oz. objekt 

izgleda iz različnih zornih kotov. Na tej stopnji razvoja otrok že poizkuša narisati 

osebo iz profila, še vedno pa ji nariše cel obraz z dvema očesoma in ne samo 

z enim (Slika 6) (Dickson idr., 1993).  
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           Slika 6: »Mešan profil« – risba otroka, starega 7 let 

4. STOPNJA FORMALNIH OPERACIJ – obdobje logičnega mišljenja brez 

omejitev (hipoteze, propozicije; 11–15 let): Otrok je v tem obdobju zmožen 

mišljenja zunaj konkretne stvarnosti. Če je na prejšnji stopnji na podlagi 

interakcije s številnimi pripomočki razvil številne odnose, lahko na tej stopnji 

razmišlja tudi o odnosih med odnosi in o drugih abstraktnih stvareh, npr. o 

razmerjih in pojmih drugega reda. Pri reševanju matematične naloge razmišlja 

o podrobnostih in na sistematičen način preizkuša vse možne rešitve 

(Labinowicz, 2010). To obdobje otrokovega razvoja vključuje tudi razvoj 

evklidskih relacij, za katere so značilne lastnosti, ki se nanašajo na velikost, 

razdaljo in usmerjenost ter posledično vodijo do merjenja dolžine, površine, 

kotov ipd. Otrok je sposoben razlikovati med različnimi oblikami na podlagi 

različnih kotov geometrijskega lika in dolžin njegovih stranic. Na tak način npr. 

loči trapez od pravokotnika (Slika 7) (Dickson idr., 1993). 

 

 

          Slika 7: Pravokotnik in trapez 
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2.6.2 KRITIKE TEORIJE OTROKOVEGA RAZVOJA PROSTORSKIH POJMOV PO 

JEANU PIAGETU 

Novejše raziskave kažejo na to, da je Piaget podcenjeval mišljenje predšolskih otrok, 

miselne zmožnosti adolescentov pa je precenjeval (Thomas, 1992, v Batistič Zorec, 

2006). Največjo kritiko je Piaget prejel na področju razlaganja prvih dveh stopenj 

razvoja otrokovega mišljenja, od vseh odkritij pa je najbolj kritizirana njegova trditev o 

egocentrizmu (Sutherland, 1992, v Batistič Zorec, 2006). Sodobne ugotovitve namreč 

kažejo, da predšolski otroci niso tako egocentrični, kot je trdil. S predšolskimi otroki 

avtor ni opravil veliko empiričnih raziskav, težave pa se kažejo tudi z vidika 

metodološkega raziskovanja tega področja in so povezane z otrokovim razumevanjem 

naloge ter z omejeno sposobnostjo govornega izražanja in spomina (Crain, 1992; 

Newcombe, 1996, v Batistič Zorec, 2006). Raziskovalci torej ugotavljajo, da je vzrok 

za otrokove nepravilne rešitve lahko v pomanjkljivih lingvističnih in komunikacijskih 

spretnostih ali spominu (Shaffer, 1989, v Batistič Zorec, 2006). Včasih pa se pri otroku 

pokaže tudi »implicitno razumevanje«, kar pomeni, da otrok zna uporabiti nek princip 

in rešiti nalogo, ne zna pa ga še razložiti (Newcombe, 1996, v Batistič Zorec, 2006). 

Crain (1992, v Batistič Zorec, 2006) dopolnjuje, da je Piaget pri predoperacionalni 

stopnji razvoja otrokovega mišljenja poudarjal predvsem to, česa otrok ne zmore. Meni 

še, da bi moral značilnosti mišljenja predšolskega otroka videti kot bolj vredne na svoj 

način, ne le kot inferiorne v odnosu do mišljenja odraslega. 

Shaffer (1989, v Batistič Zorec, 2006) opozarja, da Piaget ne razlaga dovolj temeljito, 

zakaj in pod vplivom katerih dejavnikov prihaja do sprememb v razvoju mišljenja, pač 

pa razvoj bolj kot ne le opisuje. Po mnenju Thomasa (1992, v Batistič Zorec, 2006) pa 

je Piagetova teorija konsistentna in uporabna, pomanjkljiva naj bi bila le v tem, da bolj 

poudarja povprečnega otroka, kot pa se ukvarja z vzroki individualnih razlik med njimi. 

Kritiki Piagetu očitajo še, da zanemarja druga področja razvoja, predvsem čustvenega 

(O'Hagan in Smith, 1993, v Batistič Zorec, 2006). Horvat (1983, v Batistič Zorec, 2006) 

dodaja, da je Piaget pristranski, ker predpostavlja, da je okolje za otroka zmeraj 

vabljivo in sprejemljivo. Otroci, ki ne živijo v takem okolju, se zato ne obnašajo v skladu 

z njegovimi razvojnimi shemami. Avtorica Bahovec (1984, v Batistič Zorec, 2006) pa 

meni, da je pri Piagetovi teoriji kognitivnega razvoja na predmetno raven potisnjena 

interakcija med subjektom in družbenim okoljem, ker Piaget upošteva le posameznikov 

odnos do fizičnega okolja, spregleda pa specifičnost odnosa do družbenega okolja oz. 

socialno interakcijo. 

Lesh in Mierkiewicz (1978, v Dickson idr., 1993) izpostavljata, da se v psihologiji 

pojavlja težnja po zabrisu razlike med zaznavanjem in predstavljanjem, ki jo Piaget v 

svoji teoriji precej poudarja. Zaznavanje in predstavljanje sta zelo povezana procesa, 

zato kritika menita, da je Piagetovo ločevanje teh dveh pojmov pretirano. V dokaz tej 

trditvi avtorja navajata primer, v katerem opisujeta, da se dvoletni otrok lahko pravilno 

nauči poimenovati kvadrate in trikotnike, da pa to zmore narediti, mora imeti predhodno 
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razvito mentalno predstavljanje oz. reprezentacijo likov, ki se mora ujemati z njihovim 

zaznavanjem. 

Teoriji se očita tudi razhajanje v rezultatih raziskovanja, če mu spremenimo način 

preverjanja in ugotavljanja otrokovega znanja. Fuson in Murray (1978, v Dickson idr., 

1993) navajata, da otroci lahko veliko lažje prepoznajo in poimenujejo različne oblike 

z dotikom, če so te oblike manjših velikosti. Izpostavljata še, da ni bistvenega pomena, 

da se otipljivi modeli likov in teles v velikosti ujemajo z vizualnimi informacijami o njih, 

pač pa je bolj kot to pomemben sistematičen način obravnave, učenja in raziskovanja 

likov in teles. 

Kot primer kritike Piagetove teorije lahko vzamemo tudi nalogo, ki preverja 

razumevanje geometrijskih lastnosti projekcije. Otrok sedi za mizo, na kateri je model 

treh gora, ki so lahko ločljive med seboj. Na eni od gora je mogoče opaziti sneg, na 

drugi hišo in na zadnji križ (Slika 8). Nasproti otrokovega sedeža sedi lutka deklice 

(Slika 9). Naloga otroka je, da izmed desetih možnih slik izbere tisto, ki prikazuje 

gledišče oz. pogled lutke na prizor treh gora. Čeprav Piaget trdi, da se pri otrocih od 7. 

do 11. leta starosti razvija sposobnost predvidevanja, kako določen predmet oz. objekt 

izgleda iz različnih zornih kotov, otroci do 8. ali 9. leta po navadi ne znajo rešiti 

omenjene naloge s tremi gorami, 6 in 7 let stari otroci pa pri reševanju naloge za rešitev 

izberejo sliko, ki prikazuje njihov lasten pogled na gore (Dickson idr., 1993). 

 

Slika 8: Model treh gora 
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Slika 9: Reševanje Piagetove naloge s tremi gorami 

Avtorica Donaldson (1978, v Dickson idr., 1993) dodaja, da na podlagi naloge o treh 

gorah ne moremo posplošiti, da je otrok egocentričen in nezmožen videti stvari iz 

gledišča druge osebe, kot je dejal Piaget. Prav tako meni, da je s svojo domnevo o 

tem, da je otrok stvari sposoben videti le iz svojega gledišča, pretiraval. V dokaz tej 

kritiki navaja primer naloge, ki preverja otrokovo poznavanje gledišč druge osebe. Na 

mizi sta postavljeni dve sekajoči se steni, lutka policista ter lutka dečka na položaju A 

(Slika 10). Otroka najprej vprašamo ali policist vidi dečka. Lutko dečka nato prestavimo 

še na ostale tri položaje B, C in D, pri vsakem novem položaju pa otroku ponovno 

zastavimo omenjeno vprašanje. Nalogo stopnjujemo tako, da na druge položaje 

prestavljamo tudi lutko policista, otroka pa ob vsakem premiku vprašamo ali policist 

vidi dečka. Na tak način otroka spodbujamo, da razmišlja o gledišču druge osebe. Gre 

za postopen in sistematičen način učenja, pri katerem moramo biti pozorni na to, da 

otrok razume vsebino dane naloge. Ko je otrok pri reševanju stabilen oz. uspešen, v 

nalogo lahko vključimo dve lutki policista. Eno lutko policista postavimo tako, kot 

prikazuje Slika 10, drugo pa postavimo na konec stene, ki ločuje položaja A in B oz. 

nasproti otroka. Nato otroku naročimo, naj lutko dečka skrije pred obema policistoma. 

Nalogo trikrat ponovimo, pri tem pa vsakič prestavimo oba policista, in sicer tako, da 

kot edini skriti prostor pred policistoma ostane prost le en položaj. 

 

Slika 10: Naloga poznavanja gledišč druge osebe 
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Omenjeno nalogo je avtorica Donaldson (1978, v Dickson idr., 1993) izvedla z otroki. 

Nalogo je reševalo 30 otrok, starih med 3,5 in 5 let. 90 % njihovih odgovorov je bilo 

pravilnih. Avtorica je kasneje z otroki izvedla še kompleksnejšo nalogo, ki je vsebovala 

takšno ureditev sten, da je omogočala 5 ali 6 položajev, pri tem pa so bile v nalogo 

vključene tri lutke policistov. Kar 60 % triletnikov in 90 % štiriletnikov je bilo uspešnih 

tudi pri kompleksnejši izvedbi naloge. Donaldsonova tako zaključuje, da so otroci že 

zelo zgodaj sposobni koordinirati različna gledišča, Piagetovi nalogi s tremi gorami pa 

očita pomanjkanje preverjanja poznavanja gledišč otroka iz različnih smeri in 

položajev. 

Piaget v svoji teoriji razvoja prostorskih pojmov opredeljuje postopno razlikovanje 

geometrijskih lastnosti. Razvoj geometrijskih pojmov in predstav opisuje po določenem 

zaporedju, pri katerem naj bi otroci najprej spoznali topološke lastnosti, nato predstave 

na področju projektivne geometrije, na koncu pa naj bi se seznanili še z evklidsko 

geometrijo. Med oblikami, prikazanimi na Sliki 11, po mnenju Piageta otroci tako 

najprej od ostalih oblik razlikujejo obliko prstana, saj ima na sredini ogrodja luknjo, kar 

je topološka lastnost. Sledi razlikovanje kroga od štirikotnikov, in sicer na podlagi 

ravnosti oz. krivosti črte, ki lik omejuje, kar je projektivna lastnost. Na koncu pa otroci 

razlikujejo med kvadratom in rombom, in sicer na podlagi lastnosti kotov. Ta lastnost 

pa sodi v evklidsko geometrijo. Piaget pri tem dodaja, da se razumevanje projektivnih 

in evklidskih lastnosti pri otrocih pojavi v približno istem obdobju (Dickson idr., 1993). 

Weinzweig in Fuson (1978, v Dickson idr., 1993) na tem mestu Piagetu očitata, da je 

v svoji teoriji uporabil definicije omenjenih lastnosti, ki so matematično nesprejemljive, 

Darke (1982, v Dickson idr., 1993) pa teoriji namenja kritiko, ki se nanaša na zaporedje 

razumevanja različnih lastnosti geometrije. Meni namreč, da topološke lastnosti niso 

vedno prve lastnosti, ki jih otroci usvojijo. Podobnega mnenja je tudi Coxford (1978, v 

Dickson idr., 1993), ki dodaja, da je bolj verjetno, da otroci nekatere topološke 

koncepte razvijejo prej, druge, kot je npr. topološka enakovrednost, pa kasneje, ko že 

razumejo nekatere ideje projektivne in evklidske geometrije. Kot primer topološke 

enakovrednosti avtor navaja primer, ki ga prikazuje Slika 12. Hrošč je topološko 

enakovreden božičnemu drevesu in oslu, čeprav je drugačne oblike, saj je razmerje 

različnih »odcepov« in linij pri vseh treh oblikah enakovredno oz. primerljivo, prav tako 

pa so vse oblike sklenjene. 

 

Slika 11: Razlikovanje različnih oblik 
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Slika 12: Topološka enakovrednost različnih oblik 

Otrokom pojem topološke invariantnosti predstavlja kar nekaj težav, kar je bilo 

dokazano v eni izmed neobjavljenih raziskav iz leta 1980, v kateri je manj kot 30 % 

petnajstletnikov znalo izbrati obliko, ki je bila topološko enakovredna dani obliki 

(Dickson idr., 1993). 

Čeprav je Piagetova teorija razvoja prostorskih pojmov dobro zasnovana, so mnenja 

različnih kritikov, da teorija potrebuje natančnejše raziskovanje, upravičena (Dickson 

idr., 1993). 
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2.7 ZMOTNE PREDSTAVE NA PODROČJU GEOMETRIJSKIH LIKOV IN TELES 

Pri konstrukciji matematičnega znanja ključno vlogo igra razvoj miselnih predstav in 

razumevanje matematičnih pojmov, dejstev in konceptov. Žal se pri njihovem 

razumevanju pogosto pokaže, da veliko učencev ne more delati povezav med 

konkretno in miselno aktivnostjo, učenci pa imajo pogosto tudi napačne pojmovne 

predstave (Žakelj, 2003b). 

Da pri učencih dosežemo razumevanje, moramo konstruirati povezave med 

reprezentacijami obstoječega znanja in novimi reprezentacijami. Pomembno je, da 

učitelj učence že na samem začetku uvaja v rabo več reprezentacij (konkretne, 

grafične, simbolne), da uvaja procese prehajanja med reprezentacijami (vizualizacija, 

predpostavljanje, domnevanje, odkrivanje, translacija) ter sintetiziranje, modeliranje in 

preverjanje. Učitelj se mora torej zavedati, kako se oblikujejo koncepti (Žakelj, 2003b). 

2.7.1 VZROKI ZA ZMOTNE PREDSTAVE NA PODROČJU GEOMETRIJSKIH 

LIKOV IN TELES 

Avtorica Žakelj (2003a) meni, da so vzroki za težave pri usvajanju konceptualnih 

predstav lahko različni, izpostavlja pa tri ključne: 

 verbalizem oz. enačenje učenja pojmov z učenjem besed ali zgolj obnova 

definicij, 

 prezahtevnost pojmov glede na razvojno stopnjo učenca in 

 premajhna povezanost pojmov med seboj ter zanemarjanje obravnave mrežnih 

povezav, odnosov med njimi. 

Rugelj (1996, v Žakelj, 2003b) meni podobno, in sicer pravi, da je vzrok napačnih 

predstav lahko na silo uveden koncept, ki se ne navezuje na obstoječe znanje in pri 

katerem je snov naučena le na pamet. Žakelj (2003b) dodaja, da tako naučeno snov 

čez čas pozabimo. 

Z vidika razumevanja pojmov učencem torej največ težav povzroča prevelika količina 

pojmov, ki jih uvajamo sočasno ali prehitro, prezahtevnost pojmov glede na razvojno 

stopnjo učenca ter njihova premajhna medsebojna povezanost (Žakelj, 2003b). 

Ryan in Williams (2007) pa vzroke za napačne konceptualne predstave vidita drugje. 

Menita namreč, da učenci delajo napake zaradi napačno razumljenih nalog oz. navodil 

za reševanje nalog, napačnega spominjanja in priklica določenih matematičnih 

dejstev, kognitivne preobremenitve, prehitrega skoka na zaključek naloge, 

pomanjkanja motivacije ali pa zaradi stresa in treme. 

Omenjena avtorja sta pomembnejše razvojne napake otrok kategorizirala v štiri večje 

skupine zmotnih predstav. Te skupine so modeliranje, prototipske napake, preširoke 

posplošitve in procesno-predmetno povezovanje (Ryan in Williams, 2007). 

Napake modeliranja se nanašajo na vsakdanje življenje, zastopano v matematiki. Gre 

za to, da ima otrok razvit lasten model neke situacije, ki je v nasprotju z matematičnim 

modelom. Napaka modeliranja se kaže v tem, da otrok npr. ne zna izračunati, koliko 
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je 1 + 2, če pa mu rečemo, da ima eno opeko, nato pa dobi še dve opeki, zna pravilno 

ugotoviti, da ima skupaj tri opeke. Otrok tako nalogo pravilno reši le, če ta vključuje 

povezovanje matematike z vsakdanjim življenjem (Ryan in Williams, 2007). 

Prototipske napake najlažje razložimo na podlagi definicije prototipa. Prototip je najbolj 

tipičen primer oz. rezultat tipične izkušnje. Prototipske napake pa so potemtakem 

napake, ki nastanejo v primeru, da obravnavani pojem oz. objekt v trenutku obravnave 

ni v najbolj tipični obliki ali položaju. Otrok tako npr. v primeru spremembe položaja lika 

v dani situaciji lahko misli, da gre za nek drug lik (Ryan in Williams, 2007). 

S prototipskimi napakami so tesno povezane napake zaradi preširoke posplošitve. Ena 

izmed zgodnjih razvojnih napak zaradi preširoke posplošitve se nanaša na odštevanje 

dvomestnih števil. Računu 32 – 17 otrok pripiše rezultat 25. Ta rezultat dobi z 

odštevanjem manjše števke od večje (3 – 1 = 2 in 7 – 2 = 5) (Ryan in Williams, 2007). 

Zadnjo skupino zmotnih predstav po avtorjih Ryanu in Williamsu (2007) predstavljajo 

napake procesno-predmetnega povezovanja, za katere je značilno pomanjkanje 

razumevanja matematičnih znakov in enačajev. Popolno obvladovanje procesno-

predmetnega povezovanja vključuje razumevanje dveh vidikov. Pojasnimo ju lahko na 

primeru računa 3 + 5 = 8. Prvi vidik razumevanja računa je, da nam proces dodajanja 

števila 5 k številu 3 da vsoto 8, drugi vidik razumevanja računa pa je, da je število 8 

rezultat objekta oz. predmeta seštevka števil 3 in 5. Pri reševanju matematičnih nalog 

je včasih pomembno, da se osredotočimo na proces, spet drugič pa je pomembnejša 

osredotočenost na predmet (Ryan in Williams, 2007). 

Pri vsebini geometrijskih likov in teles so najbolj prisotne prototipske napake, ki se 

kažejo v nerazumevanju, ko geometrijski liki in telesa v trenutku obravnave niso v 

najbolj tipični obliki ali položaju. 

Avtorja Ryan in Williams (2007) v svojem delu opisujeta tudi težave z reševanjem 

problemov, ki imajo dve možni rešitvi oz. poti reševanja. Pri tem izpostavljata, da pri 

reševanju takih problemov učenci pogosto zapišejo samo eno rešitev, drugo pa 

preprosto izpustijo. Menita, da se učenci osredotočajo le na eno rešitev problema, ker 

jim primanjkuje koncentracije, ker so kognitivno preobremenjeni ali pa ker imajo težave 

z branjem. 

Dickson, Brown in Gibson (1993) za razliko od ostalih kot vzrok za razvoj napačnih 

predstav pri učencih na področju geometrije navajajo neustrezen način poučevanja 

geometrijskih pojmov. Način poučevanja je pri usvajanju novih geometrijskih pojmov 

ključnega pomena in če je ta neustrezen, je možnost za nastanek napačnih predstav 

večja. Primer neustreznega načina poučevanja, ki lahko privede do zmotnih predstav, 

je poučevanje geometrije brez uporabe konkretnega materiala. Če učitelj pri pouku 

geometrije učencem ne ponudi možnosti dela s konkretnim materialom oz. če 

geometrijske vsebine učencem ne osmisli, lahko učenci snov, obravnavano na tak 

način, usvojijo le na pamet, brez razumevanja, kar pa vodi do razvoja zmotnih 

predstav. Učenje geometrije brez uporabe konkretnega materiala tako lahko npr. 

privede do tega, da učenci ne znajo razlikovati med krogom in kroglo, saj zgolj na 
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podlagi slik in brez konkretnih modelov učenci ne dobijo predstave o tem, kako se krog 

in krogla razlikujeta. 

Thomas (1982, v Clements in Sarama, 2000) pa v svojem delu opisuje, da na nastanek 

zmotnih predstav lahko vplivajo tudi učitelji sami, in sicer s svojimi neustreznimi 

matematičnimi izjavami. Ena izmed napačnih izjav učitelja je, da so vsi rombi kvadrati. 

Učitelji pogosto nepravilno odreagirajo tudi v situaciji, ko mora učenec med ponujenimi 

liki izbrati pravokotnik, izbere pa kvadrat. Ta otrokova izbira je pravilna, saj je kvadrat 

posebna oblika pravokotnika, učitelji pa učencu rečejo, naj ponovno izbere 

pravokotnik. Tudi izjava, da dva trikotnika položena skupaj vedno tvorita kvadrat, je 

napačna. Ena izmed pogostih nepravilnih izjav učitelja pa je še izjava, da iz kvadrata, 

ki ga razpolovimo na polovico, vedno dobimo dva trikotnika. S takšnimi trditvami učitelji 

lahko pri učencih povzročijo zmedo in napačne predstave. 

Zmotne predstave so pogosto tudi posledica nepopolno usvojenih geometrijskih 

pojmov. Učenci like najlažje prepoznajo v najpogosteje videnem položaju. Če se 

položaj lika spremeni, učenci pogosto napačno mislijo, da gre za nek drug lik (Williams 

in Shuard, 1994). Ryan in Williams (2007) tej zmotni predstavi pravita prototipska 

napaka. 

Porter (1989, v Clements in Battista, 1992) glavno krivdo za nastanek zmotnih predstav 

na področju geometrije pripisuje učnemu načrtu. Osnovnošolskemu pouku geometrije 

očita nepovezanost geometrijskih pojmov in njihovo nesistematično obravnavo. Meni 

še, da je vzrok za nastanek zmotnih predstav tudi v učiteljih, saj jim očita osiromašeno 

poučevanje geometrije in izogibanje geometrijskim tematikam. 

2.7.2 DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE IN ODPRAVLJANJE 

ZMOTNIH PREDSTAV 

Avtorji Dickson, Brown in Gibson (1993) v svojem delu ločijo med omejitvami oz. 

omejenim razvojem in zmotnimi predstavami, pri čemer je omejitve v razvoju lažje 

nadoknaditi, kot pa odpravljati zmotne predstave. Podobnega mnenja sta tudi Ryan in 

Williams (2007), ki ločita med napakami in zmotnimi predstavami. Napake opisujeta 

kot manjše probleme, ki nastopijo npr. zaradi površnega reševanja matematične 

naloge. Pri tem gre za trenutno, kratkotrajno, površinsko nerazumevanje določene 

matematične vsebine. Zmotne predstave pa primerjata z večjimi problemi, pri katerih 

gre za globlje, obsežnejše napačno razumevanje določene matematične vsebine, o 

kateri imajo učenci razvite tudi napačne predstave, ki jih ovirajo pri razumevanju 

pravilnega vidika določenega matematičnega pojma. Avtorja menita, da je odpravljanje 

zmotnih predstav bolj kompleksen in globlji proces, kot je odpravljanje napak. 

O omejitvah govorita tudi Clements in Sarama (2000), ki izpostavljata problem 

omejenega razumevanja geometrijskih lastnosti. Kot dokaz tej trditvi opišeta primer, v 

katerem je morala učenka izmed številnih likov izbrati trikotnik. Učenka je nemudoma 

iz množice izbrala trikotnik, pri utemeljevanju, zakaj je lik trikotnik, pa se je sklicevala 

na dejstvo, da ima lik tri stranice in tri kote. Ko so učenko vprašali, kaj misli s tremi koti, 

pa je odgovorila, da tega ne ve. Učenka je bila torej naučena, da ima trikotnik tri 
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stranice in tri kote, pojma kot pa ni poznala. Ker je bilo njeno znanje usvojeno le na 

pamet, ni vedela, kaj pojem kot sploh predstavlja.  

Da bodo učenci delali čim manj napak, Ryan in Williams (2007) predlagata, naj bodo 

naloge raznolike, naj ne bodo izvajane prepogosto in naj temeljijo na resničnih, 

življenjskih temah, saj so tako učencem bližje in se jim njihovo reševanje zdi smiselno 

in uporabno. 

Dobra strategija za preprečevanje in odpravljanje zmotnih predstav je tudi sproženje 

kognitivnega konflikta, ki pri učencih spodbudi spreminjanje napačnih ali nepopolnih 

konceptnih predstav, uvid v smiselnost učenja novih vsebin, potrebo po razširitvi 

znanja ter navezovanje na obstoječo mrežo znanja (Žakelj, 2003b). Kognitivni konflikt 

pri učencih sprožimo s smiselno postavljenimi vprašanji in izzivi (Žakelj, 2003a). Ryan 

in Williams (2007) v svojem delu opisujeta primer kognitivnega konflikta, ki nastane pri 

nalogi branja lestvice (Slika 3). Otrok je ob branju lestvice vajen, da en označevalec 

na njej pomeni eno enoto. V primeru branja lestvice, pri kateri en označevalec pomeni 

več kot eno enoto, ima otrok tako pogosto težave. Pri omenjeni nalogi se po mnenju 

avtorjev pojavi kognitivni konflikt, in sicer takrat, ko otrok šteje enote navzgor po lestvici 

do naslednjega označevalca, pri čemer ugotovi, da je naredil napako. Kognitivni 

konflikt tako pri otroku najprej povzroči odkritje napake, nato pa globlji razmislek o 

vsebini obravnave in odpravljanje te napake. Otrok napako odpravi na podlagi 

preizkušanja novih rešitev in ugotavljanja njihovih ustreznosti. Metoda kognitivnega 

konflikta je tako odlična pri odpravljanju napak, saj omogoči uvid v situacijo ter 

poglobitev in razširitev znanja.  

Drug primer uporabe metode kognitivnega konflikta pa je mogoče pojasniti na primeru 

naloge, pri kateri mora otrok med ponujenimi liki izbrati pravokotnik. Izbira lahko med 

krogom, pravokotnikom in kvadratom. Otrok v tem primeru brez večjih težav izbere 

pravilen pravokotnik. Ko ga vprašamo, zakaj je ta lik pravokotnik, prav tako brez večjih 

težav odvrne, da zato, ker ima po dve in dve stranici enako dolgi. Nato mu rečemo, da 

ima tudi kvadrat po dve in dve stranici enako dolgi, torej je potemtakem tudi kvadrat 

pravokotnik. S tem vprašanjem pri otroku povzročimo kognitivni konflikt, namen 

katerega je izpopolnitev otrokovega znanja oz. v primeru omenjene naloge spoznanje, 

da je kvadrat posebna oblika pravokotnika. 

Da bodo učenci dosegali kakovostno znanje, naj učitelj upošteva in realizira sledeče 

didaktične vidike učnega procesa: motivacijo, kognitivni konflikt, problemske situacije, 

aktivno učenje, kakovostne metode in oblike dela, vodeno odkrivanje ter sodelovalno 

učenje (Žakelj, 2003b). 

Učinkovito učenje je učenje z razumevanjem ali polnopomensko učenje. To pomeni, 

da mora biti učenje proces, pri katerem se bo novo znanje absorbiralo s povezovanjem 

na obstoječe individualne strukture znanja. Zelo pomembno je še, da poskrbimo tudi 

za pravi vrstni red učenja konceptov (Žakelj, 2003a). 

Novo znanje ne sme biti naučeno le na pamet, pač pa mora temeljiti na razumevanju. 

Pri uvajanju novih pojmov moramo tako upoštevati, da so pojmovne sheme učenca, 
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njegov kognitivni razvoj in čas vpeljave novih konceptov usklajeni. Učenje naj poteka 

od najbolj splošnih pojmov do vse bolj specifičnih (Žakelj, 2003a). 

Pri vsem omenjenem pa je treba izpostaviti še dejstvo, da mora učitelj vse aktivnosti 

prilagajati situaciji v razredu, učni vsebini in predznanju učencev (Žakelj, 2003b). 

2.7.3 ZMOTNE PREDSTAVE V POVEZAVI S STRATEGIJAMI REŠEVANJA 

PROBLEMOV 

Reševanje problemov je učna metoda, pri kateri je učitelj organizator matematičnih 

izzivov, ki morajo učencem omogočati, da si pridobijo konceptualno in proceduralno 

znanje ter da doživijo matematiko kot koristno in prijetno izkušnjo (Cotič in Hodnik 

Čadež, 2002). 

Polya (1984, v Cotič in Hodnik Čadež, 2002) trdi, da rešiti problem pomeni poiskati 

izhod iz določene težave oz. poiskati pot, ki pelje do zastavljenega cilja, ki ni takoj 

dosegljiv. Dodaja še, da je reševanje problemov specifična dejavnost razuma oz. 

osnovna človeška aktivnost. 

Cotič in Hodnik Čadež (2002) opredelita tri ključne komponente, ki določajo vsak 

matematični problem. Te so: 

 začetno stanje z vsebino problema in ustreznimi podatki, informacijami, 

 pot od začetnega stanja do cilja, ki jo mora reševalec poiskati, da reši problem, 

in 

 cilj, ki ga mora reševalec problema doseči. 

Matematični problem pa poleg ključnih komponent določajo tudi faze reševanja 

problema, ki so razumevanje problema, priprava načrta za rešitev problema, 

uresničitev načrta ter analiza rešitev oz. pregled opravljene poti (Polya, 1989). 

Če je pot od začetnega stanja do cilja znana in je ni treba poiskati, to ni matematični 

problem. Če reševalec pozna strategijo reševanja, ne govorimo več o problemu, pač 

pa o vaji oz. rutinskem problemu. Ista situacija je tako lahko za nekoga problem, za 

drugega pa zgolj vaja (Cotič in Hodnik Čadež, 2002). 

Pri reševanju problemov je poudarek torej na strategijah reševanja, pomembne vloge 

pri tem pa imajo tudi utemeljevanje, preverjanje rešitev, predstavitev rezultatov in 

izmenjava mnenj (Žakelj, 2003a). 

Neustrezna strategija reševanja problema je možen vzrok za napačno rešen problem, 

ki pa lahko vodi tudi do zmotnih predstav. Otrok pri nalogi, ki od njega zahteva, da brez 

računanja ugotovi, koliko meri obseg lika, narisanega v mreži, lahko izbere neustrezno 

strategijo reševanja naloge, ki ga privede do napačnega rezultata. Tako otrok namesto 

štetja obrob lika šteje kvadratke znotraj lika. Zaradi neustrezne strategije reševanja, 

otrok tako namesto rezultata obsega lika dobi rezultat ploščine lika, kar pa mu lahko 

povzroči zmotno predstavo, in sicer zamenjavo pojmov obseg in ploščina lika.  
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Ryan in Williams (2007) v svojem delu poudarjata strategije reševanja problemov za 

preprečevanje zmotnih predstav, pri katerih učencem svetujeta, naj: 

 pred začetkom reševanja problema natančno preberejo navodila in razmislijo o 

poteku reševanja naloge, 

 izpišejo pomembne podatke in opombe za potek reševanja problema po delih, 

da zmanjšajo kognitivno obremenitev, 

 natančno preverijo odgovore in tako odkrijejo morebitne napake in 

 pred zaključkom naloge, poleg rešitve, ki so jo podali, razmislijo še o drugih 

možnih rešitvah problema. 

Preko analiziranja strategij reševanja problemov učitelji spoznajo učenčeve 

individualne značilnosti strategij lotevanja nalog, kar jim koristi pri didaktičnem 

načrtovanju pouka (Žakelj, 2003a). 
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2.8 IZSLEDKI TUJIH RAZISKAV O ZMOTNIH PREDSTAVAH NA PODROČJU 

GEOMETRIJSKIH LIKOV IN TELES 

Poleg van Hiela in Piageta so tudi številni drugi avtorji raziskovali, katere težave na 

področju geometrije so pri učencih najpogostejše. 

Avtorica Hannibal (1999) je v svojem delu opisala geometrijske predstave otrok, starih 

od 3 do 6 let, pri čemer se je osredotočila predvsem na poznavanje trikotnikov (Slika 

13) in pravokotnikov (Slika 14). Ugotovitve kažejo na to, da triletniki niso imeli težav pri 

prepoznavanju krogov, sposobni naj bi bili celo razlikovati med krogom in elipso. Pri 

opisu lastnosti trikotnikov in pravokotnikov pa so se mlajši otroci osredotočali 

predvsem na velikost likov, njihovo usmerjenost, razmerje med dolžinami stranic ter 

na simetričnost. Pri nalogi, v kateri so morali otroci med krogom, kvadratom, 

enakokrakim trikotnikom in raznostraničnim trikotnikom izbrati trikotnik, so otroci kot 

trikotnik najpogosteje izbrali raznostranični trikotnik. Ko pa so raziskovalci iz naloge 

izločili krog in kvadrat, so imeli otroci več težav pri izbiri trikotnika, saj so lahko izbirali 

le med enakokrakim in raznostraničnim trikotnikom. Težave so imeli tudi z uporabo 

ustrezne matematične terminologije. Za trikotnik so tako pogosteje določili tistega, ki 

je imel po njihovem mnenju »točko na sredini vrha«, je bil »bolj simetričen« ali pa je 

imel »ravno dno«. Peterokotnik so otroci sprva prepoznali kot trikotnik, ker je imel točko 

na sredini vrha. Z vajo in pravilno postavljenimi vprašanji, ki so pri otrocih spodbujala 

poglobljeno razmišljanje o lastnostih lika, pa so prvotno idejo, da je peterokotnik 

trikotnik, spremenili. Izkazalo se je, da otroci od 4. do 6. leta starosti na podlagi 

ustreznih spodbud pospešeno razvijajo sposobnosti oblikovanja kriterijev, ki definirajo 

določen lik. Vseeno pa noben šestletnik ni uspel pravilno kategorizirati vseh ponujenih 

likov v pravilne skupine, kar je pokazatelj omejenega razumevanja geometrijskih 

pojmov. Čeprav so pri določenem liku prepoznali nekatere lastnosti, ki so značilne npr. 

za trikotnike, lika niso uvrstili med trikotnike, ker se jim je zdel predolg, pretanek, 

narobe obrnjen, premajhen, prevelik ali pa preoster za trikotnik. Nihče od otrok pa tudi 

ni prepoznal kvadrata kot posebne oblike pravokotnika. 
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Slika 13: Prepoznavanje trikotnikov 

 

Slika 14: Prepoznavanje pravokotnikov 

Tudi Clements in Sarama (2000) v svojem delu opisujeta geometrijske predstave otrok, 

starih od 3 do 6 let, le da se poleg predstav o trikotnikih in pravokotnikih osredotočata 

še na predstave o krogih in kvadratih. Za razliko od Hannibalove opozarjata na to, da 

so mlajši otroci pri prepoznavanju krogov pogosto naleteli na težavo, saj so med kroge 

šteli tudi elipse. Naloge s prepoznavanjem kvadratov (Slika 15) so otroci rešili s kar 87 

% uspešnostjo, pogosto pa so zmotno mislili, da so rombi kvadrati. Težave so imeli 

tudi s poimenovanjem rombov, za katere so najpogosteje rekli, da so »nagnjeni 
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kvadrati«. Pri prepoznavanju trikotnikov so bili manj uspešni. Njihova uspešnost je bila 

le 60 %. Otroci so kot trikotnike prepoznavali oblike, ki so na videz spominjale na 

trikotnike, vendar so imele določene pomanjkljivosti, in sicer prekinjene, nazobčane, 

ukrivljene ali zaobljene stranice. Za trikotnike, ki so bili dolgi in ozki, nesimetrični ali 

večji oz. manjši, pa so zmotno rekli, da niso trikotniki. Triletni otroci so kot trikotnik 

prepoznali kakršnokoli obliko, ki je imela oster vrh (Slika 16). Pri nalogah s pravokotniki 

(Slika 15) so otroci v povprečju dosegli 54 % uspešnost. Po navadi so kot pravokotnike 

zmotno prepoznavali paralelograme in trapeze. Vsi otroci pa so bili zelo slabi pri 

utemeljevanju izbire določenega lika. 

 

Slika 15: Prepoznavanje kvadratov in pravokotnikov 

 

Slika 16: Trikotniki in netrikotniki 
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Tudi Clements in Battista (1992) menita, da so učenci pri utemeljevanju, zakaj je lik 

kvadrat, trikotnik, pravokotnik ali krog, zelo šibki. Dodajata še, da učenci pri 

pojasnjevanju, zakaj je kvadrat tudi pravokotnik, pogosto odgovorijo le, da zato, ker jim 

je tako povedala učiteljica, kar kaže na nerazumevanje hierarhičnosti med razredi 

likov. 

Clements, Swaminathan, Zeitler Hannibal in Sarama (1999) so raziskovali oblikovanje 

kriterijev za razlikovanje med razredi likov pri mlajših otrocih ter njihovo povezanost s 

starostjo in spolom. V raziskavi je sodelovalo 97 otrok, od tega 48 dečkov in 49 deklic, 

starih od 3 do 6 let. Otroci so reševali naloge o krogih (Slika 17), trikotnikih (Slika 18), 

kvadratih (Slika 19) in pravokotnikih (Slika 20). Na podlagi intervjujev z otroki so 

raziskovalci prišli do ugotovitev, da so jim najlažje naloge o krogih. Svoje rešitve o 

krogih so otroci najpogosteje utemeljevali z risanjem na list ali po zraku. Oblika, ki je 

otrokom pri nalogi o krogih povzročala največ težav, je bila elipsa. Med štiriletniki in 

petletniki je 12 % otrok elipso napačno prepoznalo kot krog, 20 % štiriletnikov pa je kot 

krog izbralo tudi ukrivljene sklenjene oblike. Otroci so lažje pojasnjevali in utemeljevali 

nekroge kot kroge. Kroge so najpogosteje opisali kot okrogle, krive oblike, ki nimajo 

ravnih stranic in kotov, pri opisovanju nekrogov pa so otroci stavke pogosto začenjali 

z besedno zvezo »izgleda kot«. Pri nalogi s kvadrati so otroci po večini znali ločiti 

kvadrate od ostalih oblik. 28 % štiriletnikov, 13 % petletnikov in le 5 % šestletnikov je 

rombe napačno prepoznalo kot kvadrate. Mlajši otroci so izbire kvadratov najpogosteje 

utemeljevali na podlagi videza, pri opisovanju lastnosti pa so največkrat navedli 

odgovor, da ima kvadrat štiri stranice. Naloga s trikotniki je učencem povzročala več 

težav. Otroci so oblike, ki so spominjale na trikotnike, vendar so imele določene 

pomanjkljivosti (vbočene, izbočene, krive, nazobčane in zaobljene stranice), napačno 

prepoznavali kot trikotnike. Kot njihove lastnosti so najpogosteje navajali število stranic 

in oglišč, ponovno pa se je izkazalo, da so otroci lažje utemeljevali netrikotnike kot 

trikotnike. Pri nalogi s pravokotniki so štiriletniki pogosteje kot starejši otroci povedali, 

da je kvadrat tudi pravokotnik. Paralelograme in trapeze so napačno izbirali kot 

pravokotnike, pokončen in ležeč pravokotnik pa so skoraj vsi pravilno prepoznali kot 

pravokotnik. Petletniki in šestletniki so svoje izbire pravokotnikov najpogosteje 

utemeljevali na podlagi videza, štiriletniki pa so bili pri utemeljevanju skromnejši in so 

pri pojasnjevanju izbire pogosto navedli odgovor »ne vem«. Pri opisovanju 

pravokotnikov se je na lastnosti likov sklicevalo 5 % štiriletnikov, 11 % petletnikov in 

19 % šestletnikov. Tudi pri pravokotnikih so bili otroci uspešnejši pri utemeljevanju 

nepravokotnikov. 
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Slika 17: Naloga o krogih 

 

Slika 18: Naloga o trikotnikih 
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Slika 19: Naloga o kvadratih 

 

Slika 20: Naloga o pravokotnikih 

Clements, Swaminathan, Zeitler Hannibal in Sarama (1999) ugotavljajo še, da so bili 

pri prepoznavanju krogov šestletniki uspešnejši od mlajših otrok, da so otroci najlažje 

prepoznali kroge, ampak so jih tudi najtežje utemeljili, da so svoje izbire le redko 

utemeljevali na podlagi lastnosti likov ter da niso poznali hierarhičnosti med 

posameznimi razredi likov. Glede na starost avtorji ugotavljajo, da so bili starejši otroci 

uspešnejši le pri nekaterih nalogah. Glede na spol pa skozi celotno raziskavo ni bilo 

opaženih razlik v uspešnosti reševanja. 

Raziskave o predstavah na področju geometrijskih likov in teles so bile izvedene tudi 

v srednjih šolah. V Združenih državah Amerike se le polovica srednješolcev vpiše k 

pouku geometrije. V raziskavi, ki jo opisuje Usiskin, je bilo od vpisanih k pouku 
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geometrije na začetku leta le 63 % srednješolcev sposobnih pravilno prepoznati 

posebne oblike trikotnikov (Usiskin, 1987, v Clements in Battista, 1992). 64 % 

sedemnajstletnikov je vedelo, da je pravokotnik paralelogram in le 16 % jih je znalo 

določiti površino območja, sestavljenega iz dveh pravokotnikov. 34 % 

sedemnajstletnikov, ki so imeli za seboj eno leto učenja geometrije, je znalo izračunati 

ploščino enakostraničnega trikotnika, le 52 % začetnikov srednje šole pa je ob podanih 

stranicah kvadrata znalo izračunati njegovo ploščino (Usiskin, 1982, v Clements in 

Battista, 1992).  

Z zmotnimi predstavami na področju geometrije se ne srečujejo le otroci. Tsamir in 

Tirosh (2010) sta v svojem delu predstavili najpogostejše težave vzgojiteljev pri 

obravnavi trikotnih geometrijskih oblik. V raziskavi je sodelovalo 17 vzgojiteljev. 

Avtorici sta rezultate raziskave pridobili na podlagi naloge, pri kateri so morali vzgojitelji 

za različne oblike opredeliti, zakaj oblika je ali ni trikotnik (Slika 21). Vzgojitelji so imeli 

pri prepoznavanju trikotnih oblik in utemeljevanju, zakaj določena oblika je ali ni 

trikotnik, kar nekaj težav, prav vsi so namreč trikotne oblike z zaobljenimi robovi in 

krivimi stranicami prepoznali kot trikotnike. Vzgojitelji torej napačno razmišljajo o 

trikotnikih takrat, ko ti niso omejeni s sklenjenimi lomljenimi ravnimi črtami. Pri 

utemeljevanju svoje izbire so vzgojitelji navajali različne odgovore, in sicer, da je lik 

trikotnik, ker ima 3 stranice, ker ima 3 ukrivljene stranice, ker ima obliko trikotnika, ker 

izgleda kot pica trikotnik, ker izgleda kot trikotni prometni znak, ker je neke vrste 

trikotnik ali pa svoje izbire niso znali utemeljiti. Pri krogu in šestkotniku vzgojitelji niso 

imeli težav, saj so vsi pravilno prepoznali, da lika nista trikotnika. Pri utemeljevanju, 

zakaj lika nista trikotnika, pa so najpogosteje odgovorili, da zato, ker sta krog in 

šestkotnik, pri šestkotniku pa so dodali še, da ima 6 stranic. Enakokraki trikotnik so vsi 

vzgojitelji pravilno prepoznali kot trikotnik, pri utemeljevanju pa so se najpogosteje 

sklicevali na odgovor, da ima lik 3 stranice in je zato trikotnik. Za trikotno obliko s 

prekinjeno eno stranico je 14 vzgojiteljev dejalo, da ni trikotnik, dva vzgojitelja sta 

menila, da je, en pa je menil, da je skoraj trikotnik. Pri utemeljevanju sta vzgojitelja, ki 

sta obliko prepoznala kot trikotnik, dejala, da gre za trikotnik z eno krajšo stranico, 

ostali, ki so bili mnenja, da oblika ni trikotnik, pa so svojo izbiro utemeljevali na podlagi 

prekinjene stranice. Po tem ko so raziskovalci dobili odgovore vzgojiteljev, so jih na 

podlagi metode parnega dialoga poučevali o trikotnikih. Metoda temelji na skupinskem 

učenju, pri katerem sodelujeta vsaj dva učitelja oz. inštruktorja, in sicer z namenom, 

da izboljšata znanje posameznika ali skupine. Inštruktorja s pravilno postavljenimi 

vprašanji usmerjata posameznika ali skupino k globljemu razmisleku o določeni 

vsebini. Rezultat metode parnega dialoga je tako razširitev že obstoječega znanja. Po 

koncu poučevanja se je izkazalo, da je kar nekaj vzgojiteljev spremenilo svoje prvotno 

mnenje o določenih trikotnih oblikah. Predvsem se je izboljšalo prepoznavanje dveh 

trikotnih oblik, in sicer trikotne oblike z zaobljenimi robovi (oblika trikotnega 

prometnega znaka) ter trikotne oblike z eno krivo stranico (oblika pica trikotnika). Ti 

dve obliki so pred poučevanjem vsi vzgojitelji napačno prepoznali kot trikotnika, po 

poučevanju pa sta trikotno obliko z zaobljenimi robovi 2 vzgojitelja pravilno prepoznala 

kot netrikotnik, 6 pa jih je odgovorilo, da ne vedo, ali je trikotnik. Trikotno obliko z eno 
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krivo stranico pa je 1 vzgojitelj pravilno prepoznal kot netrikotnik, trije pa so odgovorili, 

da ne vedo, ali je trikotnik. Po poučevanju so vzgojitelji torej napredovali v poznavanju 

trikotnih oblik, vseeno pa je njihovo znanje na tem področju ostalo nepopolno usvojeno 

in še vedno precej zmotno. 

 

OBLIKA 

 

 

ALI JE TRIKOTNIK? 

ZAKAJ? 

 

KOMENTARJI, OPOMBE 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Slika 21: Naloga o trikotnikih za vzgojitelje 

Raziskava na tematiko geometrijskih likov in teles je bila izvedena tudi v Sloveniji in je 

pokazala številne težave na področju geometrije, s katerimi se srečujejo učenci 

drugega triletja osnovne šole. Učenci so imeli težave pri logičnem urejanju lastnosti 

geometrijskih likov, uporabi znanja v novih okoliščinah, uporabi ustreznega 

geometrijskega besedišča, zamenjevanju osnovnih geometrijskih pojmov, kot sta rob 

in stranica; risanju lika, ki ima en par vzporednih stranic; ugotavljanju, da je mogoče 

narisati nešteto trikotnikov, ki se med seboj razlikujejo; izločanju pravokotnikov in 

kvadratov med različnimi štirikotniki in utemeljevanju, zakaj je kvadrat tudi pravokotnik. 

Pri poimenovanju osnovnih geometrijskih likov in risanju trikotnikov, ki se med seboj 

razlikujejo, pa učenci niso imeli večjih težav. Opaziti je bilo le, da so mlajši učenci 
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pogosteje risali like, ki se razlikujejo po velikosti, dobra polovica šestošolcev pa je znala 

narisati različne vrste trikotnikov (Škrbec, 2013a). 

V raziskavi, ki sta jo izvedla Wu in Ma leta 2006 je bilo ugotovljeno še, da so učencem 

najlažje vsebine, ki se nanašajo na kroge, sledijo jim naloge o trikotnikih, največ težav 

pa učencem povzročajo naloge o štirikotnikih. Podatki, ugotovljeni v raziskavi, kažejo 

tudi to, da se nivo neformalnega sklepanja oz. abstraktno relacijska stopnja pri učencih 

pojavi v petem razredu, odstotek učencev na omenjenem nivoju pa se v šestem 

razredu le še stopnjuje (Škrbec, 2013a). 

Če so številni avtorji raziskovali zmotne predstave na področju geometrije, pa je Fuys 

(1988, v Clements in Battista, 1992) raziskoval, katere stopnje geometrijskega 

mišljenja po van Hielu dosegajo učenci. Od 16 šestošolcev jih je 19 % dosegalo 1. 

stopnjo. Ti učenci so ostali na njej tudi po poučevanju, prav tako pa te stopnje niso 

usvojili v celoti. Avtor pravi, da tem učencem grozi geometrijska ogroženost. Drugih 31 

% šestošolcev je prav tako dosegalo 1. stopnjo, le da so ti začeli napredovati proti 2. 

stopnji geometrijskega mišljenja. Preostalih 50 % šestošolcev je na začetku dosegalo 

2. stopnjo, po poučevanju pa so napredovali proti 3. stopnji. Podobni rezultati so bili 

prisotni pri devetošolcih, ki so bili prav tako razvrščeni v tri skupine. 12 % devetošolcev 

je dosegalo 1. stopnjo geometrijskega mišljenja, 44 % jih je delovalo na 2. stopnji z 

majhnimi spodrsljaji v znanju o trapezih in paralelogramih, ostalih 44 % pa je dosledno 

dosegalo 2. stopnjo, poleg tega pa so počasi že napredovali proti 3. stopnji. Pri 

usvajanju stopenj geometrijskega mišljenja se srednješolci niso izkazali bistveno 

boljše. Veliko srednješolcev je dosegalo stopnje od 0 do 2, kljub temu da so obiskovali 

pouk geometrije, skoraj 40 % srednješolcev pa je po končani srednješolski geometriji 

ostalo na 2. stopnji geometrijskega mišljenja ali nižje (Burger in Shaughnessy, 1986; 

Suydam, 1985; Usiskin, 1982, v Clements in Battista, 1992). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA  

Geometrija je nedvomno zahtevno matematično področje, na kar opozarja tudi Perat 

(1999), ki pravi, da geometrija poleg napredovanja v spoznavanju geometrijskih 

izrazov in izrekov zahteva tudi urjenje v prostorskem predstavljanju, logičnem 

mišljenju, sklepanju, spominu in natančnem izražanju.  

Omenjeno dejstvo potrjujejo tudi številne raziskave na področju geometrije, ki 

prikazujejo problematiko razumevanja, uporabe in predstave geometrijskih pojmov. 

Ker so bile raziskave o težavah pri geometriji in zmotnih predstavah na področju 

geometrijskih likov in teles po večini izvedene le v tujini, sem se odločila, da to 

problematiko raziščem v eni izmed slovenskih osnovnih šol. V raziskavi sem 

ugotavljala, katere so najpogostejše zmotne predstave učencev, saj področje 

učenčevega poznavanja, razumevanja in predstavljanja geometrijskih likov in teles 

lahko izboljšamo le, če vemo, s katerimi težavami se učenci pri tem soočajo. Raziskala 

sem tudi, na kateri stopnji geometrijskega mišljenja so učenci, saj učitelji obravnavano 

geometrijsko snov lahko kakovostno prilagodijo otrokom le, če vedo, kaj so otroci 

določene starosti sposobni razumeti. Znotraj teh dveh glavnih vprašanj pa sem 

ugotavljala še, kakšno uporabnost učenci pripisujejo poznavanju geometrijskih likov in 

teles v vsakdanjem življenju, kakšno težavnost pripisujejo obravnavi teme 

geometrijskih likov in teles v šoli ter kakšen je njihov odnos do matematike.  
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3.2 CILJI RAZISKAVE 

V skladu z raziskavo na področju osnovnošolske geometrije sem opredelila cilje 

raziskovanja, s katerimi sem ugotavljala: 

 na kateri stopnji geometrijskega mišljenja po van Hielu so tretješolci in petošolci, 

 s katerimi zmotnimi predstavami na področju geometrijskih likov in teles se 

srečujejo tretješolci in petošolci, 

 kakšen pomen in uporabnost tretješolci in petošolci pripisujejo poznavanju 

geometrijskih likov in teles v vsakdanjem življenju, 

 kakšno težavnost tretješolci in petošolci pripisujejo obravnavi teme 

geometrijskih likov in teles v šoli ter 

 kakšen odnos imajo tretješolci in petošolci do matematike. 
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3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Raziskovalna vprašanja raziskave na področju osnovnošolske geometrije so bila: 

1. Na kateri stopnji geometrijskega mišljenja po van Hielu so tretješolci in 

petošolci? 

2. Katere so najpogostejše zmotne predstave tretješolcev in petošolcev pri 

reševanju nalog o geometrijskih likih in telesih? 

3. Kakšne so razlike v uspešnosti reševanja nalog tretješolcev in petošolcev glede 

na spol? 

4. Kakšne so razlike v uspešnosti reševanja nalog o geometrijskih likih in telesih 

glede na starost? 

5. Kakšno uporabnost tretješolci in petošolci pripisujejo poznavanju geometrijskih 

likov in teles v vsakdanjem življenju? 

6. Kakšno težavnost tretješolci in petošolci pripisujejo obravnavi teme 

geometrijskih likov in teles v šoli? 

7. Kakšna je povezanost med odnosom tretješolcev in petošolcev do matematike 

in njihovo povprečno oceno pri matematiki? 

8. Kakšna je povezanost med odnosom tretješolcev in petošolcev do matematike 

in njihovim dosežkom na preizkusu znanja o geometrijskih likih in telesih? 

9. Kakšna je povezanost med povprečno oceno tretješolcev in petošolcev pri 

matematiki in njihovim dosežkom na preizkusu znanja o geometrijskih likih in 

telesih? 

  



 

53 
 

3.4 METODE DELA 

Poglobljen empirični del temelji na obdelavi anketnih vprašalnikov in preizkusov 

znanja, na podlagi katerih sem pridobila odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Osnovna raziskovalna metoda je bila deskriptivna neeksperimentalna, 

glede na raziskovalni pristop pa je bila raziskava kvantitativna in kvalitativna. 

3.4.1 VZOREC 

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu. Vanjo so bili 

vključeni učenci 3. a in 5. a razreda OŠ Rodica. V 3. a razredu je sodelovalo 26 

učencev, od tega 17 dečkov in 9 deklic, v 5. a razredu pa 23 učencev, od tega 13 

dečkov in 10 deklic. Tretješolci so bili v povprečju stari 8 let, petošolci pa 10. 

3.4.2 PRIPOMOČKI 

V raziskavi sem uporabila 2 instrumenta za zbiranje podatkov, in sicer anketni 

vprašalnik (Priloga 1) in preizkus znanja (Prilogi 2 in 3). Anketni vprašalnik je obsegal 

5 vprašanj. Prva tri vprašanja so bila zaprtega tipa, zadnji dve vprašanji pa odprtega. 

Na podlagi nalog oz. vprašanj v anketnem vprašalniku sem ugotavljala povprečno 

oceno učencev pri matematiki, njihov odnos do matematike, pripisovanje uporabnosti 

geometrijskih likov in teles v vsakdanjem življenju in njihovo mnenje o težavnosti 

obravnave geometrijskih likov in teles v šoli. Na podlagi rezultatov, pridobljenih s 

pomočjo anketnih vprašalnikov, sem želela odgovoriti na vprašanja od številke 3 do 9. 

Preizkus znanja je obsegal 11 nalog za 3. razred in 12 nalog za 5. razred. Do vključno 

8. naloge so bile zadolžitve tretješolcev in petošolcev enake, zadnje 3 oz. 4 naloge pa 

so bile prilagojene posameznemu razredu. Preizkus znanja sem oblikovala na podlagi 

van Hielove teorije razvoja geometrijskega mišljenja. Naloge so vsebovale 

prepoznavanje in poimenovanje geometrijskih likov in teles, utemeljevanje lastnosti 

geometrijskih likov in teles, poznavanje hierarhičnosti med razredi likov, risanje likov, 

ugotavljanje skladnosti likov, prostorsko predstavljanje ter računanje obsega in 

ploščine. Na podlagi rezultatov, pridobljenih s pomočjo preizkusov znanja, sem želela 

odgovoriti na 1., 2., 3., 4., 8. in 9. raziskovalno vprašanje. 

3.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo 5. maja 2016 v 3. a in 5. a razredu OŠ Rodica v 

Domžalah. Učenci so anketni vprašalnik in preizkus znanja izpolnjevali v matičnih 

učilnicah pri rednem pouku. Čas reševanja je bil 60 minut, tako preizkus znanja kot 

anketni vprašalnik pa sta bila anonimna. Pred začetkom reševanja sem učencem 

podala navodila za delo. Učenci so oba dokumenta reševali samostojno, brez pomoči 

sošolcev ali učitelja. Ker v 5. razredu do dneva izvedbe raziskave še niso obravnavali 

vsebine mreže teles in ploščine likov, sem učencem pred reševanjem pojma razložila. 

Vsi učenci so imeli enake pogoje reševanja. Pri vprašanju o povprečni oceni 

posameznega učenca sta učenčeve odgovore zapisali učiteljici, in sicer z namenom, 

da bi dobila veljavne in zanesljive podatke.  
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3.4.4 OBDELAVA PODATKOV 

Podatki, pridobljeni na podlagi anketnega vprašalnika in preizkusa znanja, so bili 

obdelani z ustreznimi statističnimi postopki, najprej sem jih analizirala. Pri preizkusu 

znanja sem posamezne naloge ovrednotila po smiselnem kriteriju in jih točkovala. 

Naloge, ki so bile skupne tretješolcem in petošolcem, sem točkovala na podlagi 

enotnega kriterija, naloge, diferencirane za posamezen razred, pa sem točkovala 

posebej in različno. Pri analizi anketnega vprašalnika in preizkusa znanja sem 

odgovore učencev klasificirala v kategorije, ki so temeljile na predhodno določenih 

raziskovalnih vprašanjih. Dobljene podatke sem zbrala in prikazala v tabelah, ki sem 

jih oblikovala s pomočjo računalniškega programa Excel. Pri povzemanju ugotovitev 

sem se sklicevala na opisno statistiko. 

  



 

55 
 

3.5 REZULTATI RAZISKAVE 

3.5.1 STOPNJE GEOMETRIJSKEGA MIŠLJENJA TRETJEŠOLCEV IN 

PETOŠOLCEV 

Rezultati prvega dela raziskave se nanašajo na 1. raziskovalno vprašanje, in sicer na 

kateri stopnji geometrijskega mišljenja po van Hielu so tretješolci in petošolci. 

Postopek obdelave podatkov: 

Pri analizi tega dela raziskave sem se najprej osredotočila na določanje povprečne 

stopnje geometrijskega mišljenja pri posameznem učencu, ki sem jo določila na 

podlagi analize 3., 4., 5., 7. in 9. naloge na preizkusu znanja, saj te naloge preverjajo 

geometrijsko razmišljanje na 1., 2. in 3. stopnji po van Hielu. Najprej sem pri vsakem 

učencu določila stopnjo geometrijskega mišljenja pri vsaki od petih nalog, nato pa sem 

določila stopnjo, ki je pri posameznem učencu prevladovala. Če je učenec npr. pri 3., 

4. in 5. nalogi dosegal 2. stopnjo geometrijskega mišljenja, pri 7. in 9. nalogi pa 1. 

stopnjo, sem učencu določila 2. stopnjo. 

Tretja naloga na preizkusu znanja nam omogoča odkriti 1. in 2. stopnjo. Pri tej nalogi 

je za ugotavljanje stopnje posameznikovega mišljenja pomembno predvsem 

utemeljevanje, zakaj določena oblika je ali ni trikotnik. Če je učenec različne oblike 

utemeljeval predvsem na podlagi njihovega videza, je dosegal 1. stopnjo 

geometrijskega mišljenja. Učenec na 1. stopnji namreč razlikuje med likoma, ni pa 

sposoben poimenovati posameznih lastnosti vsakega izmed njiju.  

Primeri učenčevih odgovorov na 1. stopnji geometrijskega mišljenja pri utemeljevanju 

trikotnikov so, da oblika je trikotnik, ker: »ima tako obliko, kot jo ima trikotnik«, »izgleda 

kot trikotnik«, »je podobna trikotniku«, »sem se naučil, da je to trikotnik«, »je kot streha 

na hiši«, »je le narobe obrnjen trikotnik«, »ima le eno stran malo čudno, sicer pa je 

trikotnik«. 

Primeri učenčevih odgovorov na 1. stopnji geometrijskega mišljenja pri utemeljevanju 

netrikotnikov pa so, da oblika ni trikotnik, ker: »ne izgleda kot trikotnik«, »ji nekaj 

manjka«, »ima čudne črte«, »to ni pravi trikotnik«, »nima take oblike, kot jo ima 

trikotnik«. 

Če je učenec pri 3. nalogi različne oblike utemeljeval predvsem na podlagi njihovih 

lastnosti, je dosegal 2. stopnjo geometrijskega mišljenja. Učenec na tej stopnji 

geometrijskega mišljenja namreč različne oblike prepozna po njihovih lastnostih, 

povezav med lastnostmi geometrijskih oblik pa še ne razume. Pri opisu geometrijskih 

lastnosti različnih oblik učenec uporablja lastno besedišče, ki še ne temelji na povsem 

ustrezni matematični terminologiji. 

Primeri odgovorov učencev na 2. stopnji geometrijskega mišljenja pri utemeljevanju 

trikotnikov so, da je oblika trikotnik, ker: »ima 3 kote«, »ima 3 stranice«, »ima 3 

oglišča«. 
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Primeri učenčevih odgovorov na 2. stopnji geometrijskega mišljenja pri utemeljevanju 

netrikotnikov so, da oblika ni trikotnik, ker: »nima 3 kotov, 3 stranic, 3 oglišč«, »je telo, 

in sicer stožec«, »je šestkotnik«, »je krog«, »je to le nesklenjena črta«, »nima ravnih 

stranic«, »ima eno krivo stranico«, »nima ostrih kotov«. 

4. naloga na preizkusu znanja nam omogoča odkriti 1. in 2. stopnjo geometrijskega 

mišljenja po van Hielu. Če je učenec kvadrate utemeljeval predvsem na podlagi 

njihovega videza, je dosegal 1. stopnjo, če pa je kvadrate utemeljeval na podlagi 

njihovih lastnosti, je dosegal 2. stopnjo. 

Primeri učenčevih odgovorov na 1. stopnji geometrijskega mišljenja pri utemeljevanju 

kvadratov so, da je oblika kvadrat, ker: »izgleda kot kvadrat«, »je podobna kvadratu«, 

»je v obliki kvadrata«, »sem se naučil, da je to kvadrat«, »je samo narobe obrnjen«. 

Primeri učenčevih odgovorov na 2. stopnji geometrijskega mišljenja pri utemeljevanju 

kvadratov so, da je oblika kvadrat, ker: »ima 4 kote«, »ima 4 stranice«, »ima 4 oglišča«, 

»ima 4 prave kote«, »ima ravne stranice«, »ima vse stranice enako dolge«. 

5. naloga na preizkusu znanja nam omogoča odkriti 1., 2. in 3. stopnjo geometrijskega 

mišljenja po van Hielu. Pri tej nalogi je za ugotavljanje stopnje posameznikovega 

mišljenja pomemben predvsem tisti del naloge, ki zahteva navedbo lastnosti 

pravokotnika. Če se je učenec pri navajanju lastnosti pravokotnika osredotočal le na 

videz tega lika oz. le na njegovo velikost (npr. »lik je velik« ali »lik je majhen«), je 

dosegal 1. stopnjo geometrijskega mišljenja, če je navajal smiselne lastnosti 

pravokotnika, je dosegal 2. stopnjo, če pa je navajal lastnosti višjega reda oz. če je 

pokazal razumevanje logične organizacije med lastnostmi, pa je dosegal 3. stopnjo 

geometrijskega mišljenja. 

Primeri učenčevih odgovorov na 1. stopnji geometrijskega mišljenja pri navajanju 

lastnosti pravokotnika so, da: »je podoben kvadratu«, »je drugačen kot kvadrat«, »je 

pravokotne oblike«, »je lahko velik ali majhen«, »je v obliki omare, okna, šolske table«. 

Primeri odgovorov na 2. stopnji geometrijskega mišljenja pri navajanju lastnosti 

pravokotnika so, da: »ima 4 oglišča«, »ima 4 stranice«, »ima po dve in dve enako dolgi 

stranici«. 

Pri tej nalogi nihče od učencev ni dosegal 3. stopnje geometrijskega mišljenja. Smiseln 

odgovor, ki bi ustrezal razmišljanju na tej stopnji, bi bil npr. sledeč: »pravokotnik je 

štirikotnik, ki ima 4 prave kote in po dve in dve stranici enako dolgi; posebna oblika 

pravokotnika je kvadrat, ki ima enake lastnosti kot pravokotnik«. 

Tudi 7. naloga nam omogoča odkriti 1., 2. in 3. stopnjo geometrijskega mišljenja. Če 

je učenec na vprašanje, ali je kvadrat tudi pravokotnik, odgovoril z da ali ne, pri tem pa 

je svoj odgovor pojasnil le na podlagi videza likov brez opisa lastnosti, je dosegal 1. 

stopnjo geometrijskega mišljenja. Če je učenec na vprašanje odgovoril z ne, pri tem 

pa je svoj odgovor pojasnil na podlagi navajanja smiselnih lastnosti kvadrata in 

pravokotnika, je dosegal 2. stopnjo, če pa je na vprašanje odgovoril z da in je svoj 

odgovor pojasnil na podlagi navajanja smiselnih lastnosti kvadrata in pravokotnika oz. 
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na podlagi poznavanja hierarhije med kvadratom in pravokotnikom, pa je dosegal 3. 

stopnjo geometrijskega mišljenja. 

Na vprašanje o tem, ali je kvadrat tudi pravokotnik, noben učenec ni odgovoril pritrdilno 

in na 1. stopnji geometrijskega mišljenja. Pritrdilni odgovori na 1. stopnji bi lahko bili 

npr., da je kvadrat pravokotnik, ker: »mu je kar podoben«, »je približno tak kot 

pravokotnik«, »sta oba podobna škatli«. Učenci, ki so na vprašanje odgovorili nikalno 

in na 1. stopnji geometrijskega mišljenja, pa so podali odgovore, da kvadrat ni 

pravokotnik, ker: »je kvadrat krajši, manjši«, »kvadrat ni pravokotnik«, »je kvadrat 

"kvadratkast" pravokotnik pa "pravokockast"«, »sta drugačne oblike, kvadrat je krajši, 

pravokotnik je daljši«, »pravokotnik lahko primemo, kvadrata pa ne moremo«. 

Primer odgovora na 2. stopnji geometrijskega mišljenja pri vprašanju o tem, ali je 

kvadrat tudi pravokotnik in zakaj, je, da kvadrat ni pravokotnik, ker: »ima kvadrat vse 

stranice enako dolge, pravokotnik pa ne«. 

Primeri odgovorov na šibki 3. stopnji geometrijskega mišljenja pri vprašanju o tem, ali 

je kvadrat tudi pravokotnik in zakaj, so, da je kvadrat pravokotnik, ker: »imata enake 

lastnosti«, »imata vse kote enake«, »imata oba 4 prave kote«, »imata enako število 

stranic in oglišč«. 

9. naloga na preizkusu znanja za 3. razred nam omogoča odkriti 1. in 2. stopnjo 

geometrijskega mišljenja po van Hielu. Če učenec ni znal izločiti lika, ki ne sodi k 

ostalim oz. če je izločil lik na podlagi nesmiselnega kriterija, je dosegal 1. stopnjo 

geometrijskega mišljenja, če pa je iz množice likov izločil en lik na podlagi smiselne 

navedbe drugačne lastnosti, je dosegal 2. stopnjo. 

Primeri odgovorov na 1. stopnji geometrijskega mišljenja pri izločanju lika, ki ne sodi k 

ostalim, so, da med ostale like ne sodi lik: »A, ker ni enako velik kot ostali liki«, »B, ker 

je drugačen«, »D, ker je v obliki čevlja, škornja, noge«, »VSI, ker noben ni podoben 

liku«. 

Primeri učenčevih odgovorov na 2. stopnji geometrijskega mišljenja pri izločanju lika, 

ki ne sodi k ostalim, pa so, da  med ostale like ne sodi lik: »C, ker ima 4 kote, 4 stranice 

in 4 oglišča«, »C, ker imajo ostali liki 5 oglišč«, »C, ker ne sodi k petkotnikom«. 

9. naloga na preizkusu znanja za 5. razred pa nam omogoča odkriti 1., 2. in 3. stopnjo 

geometrijskega mišljenja. Če učenec ni znal ugotoviti skupne lastnosti likov, je dosegal 

1. stopnjo geometrijskega mišljenja, če je ugotovil smiselno skupno lastnost likov, je 

dosegal 2. stopnjo, če pa je pri navajanju skupnih lastnosti likov pokazal razumevanje 

hierarhičnosti med razredi likov, pa je dosegal 3. stopnjo geometrijskega mišljenja. 

Primer odgovora učenca na 1. stopnji geometrijskega mišljenja pri ugotavljanju skupne 

lastnosti likov: »skupno lastnost imajo liki B, F in H, in sicer so drugačne oblike kot 

ostali liki«. 

Primeri odgovorov na 2. stopnji geometrijskega mišljenja pri ugotavljanju skupne 

lastnosti likov so, da imajo skupno lastnost liki: »B, C, E in H, in sicer imajo 4 kote, 4 
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stranice in 4 oglišča«, »B, C, D, E, F, G in H, in sicer imajo kote, stranice in oglišča«, 

»D in F, in sicer sta petkotnika, imata 5 stranic in oglišč«, »B, C, E in H, in sicer imajo 

enako število stranic in oglišč«, »B, C, D, E, F in H, in sicer imajo 4 kote ali več«. 

Pri tej nalogi noben učenec ni dosegal 3. stopnje geometrijskega mišljenja. Smiseln 

odgovor, ki bi ustrezal razmišljanju na 3. stopnji geometrijskega mišljenja, pa bi bil npr. 

sledeč: »skupno lastnost imata lika C in E, saj sta kvadrat in pravokotnik štirikotnika, 

ki imata 4 stranice, 4 oglišča in 4 kote, kvadrat pa je tudi pravokotnik, ker ima vse 

njegove lastnosti«. 

Rezultati: 

Tabela 1: Stopnje geometrijskega mišljenja tretješolcev in petošolcev 

 
STOPNJE 

 
INTENZIVNOST 

 
TRETJEŠOLCI 

[ŠT.] 

 
TRETJEŠOLCI 

[%] 

 
PETOŠOLCI 

[ŠT.] 

 
PETOŠOLCI 

[%] 
 

 
1. stopnja 

 
šibka 

 
1 

 
3,8 

 
1 

 
4,3 

 
stabilna 

 
11 

 
42,3 

 
6 

 
26,1 

 
1./2. stopnja 

 
/ 

 
3 

 
11,5 

 
/ 

 
/ 

 
2. stopnja 

 
šibka 

 
2 

 
7,7 

 
3 

 
13,0 

 
stabilna 

 
9 

 
34,6 

 
13 

 
56,5 

 

Od vseh tretješolcev je 46,1 % učencev dosegalo 1. stopnjo geometrijskega mišljenja 

po van Hielu, 42,3 % učencev 2. stopnjo, 11,5 % pa jih je bilo na prehodu med 1. in 2. 

stopnjo geometrijskega mišljenja. 3,8 % tretješolcev je dosegalo šibko 1. stopnjo, 42,3 

% pa stabilno 1. stopnjo, kar pomeni, da je bila 1. stopnja pri tretješolcih večkrat 

stabilna kot pa šibka. Pri doseganju 2. stopnje tretješolcev se je izkazalo podobno, saj 

je le 7,7 % tretješolcev dosegalo šibko 2. stopnjo, medtem ko je 34,6 % tretješolcev 

dosegalo stabilno 2. stopnjo. 

Zanimivo je, da je en tretješolec, ki je sicer dosegal 1. stopnjo geometrijskega mišljenja, 

pravilno odgovoril, da je kvadrat tudi pravokotnik, česar ni ugotovil nihče drug izmed 

tretješolcev na isti stopnji. Izmed tretješolcev, ki so dosegali 2. stopnjo geometrijskega 

mišljenja, pa sta hierarhijo med kvadratom in pravokotnikom poznala dva učenca. 

Poznavanje hierarhije med razredi likov je sicer značilno za 3. stopnjo geometrijskega 

mišljenja po van Hielu, ki se pri učencih pojavi v višjih razredih osnovne šole. Čeprav 
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so trije tretješolci poznali hierarhijo med kvadratom in pravokotnikom, se je pri 

utemeljevanju izkazalo, da osemletniki koncepta hierarhičnosti v celoti še nimajo 

usvojenega. Njihovi odgovori so bili tako značilni za 2. stopnjo geometrijskega 

mišljenja. Ker pa so omenjeni tretješolci pri utemeljevanju hierarhije med kvadratom in 

pravokotnikom navajali nekatere smiselne odgovore, kot je opisovanje skupnih 

lastnosti kvadrata in pravokotnika, so se pri teh učencih že pokazali manjši zametki 

razmišljanja na 3. stopnji. 

Pri petošolcih so bili rezultati drugačni. 30,4 % petošolcev je dosegalo 1. stopnjo 

geometrijskega mišljenja, 69,5 % pa jih je usvojilo 2. stopnjo. Od vseh petošolcev jih 

je 4,3 % dosegalo šibko 1. stopnjo, 26,1 % pa stabilno 1. stopnjo. Pri doseganju 2. 

stopnje je 13,0 % petošolcev usvojilo šibko 2. stopnjo, 56,5 % petošolcev pa stabilno. 

Tudi pri petošolcih se je izkazalo, da je več učencev usvojilo stabilno 1. in 2. stopnjo 

geometrijskega mišljenja kot pa šibko. 

Izmed vseh petošolcev je 5 učencev poznalo hierarhijo med kvadratom in 

pravokotnikom. Vsi ti učenci so sicer dosegali 2. stopnjo geometrijskega mišljenja, saj 

je bilo njihovo utemeljevanje hierarhičnosti med kvadratom in pravokotnikom 

pomanjkljivo. Utemeljitve omenjenih petošolcev so se sicer nanašale na opisovanje 

skupnih lastnosti kvadrata in pravokotnika, kar kaže na to, da so učenci v fazi 

prehajanja na 3. stopnjo geometrijskega mišljenja. 

Če primerjam stopnje geometrijskega mišljenja tretješolcev in petošolcev, lahko 

povzamem, da je več tretješolcev kot petošolcev dosegalo 1. stopnjo. Pri doseganju 2. 

stopnje so bili uspešnejši petošolci. Ta podatek kaže na to, da so bili petošolci pri 

usvajanju in razumevanju geometrijskih konceptov uspešnejši od tretješolcev. Ker 2. 

stopnja zahteva razmišljanje o geometrijskih likih in telesih na podlagi njihovih 

lastnosti, lahko dodam še, da petošolci bolje poznajo lastnosti geometrijskih likov in 

teles od tretješolcev. Dejstvo, da so petošolci o geometrijskih likih in telesih v povprečju 

razmišljali na višji stopnji kot tretješolci, potrjuje tudi podatek, da je od vseh učencev 

največ tretješolcev dosegalo 1. stopnjo geometrijskega mišljenja (46,1 %), največ 

petošolcev pa 2. stopnjo (69,5 %). 

3.5.2 ZMOTNE PREDSTAVE TRETJEŠOLCEV IN PETOŠOLCEV O 

GEOMETRIJSKIH LIKIH IN TELESIH 

2. raziskovalno vprašanje se je nanašalo na najpogostejše zmotne predstave 

tretješolcev in petošolcev pri reševanju nalog o geometrijskih likih in telesih. 

Postopek obdelave podatkov: 

Pri analizi zmotnih predstav sem se osredotočila na podrobno analizo vseh nalog na 

preizkusu znanja o geometrijskih likih in telesih. Naloge, ki so bile skupne tretješolcem 

in petošolcem, sem vrednotila skupaj, tiste, ki so se v posameznem razredu 

razlikovale, pa sem vrednotila posebej.  

Rezultati: 



 

60 
 

3.5.2.1 LIKI, TELESA IN NESKLENJENE RAVNE ČRTE (1. naloga) 

 

Tabela 2: Zmotna določitev likov, teles in »ničesar od tega« tretješolcev in 
petošolcev med ponujenimi liki, telesi in nesklenjenimi ravnimi črtami 

 
Lik 

 
Zmotna 

predstava 
 

 
Tretješolci 

[št.] 

 
Tretješolci 

[%] 

 
Petošolci 

[št.] 

 
Petošolci 

[%] 

 

Telo / / 1 4,3 

Nič od tega 3 12,0 / / 

 

 

Telo / / 1 4,3 

Nič od tega 1 4,0 / / 

 

Telo / / 2 8,7 

Nič od tega / / / / 

 

Telo 1 4,0 1 4,3 

Nič od tega 2 8,0 / / 

 

Telo / / 1 4,3 

Nič od tega / / / / 

 

Telo / / 1 4,3 

Nič od tega / / 1 4,3 

Telo / / 1 4,3 
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Nič od tega / / / / 

 

Telo / / 1 4,3 

Nič od tega / / / / 

 

Telo / / 1 4,3 

Nič od tega 7 28,0 2 8,7 

 

Lik 18 72,0 13 56,5 

Telo / / 1 4,3 

Nič od tega / / / / 

 

Lik 14 56,0 11 47,8 

Telo / / 1 4,3 

Nič od tega / / / / 

 

Lik 11 44,0 11 47,8 

Telo / / 1 4,3 

Nič od tega / / / / 

 

Lik / / 2 8,7 

Nič od tega / / / / 

 

Lik / / 1 4,3 

Nič od tega 2 8,0 1 4,3 

 

Lik / / 2 8,7 

Nič od tega / / / / 

 

Lik / / 1 4,3 

Nič od tega / / / / 

Lik / / 1 4,3 
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Nič od tega / / / / 

*Opomba: Pri tretješolcih en učenec naloge ni rešil, zato sem kot skupno število tretješolcev upoštevala 

25 učencev (in ne 26). 

Pri analizi naloge z liki, telesi in nesklenjenimi ravnimi črtami sem prišla do ugotovitve, 

da je en petošolec vse like prepoznal kot telesa in vsa telesa kot like, prav tako pa je 

kot telesa prepoznal tudi vse nesklenjene ravne črte. Ta učenec je skozi celoten 

preizkus znanja kazal obratno dojemanje pojmov lik in telo. Zaradi te napačne 

predstave podatki v tabeli pri petošolcih prikazujejo, da petošolci nobenega lika, telesa 

ali nesklenjene ravne črte niso prepoznali povsem brez zmotnih predstav. 

Vsi tretješolci in petošolci so enakostranični trikotnik (E), pravilni šestkotnik (G) in 

kvadrat (H) pravilno prepoznali kot like, valj (P) in stožec (R) pa kot telesi, z izjemo 

enega petošolca, ki je skozi celoten preizkus kazal obratno dojemanje pojmov lik in 

telo. 

Tretješolci so bili pri prepoznavanju kroga (C), pravokotnika (F), kocke (M) in kvadra 

(O) 100 % uspešni, za razliko od petošolcev, pri katerih sta dva učenca (8,7 %) krog 

napačno prepoznala kot telo, en petošolec (4,3 %) je za pravokotnik menil, da ni ne lik 

in ne telo, en petošolec (4,3 %) je pravokotnik napačno prepoznal kot telo, dva 

petošolca (8,7 %) sta kot lik napačno prepoznala kocko, dva (8,7 %) pa sta kot lik 

prepoznala tudi kvader. 

Nekaj manjših zmotnih predstav je bilo opaziti pri štirikotniku (A), pravokotniku (B) in 

petkotniku (D). Za štirikotnik so trije tretješolci (12,0 %) napačno menili, da ni ne lik in 

ne telo, en petošolec (4,3 %) pa je lik napačno prepoznal kot telo. En tretješolec (4,0 

%) je za pravokotnik menil, da ni ne lik in ne telo, en petošolec (4,3 %) pa je bil mnenja, 

da je ta lik telo. Pri petkotniku sta dva tretješolca (8,0 %) zmotno mislila, da ta lik ne 

sodi niti med like niti med telesa, en tretješolec (4,0 %) in en petošolec (4,3 %) pa sta 

bila mnenja, da je petkotnik telo. 

Pri prepoznavanju likov je bilo največ zmotnih predstav opaziti pri sedemkotniku (I). 

Dva petošolca (8,7 %) in sedem tretješolcev (28,0 %) je za ta lik menilo, da ni ne lik in 

ne telo, en petošolec (4,3 %) pa ga je prepoznal kot telo. 

Izrazite zmotne predstave so se pokazale pri prepoznavanju nesklenjenih ravnih črt. 

Kar 18 tretješolcev (72,0 %) in 13 petošolcev (56,5 %) je nesklenjeno obliko (J) 

prepoznalo kot lik. Nesklenjeno obliko (K) je 14 tretješolcev (56,0 %) in 11 petošolcev 

(47,8 %) napačno prepoznalo kot lik. Tudi nesklenjeno ravno črto (L) so učenci pogosto 

prepoznali kot lik. Tako je menilo 11 tretješolcev (44,0 %) in 11 petošolcev (47,8 %). 
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Tretješolcem in petošolcem je torej največ težav povzročalo prepoznavanje 

nesklenjenih ravnih črt. Če primerjam rezultate tretješolcev in petošolcev, lahko rečem, 

da so imeli tretješolci pri prekinjenem kvadratu (J) več težav kot petošolci, saj so 

tretješolci to obliko napačno prepoznali v 72,0 %, petošolci pa v 60,8 %. Tudi pri 

nesklenjeni obliki (K) so imeli več zmotnih predstav tretješolci, saj je to obliko napačno 

prepoznalo 56,0 % tretješolcev in 52,1 % petošolcev. Pri nesklenjeni obliki (L) pa so 

imeli več zmotnih predstav petošolci, ki so to obliko napačno prepoznali v 52,1 %, 

tretješolci pa so se pri tej obliki zmotili v 44,0 %. 

Nalogo je v celoti prav rešilo 16,0 % tretješolcev in 30,4 % petošolcev. Učenci, ki so 

za lik izbrali eno nesklenjeno ravno črto, so po navadi kot lik napačno prepoznali vse 

nesklenjene oblike. 

Razlogi za to, da so imeli učenci toliko težav s prepoznavanjem nesklenjenih oblik, so 

lahko različni. Učenci pri reševanju morda niso bili pozorni na to, da določena oblika ni 

sklenjena in so jo zaradi tega prepoznali kot lik. Možen vzrok za napake pa je lahko 

tudi navodilo za reševanje naloge, ki ni vsebovalo podatka o tem, da katera od oblik 

lahko ostane prazna oz. da ni ne lik in ne telo. Učenci morda niso navajeni reševanja 

nalog, ki vsebujejo vsiljivca. Napake so tako lahko delali prav zaradi tega, ker so bili 

mnenja, da morajo vsem oblikam pripisati, ali je oblika lik ali telo. 

Pri prepoznavanju različnih oblik se je izkazalo še, da imajo učenci več težav s 

prepoznavanjem oblik, ki so posebne, malokrat videne. Bolj kot so oblike razvejane in 

netipične, več težav imajo učenci z njihovim prepoznavanjem. 

3.5.2.2 POIMENOVANJE LIKOV IN TELES (2. naloga) 

 

*Opomba: Pri tretješolcih en učenec naloge ni rešil, zato sem kot skupno število tretješolcev upoštevala 

25 učencev (in ne 26).  

Pri poimenovanju kvadra, trikotnika, kocke, kroga, kvadrata in krogle učenci niso imeli 

večjih težav. Nalogo je v celoti pravilno rešilo 96,0 % tretješolcev in 78,3 % petošolcev. 
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Trije tretješolci (12,0 %) so kvadrat poimenovali kot štirikotnik. Njihov odgovor je 

pravilen, saj je kvadrat tudi štirikotnik. En tretješolec (4,0 %) ni znal poimenovati krogle. 

Ta učenec je bil med tretješolci edini, ki naloge v celoti ni rešil pravilno. Pri petošolcih 

so bili rezultati drugačni. En petošolec (4,3 %) je kvadrat poimenoval kot štirikotnik, kar 

je pravilen odgovor, le netipičen; eden (4,3 %) je napačno poimenoval kvader, za 

katerega je napisal, da je pravokotnik; en učenec (4,3 %) je napačno poimenoval 

kocko, za katero je napisal, da je kvadrat; en petošolec (4,3 %) ni znal poimenovati 

kvadra; eden (4,3 %) ni znal poimenovati kroga; dva petošolca (8,7 %) pa sta napačno 

poimenovala kroglo, za katero sta napisala, da je »kugla«. Sicer sta s poimenovanjem 

mislila na pravo geometrijsko telo, vendar jima odgovora nisem štela za pravilna, ker 

poimenovanje likov in teles sodi med osnovno geometrijsko znanje, ki ga morajo 

učenci v 5. razredu osnovne šole obvladovati. Pri petošolcih je vsak učenec, ki je pri 

tej nalogi naredil napako, storil le eno, z izjemo enega učenca, ki je naredil dve. 

Pri poimenovanju likov in teles so se bolje izkazali tretješolci kot petošolci, saj je več 

tretješolcev kot petošolcev pravilno poimenovalo vse like in telesa, prav tako pa so 

imeli tretješolci pri poimenovanju likov in teles manj napačnih odgovorov. Razlog za to 

vidim v tem, da se, gledano z vidika učnega načrta, učenci v 3. razredu učijo 

poimenovati različne like in telesa. Ta geometrijska tematika je za tretješolce tako 

tekoča oz. pred kratkim usvojena, zato je njihovo znanje na tem področju kakovostno. 

Petošolci pa se pri pouku geometrije srečujejo z že kompleksnejšimi problemi, zato 

imajo s poimenovanjem likov in teles več težav, ker so to tematiko obravnavali že nekaj 

časa nazaj. Vsekakor pa se je pomembno zavedati, da bi morali petošolci, kljub temu 

da poimenovanje likov in teles ni tematika pouka geometrije v 5. razredu, to vsebino 

obvladovati, saj poimenovanje likov in teles spada med osnovna geometrijska znanja. 

3.5.2.3 PREPOZNAVANJE IN UTEMELJEVANJE TRIKOTNIKOV (3. naloga) 

3. Poglej spodnje oblike in v tabelo zapiši DA, če je oblika trikotnik, in NE, če oblika ni 

trikotnik. Pojasni, zakaj tako misliš. 

OBLIKA ALI JE TRIKOTNIK? 

DA/NE 

ZAKAJ? 
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Tabela 3: Prepoznavanje trikotnikov pri tretješolcih in petošolcih 

LIK ALI JE TRIKOTNIK? 

TRETJEŠOLCI PETOŠOLCI 
 

ŠT. 
UČENCEV 

% 
UČENCEV 

 
ŠT. 

UČENCEV 
% 

UČENCEV 

 

 
DA 

 
8 

 
32,0 

 
DA 

 
3 

 
13,0 

 
NE 

 
17 

 
68,0 

 
NE 

 
20 

 
87,0 

 

 
DA 

 
0 

 
0,0 

 
DA 

 
1 

 
4,3 

 
NE 

 
25 

 
100,0 

 
NE 

 
22 

 
95,7 

 

 
DA 

 
17 

 
68,0 

 
DA 

 
19 

 
82,6 

 
NE 

 
8 

 
32,0 

 
NE 

 
4 

 
17,4 

 

 
DA 

 
19 

 
76,0 

 
DA 

 
11 

 
47,8 

 
NE 

 
6 

 
24,0 

 
NE 

 
12 

 
52,2 

 

 
DA 

 
0 

 
0,0 

 
DA 

 
0 

 
0,0 

 
NE 

 
25 

 
100,0 

 
NE 

 
23 

 
100,0 

 
DA 

 
5 

 
20,0 

 
DA 

 
4 

 
17,4 
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NE 

 
20 

 
80,0 

 
NE 

 
19 

 
82,6 

 

 
DA 

 
15 

 
60,0 

 
DA 

 
8 

 
34,8 

 
NE 

 
10 

 
40,0 

 
NE 

 
15 

 
65,2 

 

 

 
DA 

 
18 

 
72,0 

 
DA 

 
21 

 
91,3 

 
NE 

 
7 

 
28,0 

 
NE 

 
2 

 
8,7 

*Opomba: Pri tretješolcih en učenec naloge ni rešil, zato sem kot skupno število tretješolcev upoštevala 

25 učencev (in ne 26). 

Pri prepoznavanju kroga (E) tretješolci in petošolci niso imeli težav, saj so vsi pravilno 

prepoznali, da krog ni trikotnik. Tudi pri prepoznavanju pravilnega šestkotnika (B) ni 

bilo opaziti večjih težav, saj so vsi tretješolci ta lik prepoznali kot netrikotnik, pri 

petošolcih pa je le en učenec (4,3 %) zmotno menil, da je lik trikotnik. 

Najpogostejše težave s trikotniki so se pokazale pri prepoznavanju nepravilnih 

trikotnikov, tj. oblik, ki niso trikotniki, vendar intuitivno dajejo vtis trikotnika. 32,0 % 

tretješolcev in 13,0 % petošolcev je zmotno menilo, da je pica trikotnik (A) trikotnik. 

76,0 % tretješolcev in 47,8 % petošolcev je za trikotnik določilo tudi trikotno obliko z 

zaobljenimi stranicami (D). 20,0 % tretješolcev in 17,4 % petošolcev je za trikotnik 

določilo še prekinjeno trikotno obliko (F), 60,0 % tretješolcev in 34,8 % petošolcev pa 

tudi trikotno obliko z vbočenimi krivimi stranicami (G). Pri prepoznavanju netrikotnikov 

so imeli več težav tretješolci kot petošolci, saj so prav vse naštete oblike pogosteje kot 

petošolci napačno prepoznali kot trikotnike. 

Učenci pa niso imeli težav le z netrikotniki, pač pa tudi s trikotnikoma, ki ju niso 

prepoznali kot trikotnika. Tako je 32,0 % tretješolcev in 17,4 % petošolcev 

raznostranični trikotnik (C) napačno prepoznalo kot netrikotnik. 28,0 % tretješolcev in 

8,7 % petošolcev pa je napačno prepoznalo tudi daljši raznostranični trikotnik (H). Tudi 

pri prepoznavanju pravih trikotnikov so več napak naredili tretješolci, saj so oba prava 

trikotnika v večjem številu kot petošolci napačno opredelili kot netrikotnika. 

Tabela 4: Primeri intuitivnih in neintuitivnih trikotnikov ter netrikotnikov 

 
 

 
INTUITIVNO ZAZNAVANJE 

 
NEINTUITIVNO ZAZNAVANJE 

 
TRIKOTNIK 

 

 

 

 

 

 

 
NETRIKOTNIK 
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Tabela 4 prikazuje intuitivne in neintuitivne trikotnike ter netrikotnike, ki so jih učenci 

prepoznavali pri 3. nalogi. Intuitivni trikotniki so trikotniki, ki jih je mogoče zlahka 

prepoznati kot trikotnike, neintuitivni trikotniki pa so tisti, ki so pogosto napačno 

prepoznani kot netrikotniki. Pri netrikotnikih velja isto pravilo. Intuitivni netrikotniki so 

tisti, za katere zlahka presodimo, da niso trikotniki, saj po videzu ne spominjajo na 

trikotnike, neintuitivni netrikotniki pa so tisti, ki so pogosto napačno prepoznani kot 

trikotniki, saj dajejo vtis trikotnikov. 

Na podlagi intuitivnosti lahko povzamem, da so imeli tako tretješolci kot petošolci 

največ težav s prepoznavanjem neintuitivnih netrikotnikov, kar je na nek način 

razumljivo, saj te oblike po videzu spominjajo na trikotnike. Učenci pa so imeli najmanj 

težav s prepoznavanjem intuitivnih netrikotnikov. Tudi ta podatek je pričakovan, saj 

obliki, kot sta šestkotnik in krog, po videzu ne spominjata na trikotnike. 

Če svoje rezultate raziskave o intuitivnih in neintuitivnih trikotnikih ter netrikotnikih 

primerjam z rezultati iz tujine, lahko dodam, da tudi avtorici Tsamir in Tirosh (2010), ki 

sta raziskovali najpogostejše težave vzgojiteljev pri obravnavi trikotnih geometrijskih 

oblik, poročata o tem, da so imeli vzgojitelji največ težav s prepoznavanjem 

neintuitivnih netrikotnikov, najmanj težav pa s prepoznavanjem intuitivnih netrikotnikov. 

Tabela 5: Najpogostejše utemeljitve tretješolcev in petošolcev o tem, zakaj je 
določen lik ali nesklenjena oblika trikotnik 

DA, JE TRIKOTNIK, KER: 

 ima tako obliko, kot jo ima trikotnik, 

 ima 3 kote, 3 stranice, 3 oglišča, 

 ga lahko pogledaš z druge smeri in vidiš, da je trikotnik. 

 

Tabela 6: Najpogostejše utemeljitve tretješolcev in petošolcev o tem, zakaj 
določen lik ali nesklenjena oblika ni trikotnik 

NE, NI TRIKOTNIK, KER: 

 nima 3 kotov, 3 stranic, 3 oglišč, 

 je telo (stožec), 

 je šestkotnik, 

 je krog, 

 ima predolge stranice, 

 ni simetričen, 

 nima ravnih stranic, 

 ima površno narisane stranice, 
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 ima cikcakaste stranice, 

 se stranici ne stikata, 

 spodaj ni raven, 

 je le na pol trikotnik, 

 nima ostrih kotov. 

 

Tako tretješolci kot petošolci so za utemeljevanje trikotnikov in netrikotnikov 

najpogosteje navajali število kotov, stranic in oglišč, pri čemer so največkrat omenjali 

kote, nato stranice, najmanj pogosto pa so se sklicevali na število oglišč. Takšne 

utemeljitve tretješolcev in petošolcev so, glede na učni načrt, presenetljive, saj učenci 

pojma stranica in oglišče spoznajo že v 3. razredu, medtem ko pojem kot praviloma 

spoznajo šele v 6. razredu. 

Pri tretješolcih je bilo pogosteje opaziti, da so trikotnike in netrikotnike utemeljevali na 

podlagi vizualnosti (»ima tako obliko, kot jo ima trikotnik«, »je le na pol trikotnik«, 

»lahko ga pogledaš z druge smeri« itd.), čeprav so se tudi petošolci dostikrat sklicevali 

na vizualnost. Odgovori tretješolcev so bili pogosteje nesmiselni, medtem ko so 

petošolci znali bolje opisati lastnosti določenega lika. Tretješolci so se pogosto 

ukvarjali tudi s tem, kako je lik obrnjen, česar pri petošolcih ni bilo zaznati. 

Tako pri tretješolcih kot pri petošolcih sem opazila šibek matematični besedni zaklad 

oz. pomanjkanje poznavanja ustreznih matematičnih izrazov. Učenci so like opisovali 

s svojimi besedami, pri čemer so pogosto naredili večjo matematično napako, kot je 

npr. enačenje besed črta in stranica, zamenjevanje robov in oglišč, nesmiselno 

opisovanje kotov (»koti niso špičasti«, »koti so ovalni« ipd.) ter navajanje ploskev pri 

opisovanju likov. 

3.5.2.4 PREPOZNAVANJE IN UTEMELJEVANJE KVADRATOV (4. naloga) 

 

Tabela 7: Prepoznavanje kvadratov pri tretješolcih in petošolcih 

OZNAKA LIK TRETJEŠOLCI PETOŠOLCI 
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[št.] [%] [št.] [%] 

 
A 

 
 

 
2 

 
8,0 

 
0 

 
0,0 

 
B 

 
 

 
21 

 
84,0 

 
20 

 
90,9 

 
C 

 
 

 
9 

 
36,0 

 
8 

 
36,4 

 
D 

 

 
 

 
7 

 
28,0 

 
1 

 
4,5 

 
E 

 
 

 
2 

 
8,0 

 
0 

 
0,0 

 
F 

 
 

 
22 

 
88,0 

 
22 

 
100,0 

 
G 

 
 

 
3 

 
12,0 

 
0 

 
0,0 

*Opomba: Pri tretješolcih en učenec naloge ni rešil, zato sem kot skupno število upoštevala 25 učencev 

(in ne 26). Tudi pri petošolcih se je zgodilo enako, zato sem kot skupno število upoštevala 22 učencev 

(in ne 23). 

Pri prepoznavanju likov A, E in G petošolci niso imeli nikakršnih težav, saj noben 

petošolec omenjenih likov ni izbral za kvadrate, kar je pravilno. Tudi tretješolci z 

omenjenimi liki niso imeli večjih težav, vseeno pa so naredili nekaj manjših napak. Dva 

tretješolca (8,0 %) sta za kvadrat napačno določila lik A, dva (8,0 %) lik E, trije (12,0 

%) pa so zmotno menili, da je kvadrat tudi lik G. 

Pri prepoznavanju pravih kvadratov so bili učenci po večini zelo uspešni. Kvadrat B je 

pravilno prepoznalo 84,0 % tretješolcev in 90,9 % petošolcev, kvadrat F pa 88,0 % 

tretješolcev in 100,0 % petošolcev. Rezultati kažejo, da so učenci poleg tipičnega 

kvadrata kot kvadrat pravilno prepoznavali tudi kvadrat, obrnjen za 45°. 

Največ zmotnih predstav so imeli učenci pri prepoznavanju romba (C), za katerega je 

36,0 % tretješolcev in 36,4 % petošolcev zmotno menilo, da je kvadrat. Kar nekaj težav 

pa se je pokazalo tudi pri prepoznavanju nesklenjene ravne črte (D), za katero je 28,0 

% tretješolcev zmotno menilo, da je kvadrat. Pri petošolcih pa je to obliko kot kvadrat 

napačno prepoznal le en učenec (4,5 %). 
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Če primerjam odgovore tretješolcev in petošolcev, lahko rečem, da so bili petošolci pri 

prepoznavanju kvadratov uspešnejši, saj so pri večini oblik dosegli boljši rezultat v 

primerjavi z mlajšimi učenci. Manj uspešni kot tretješolci so bili le pri prepoznavanju 

romba, in sicer za 0,4 %. 

Tabela 8: Najpogostejše utemeljitve tretješolcev in petošolcev o tem, zakaj je 
določen lik ali nesklenjena oblika kvadrat 

DA, JE KVADRAT, KER: 

 izgleda kot kvadrat, 

 je v obliki kvadrata, 

 ima 4 kote, 4 stranice in 4 oglišča, 

 ima vse stranice enako dolge, 

 ima ravne stranice, 

 je sklenjen, 

 je samo narobe obrnjen. 

 

Pri utemeljevanju, zakaj je določen lik ali nesklenjena oblika kvadrat, so tretješolci in 

petošolci podajali primerljive odgovore. Učenci so kvadrate, ostale like in nesklenjeno 

obliko D najpogosteje utemeljevali na podlagi števila kotov, stranic in oglišč. 

Utemeljitve tretješolcev so pogosto temeljile na vizualnosti (»ker izgleda kot kvadrat«, 

»ker je v obliki kvadrata« ipd.), čeprav se takim utemeljitvam niso izognili niti petošolci. 

Ti so pogosteje kot tretješolci omenili, da ima kvadrat vse stranice enako dolge. Tako 

pri prvih kot pri drugih sem opazila uporabo neustreznih matematičnih izrazov, šibek 

besedni zaklad in slabo sposobnost podajanja ustreznih utemeljitev. 

3.5.2.5 RISANJE PRAVOKOTNIKA, DOLOČANJE STRANIC IN OGLIŠČ TER 

OPISOVANJE LASTNOSTI PRAVOKOTNIKA (5. naloga) 

 

Pri risanju pravokotnika ter določanju stranic in oglišč učenci niso imeli večjih težav. 

96,0 % tretješolcev in 100,0 % petošolcev je znalo narisati pravokotnik. Tretješolci so 

pravokotnik risali bolj površno kot petošolci, ki so pri risanju pogosteje uporabljali 

ravnilo s šablono ali geotrikotnik. Odstotek uspešnosti pri risanju je pri tretješolcih 
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vseeno visok, saj sem kot pravilno risanje pravokotnika upoštevala tudi risanje brez 

uporabe ravnila s šablono ali geotrikotnika, to pa zaradi tega, ker se tretješolci 

pravokotnika še niso učili pravilno načrtovati. Pri enem tretješolcu (4,0 %) sem zaznala 

zmotno predstavo, in sicer je pravokotnik zamenjeval s kvadratom. To zmotno 

predstavo je učenec kazal tudi pri opisovanju lastnosti pravokotnika, saj ga je opisal 

kot lik, ki ima vse stranice enako dolge. Pri določanju stranic in oglišč je bilo uspešnih 

76,0 % tretješolcev in 91,3 % petošolcev. Pri dveh tretješolcih (8,0 %) in enem 

petošolcu (4,3 %) sem zaznala zmotno predstavo, saj so ti učenci za oglišče določili 

krajše stranice pravokotnika, za stranice pa so določili daljše stranice pravokotnika. 

Ostali učenci so pri določanju stranic in oglišč delali napake zaradi površnosti in ne 

zaradi napačnih predstav. 

Tabela 9: Najpogostejši odgovori tretješolcev pri opisovanju lastnosti 
pravokotnika 

 
PRAVOKOTNIK 

 

 Lastnosti pravokotnika so: [%] 

 ima 4 oglišča, 44,0 

 ima 4 stranice, 40,0 

 stranice niso enako dolge, 20,0 

 ima po dve in dve enako dolgi stranici, 20,0 

 podoben je kvadratu, 8,0 

 ima 4 kote, 8,0 

 ima enako število oglišč, stranic in kotov kot kvadrat, 8,0 

 ima enako število oglišč, stranic in robov kot kocka, 4,0 

 je lik, 4,0 

 ima vse stranice enako dolge, 4,0 

 ima 4 črte, 4,0 

 ima 3 oglišča, 4,0 

 ima 1 ploskev, 4,0 

 ima 4 robove, 4,0 

 je malo tanjši kot kvadrat, 4,0 

 je pravokotne oblike. 4,0 

*Opomba: Pri tretješolcih en učenec naloge ni rešil, zato sem kot skupno število upoštevala 25 učencev 

(in ne 26).  

Tretješolci so lastnosti pravokotnika najpogosteje opisovali na podlagi števila njegovih 

oglišč in stranic, kar nekaj tretješolcev pa je pri navedbi lastnosti pravokotnika omenilo 

še, da stranice pravokotnika niso enako dolge, ter da ima omenjeni lik po dve in dve 

stranici enako dolgi. Pri navajanju lastnosti pravokotnika so tretješolci navedli tudi 

nekatere nepravilne lastnosti lika, in sicer: »ima enako število oglišč, stranic in robov 

kot kocka«, »ima vse stranice enako dolge«, »ima 4 črte«, »ima 3 oglišča«, »ima 1 

ploskev« ter »ima 4 robove«. Omenjeni odgovori kažejo na to, da imajo tretješolci kar 

nekaj težav z uporabo ustreznih matematičnih pojmov oz. da so nekateri pojmi pri njih 
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napačno usvojeni. Poleg napačnih odgovorov so tretješolci pri navajanju lastnosti 

pravokotnika podali tudi nekaj nesmiselnih odgovorov, ki se nanašajo na vizualnost 

lika. Primeri takih odgovorov tretješolcev so: »podoben je kvadratu«, »je malo tanjši 

kot kvadrat« ter »je pravokotne oblike«. 

Tabela 10: Najpogostejši odgovori petošolcev pri opisovanju lastnosti 
pravokotnika 

 
PRAVOKOTNIK 

 

 Lastnosti pravokotnika so: [%] 

 ima 4 oglišča, 73,9 

 ima 4 stranice, 69,6 

 stranice niso enako dolge, 43,5 

 ima po dve in dve enako dolgi stranici, 21,7 

 obseg meri 12 cm, 21,7 

 ima 1 ploskev, ima 2 ploskvi, 21,7 

 ima prave kote, ima 4 kote, 8,7 

 ima ravne črte, 8,7 

 podoben je kvadratu in kvadru, le da je kvader geometrijsko telo, 8,7 

 imenujemo ga tudi štirikotnik, 8,7 

 je v obliki pravokotnika, 8,7 

 ima robove, 4,3 

 je drugačen kot kvadrat, 4,3 

 vedno je širši kot kvadrat, 4,3 

 lahko je velik ali majhen, 4,3 

 je geometrijsko telo, 4,3 

 je v obliki omare, okna, šolske table. 4,3 

 

Tudi petošolci so lastnosti pravokotnika najpogosteje opisovali na podlagi števila 

njegovih oglišč in stranic, kar nekaj petošolcev pa je pri navedbi lastnosti pravokotnika 

omenilo še, da stranice pravokotnika niso enako dolge, ter da ima omenjeni lik po dve 

in dve stranici enako dolgi. Petošolci so kazali tudi nekatere zmotne predstave o liku, 

ki jih je mogoče opaziti pri naslednjih navedbah lastnosti pravokotnika: »ima 1 ploskev, 

ima 2 ploskvi«, »ima ravne črte« ter »ima robove«. Poleg nekaterih napačnih 

odgovorov o lastnostih pravokotnika so petošolci navajali še odgovore, ki so temeljili 

na vizualnosti lika, in sicer: »podoben je kvadratu in kvadru, le da je kvader 

geometrijsko telo«, »je v obliki pravokotnika«, »je drugačen kot kvadrat«, »vedno je 

širši kot kvadrat«, »lahko je velik ali majhen« ter »je v obliki omare, okna, šolske table«. 

Ti odgovori kažejo na to, da se petošolci pri navajanju lastnosti lika še vedno kar 

pogosto osredotočajo na vizualnost lika. 

Če primerjam odgovore tretješolcev in petošolcev, so petošolci pri navajanju lastnosti 

pravokotnika podali več pravilnih odgovorov kot tretješolci. Petošolci so omenili tudi 

obseg lika in dejstvo, da pravokotnik imenujemo tudi štirikotnik, česar ni napisal noben 
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tretješolec. Tako tretješolci kot petošolci so pri navajanju lastnosti pravokotnika delali 

napake, nekaj več napačnih odgovorov pa so navedli petošolci. Razlog za to vidim v 

tem, da so petošolci pri navajanju lastnosti pravokotnika podajali bogatejše besedne 

odgovore, pri katerih je možnost za nastanek napak večja. Petošolci so se pri 

odgovarjanju v večji meri kot tretješolci sklicevali še na navajanje lastnosti 

pravokotnika, ki temeljijo na vizualnosti. 

3.5.2.6 PREPOZNAVANJE KROGOV IN PRAVOKOTNIKOV (6. naloga) 

 

Tabela 11: Zmotna določitev krogov, pravokotnikov in »ničesar od tega« 
tretješolcev in petošolcev med ponujenimi liki 

 
Oznaka 

 
 

 
Lik 

 
Zmotna 

predstava 

 
Tretješolci 

[št.] 

 
Tretješolci 

[%] 

 
Petošolci 

[št.] 

 
Petošolci 

[%] 

 
A 

 

Pravokotnik / / / / 

Nič od tega 1 4,0 / / 

 
B 

 

Pravokotnik / / / / 

Nič od tega 1 4,0 / / 

 
C 

 

Krog 14 56,0 8 34,8 

Pravokotnik / / / / 

Nič od tega / / / / 

 
D 

 

Krog 13 52,0 7 30,4 

Pravokotnik / / / / 

Nič od tega / / / / 

 
E 

 

Krog 12 48,0 7 30,4 

Pravokotnik / / / / 

Nič od tega / / / / 

 
F 

 

Krog / / / / 

Nič od tega 2 8,0 / / 

 Krog / / / / 
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G 

 

Nič od tega / / / / 

 
H 

 

 

Krog / / / / 

Nič od tega 2 8,0 / / 

 
I 

 

 

Krog / / 1 4,3 

Pravokotnik 15 60,0 7 30,4 

Nič od tega / / / / 

 
J 

 

Krog / / / / 

Pravokotnik 15 60,0 8 34,8 

Nič od tega / / / / 

 
K 

 

Krog / / / / 

Pravokotnik 6 24,0 5 21,7 

Nič od tega / / / / 

*Opomba: Pri tretješolcih en učenec naloge ni rešil, zato sem kot skupno število upoštevala 25 učencev 

(in ne 26).  

Pri prepoznavanju krogov in pravokotnikov učenci niso imeli večjih težav. Vsi petošolci 

so oba kroga in vse tri pravokotnike prepoznali pravilno, tretješolci pa so pri tem naredili 

nekaj manjših napak. En tretješolec (4,0 %) je za manjši krog (A) menil, da ni ne krog 

in ne pravokotnik, eden (4,0 %) je večji krog (B) prepoznal kot nekrog in nepravokotnik, 

dva tretješolca (8,0 %) sta za pokončen pravokotnik (F) menila, da ni ne krog in ne 

pravokotnik, dva (8,0 %) pa sta enako menila za daljši in tanjši pravokotnik (H). 

Pravokotnik (G) so vsi tretješolci prepoznali pravilno. 

Večje zmotne predstave so se pokazale pri prepoznavanju nekrogov, saj je pokončno 

elipso (C) kot krog prepoznalo kar 14 tretješolcev (56,0 %) in 8 petošolcev (34,8 %). 

Tudi poševno elipso (D) so učenci prepoznavali kot krog, in sicer je tako odgovorilo 13 

tretješolcev (52,0 %) in 7 petošolcev (30,4 %). Položno elipso (E) je kot krog napačno 

prepoznalo 12 tretješolcev (48,0 %) in 7 petošolcev (30,4 %). 

Učenci so imeli kar nekaj težav tudi pri prepoznavanju nepravokotnikov. Kar 15 

tretješolcev (60,0 %) in 7 petošolcev (30,4 %) je sklenjeno obliko z zaobljenimi 

stranicami (I) prepoznalo kot pravokotnik, en petošolec (4,3 %) pa je za to obliko celo 

dejal, da je krog. 15 tretješolcev (60,0 %) in 8 petošolcev (34,8 %) je kot pravokotnik 

napačno prepoznalo tudi paralelogram (J), 6 tretješolcev (24,0 %) in 5 petošolcev (21,7 

%) pa je menilo, da je tudi trapez (K) pravokotnik. 

Pri prepoznavanju krogov in pravokotnikov so bili uspešnejši petošolci, saj je imelo 

manj petošolcev kot tretješolcev zmotne predstave o omenjenih likih. To dejstvo pa 

dokazuje tudi podatek, da je nalogo o krogih in pravokotnikih v celoti pravilno rešilo 

43,5 % petošolcev in le 16,0 % tretješolcev. 
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Tabela 12: Primeri intuitivnih in neintuitivnih krogov ter nekrogov 

 
 

 
INTUITIVNO ZAZNAVANJE 

 
NEINTUITIVNO ZAZNAVANJE 

 
KROG 

 

 

 
 

 

 

/ 

 
NEKROG 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Na podlagi intuitivnosti lahko povzamem, da so imeli tako tretješolci kot petošolci pri 

prepoznavanju krogov največ težav s prepoznavanjem neintuitivnih nekrogov, kar je 

pričakovano, saj te oblike po videzu najbolj spominjajo na kroge, vendar to niso. 

Tretješolci in petošolci pa so imeli najmanj težav s prepoznavanjem intuitivnih 

nekrogov, saj je le en petošolec kot krog prepoznal sklenjeno obliko z zaobljenimi 

stranicami (I). Tudi ta podatek je pričakovan, saj oblike, kot so pravilni pravokotniki in 

nepravokotniki po videzu ne spominjajo na kroge. 

Tabela 13: Primeri intuitivnih in neintuitivnih pravokotnikov ter nepravokotnikov 

 
 

 
INTUITIVNO 

ZAZNAVANJE 

 
NEINTUITIVNO 
ZAZNAVANJE 

 
PRAVOKOTNIK 
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NEPRAVOKOTNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri prepoznavanju pravokotnikov pa so rezultati, utemeljeni na podlagi intuitivnosti, 

sledeči. Tako tretješolci kot petošolci so imeli največ težav s prepoznavanjem 

neintuitivnih nepravokotnikov, saj te oblike po videzu najbolj spominjajo na 

pravokotnike, vendar to niso. Učenci pa so imeli najmanj težav s prepoznavanjem 

intuitivnega pravokotnika in intuitivnih nepravokotnikov, saj nihče od njih ni imel zmotne 

predstave pri prepoznavanju intuitivnega pravokotnika, prav tako pa nihče kot 

pravokotnik ni prepoznal katerega izmed intuitivnih nepravokotnikov, kar je pravilno. 

3.5.2.7 HIERARHIJA MED KVADRATOM IN PRAVOKOTNIKOM (7. naloga) 

 

Tabela 14: Odgovori tretješolcev in petošolcev na vprašanje, ali je kvadrat tudi 
pravokotnik 

 
ALI JE KVADRAT TUDI PRAVOKOTNIK? 

 

TRETJEŠOLCI PETOŠOLCI 

DA [št.] NE [št.] DA [št.] NE [št.] 

DA [%] NE [%] DA [%] NE [%] 

3 22 5 18 

12,0 88,0 21,7 78,3 

*Opomba: Pri tretješolcih en učenec naloge ni rešil, zato sem kot skupno število upoštevala 25 učencev 

(in ne 26).  

Največ tretješolcev in petošolcev hierarhije med kvadratom in pravokotnikom ni 

poznalo, saj je 88,0 % tretješolcev in 78,3 % petošolcev trdilo, da kvadrat ni 

pravokotnik. Na vprašanje, ali je kvadrat tudi pravokotnik, je tako pritrdilno odgovorilo 

le 12,0 % tretješolcev in 21,7 % petošolcev. Rezultati kažejo na to, da tretješolci in 

petošolci večinoma še ne razumejo, da je kvadrat posebna oblika pravokotnika. 
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Tabela 15: Utemeljitve tretješolcev o tem, zakaj kvadrat je ali ni pravokotnik 

 
ALI JE KVADRAT TUDI PRAVOKOTNIK? 

 

 DA, ker: [%] 

 imata enake lastnosti, 4,0 

 imata vse kote enake, 4,0 

 imata enako število stranic in oglišč. 4,0 

 NE, ker: 

 ima kvadrat vse stranice enako dolge, pravokotnik pa ne, 44,0 

 je kvadrat krajši, manjši, 16,0 

 kvadrat ni pravokotnik, 12,0 

 nista oba skladna, 4,0 

 je kvadrat »kvadratkast« pravokotnik pa »pravokockast«, 4,0 

 brez utemeljitve. 8,0 

*Opomba: Pri tretješolcih en učenec naloge ni rešil, zato sem kot skupno število upoštevala 25 učencev 

(in ne 26).  

Tabela 16: Utemeljitve petošolcev o tem, zakaj kvadrat je ali ni pravokotnik 

 
ALI JE KVADRAT TUDI PRAVOKOTNIK? 

 

 DA, ker: [%] 

 imata enako število stranic in oglišč, 13,0 

 imata oba 4 prave kote. 8,7 

 NE, ker: 

 ima kvadrat vse stranice enako dolge, pravokotnik pa ne, 52,2 

 sta drugačne oblike; kvadrat je krajši, pravokotnik je daljši, 17,4 

 kvadrat ni pravokotnik, 4,3 

 pravokotnik lahko primemo, kvadrata pa ne moremo. 4,3 

 

Pri utemeljevanju, zakaj kvadrat je ali ni pravokotnik, so tretješolci in petošolci podajali 

primerljive odgovore. Največ tretješolcev (44,0 %) in petošolcev (52,2 %) je odgovorilo, 

da kvadrat ni pravokotnik, ker ima kvadrat vse stranice enako dolge, pravokotnik pa 

ne. Tako prvi kot drugi so navedli nekaj nesmiselnih utemeljitev, dva tretješolca (8,0 

%), ki sta odgovorila, da kvadrat ni pravokotnik, pa svojega odgovora nista znala 

utemeljiti. 

Čeprav se učenci v 5. razredu že učijo o lastnostih med različnimi razredi geometrijskih 

likov in teles ter o hierarhičnosti med različnimi geometrijskimi pojmi, rezultati te naloge 

kažejo, da petošolci geometrijske like še vedno intuitivno dojemajo kot različne. Enako 

velja tudi za tretješolce. Obe skupini koncepta hierarhičnosti, čigar poznavanje je 

značilno za 3. stopnjo geometrijskega mišljenja, torej še nimajo usvojenega v celoti. 

Ker pa so redki tretješolci in petošolci pri utemeljevanju hierarhije med kvadratom in 

pravokotnikom navajali nekatere smiselne odgovore, kot je opisovanje skupnih 
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lastnosti kvadrata in pravokotnika, pa so se pri teh učencih že pokazali manjši zametki 

razmišljanja na 3. stopnji geometrijskega mišljenja. Razmišljanje teh učencev je sicer 

značilno za 2. stopnjo, so pa že v fazi prehajanja na 3. stopnjo geometrijskega 

mišljenja. 

3.5.2.8 POIMENOVANJE DELOV LIKA IN TELESA (8. naloga) 

 

*Opomba: Pri tretješolcih en učenec naloge ni rešil, zato sem kot skupno število upoštevala 25 učencev 

(in ne 26). Tudi pri petošolcih se je zgodilo enako, zato sem kot skupno število upoštevala 22 učencev 

(in ne 23). 

Pri tej nalogi so imeli učenci najmanj težav s poimenovanjem ploskve telesa. Le en 

tretješolec (4,0 %) je ploskev napačno poimenoval kot stranico, petošolci pa so bili pri 

poimenovanju ploskve 100,0 % uspešni. 

Drugo poimenovanje, ki je učencem povzročalo najmanj težav, je bilo poimenovanje 

stranice lika. En tretješolec (4,0 %) je stranico napačno poimenoval kot »stran«, trije 

(12,0 %) pa so stranico zamenjali s pojmom rob. Petošolci so bili tudi pri poimenovanju 

stranice lika 100,0 % uspešni. 

Pri poimenovanju oglišča telesa so imeli učenci že nekaj več težav. En tretješolec (4,0 

%) je oglišče telesa poimenoval plast, eden (4,0 %) je oglišče telesa zamenjal s 

pojmom kot, dva (8,0 %) pa sta dejala, da gre za rob. Petošolci pri poimenovanju 

oglišča telesa niso imeli nič manj težav, saj je eden (4,5 %) oglišče telesa zamenjal s 

pojmom rob, trije (13,6 %) pa so zmotno odgovorili, da gre za kot. Najpogostejša 

zmotna predstava tretješolcev in petošolcev pri poimenovanju oglišča telesa je torej 

zamenjava oglišča telesa s pojmom kot, sledi pa mu pojem rob. 
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Učenci so zmotno poimenovali tudi oglišče lika. Dva tretješolca (8,0 %) sta oglišče lika 

zamenjala s kotom, druga dva (8,0 %) pa z robom. Pri petošolcih je oglišče lika en 

učenec (4,5 %) zamenjal z robom, trije (13,6 %) pa so menili, da gre za kot. Tudi pri 

poimenovanju oglišča lika se je za najpogostejšo zmotno predstavo tretješolcev in 

petošolcev izkazala zamenjava oglišča lika s pojmom kot, sledi pa mu pojem rob. 

Zamenjava oglišča lika in oglišča telesa s pojmoma kot in rob je na nek način 

pričakovana, saj se oglišča, koti in robovi nahajajo na približno enakem mestu lika ali 

telesa. Oglišče geometrijskega telesa je namreč izraz za stičišče vsaj treh robov, 

oglišče geometrijskega lika pa je izraz za stičišče dveh stranic. To pomeni, da sta rob 

in oglišče geometrijskega telesa ter stranica in oglišče geometrijskega lika, gledano z 

vidika njunega položaja oz. lege, blizu ležeča. Blizu ležeči oglišču geometrijskega lika 

in telesa pa so tudi koti. Možen vzrok za omenjene zmotne predstave tretješolcev in 

petošolcev je tako lahko prav bližina lege oglišč, kotov in robov. Za to, da učenci 

oglišča lika in telesa zamenjujejo z dvema pojmoma, pa je vzrok lahko pomenska 

podobnost pojmov kot in rob. Pri obeh pojmih gre namreč za nek zaključek oz. neko 

skrajnost nečesa. Pomembno je dodati še dejstvo, da v vsakdanjem življenju običajno 

pogosteje govorimo o kotih in robovih, nekoliko manj pogosto pa omenjamo oglišča. 

Izmed vseh poimenovanj delov lika in telesa je bila najpogostejša zmotna predstava 

zamenjava roba telesa s stranico. Kar 8 tretješolcev (32,0 %) in 15 petošolcev (68,2 

%) je rob telesa zamenjalo s pojmom stranica, dva tretješolca (8,0 %) pa sta rob 

napačno poimenovala kot oglišče. Napačno predstavo, da je rob telesa stranica, je 

imelo več petošolcev kot tretješolcev, in sicer za 36,2 %. Razlog za slabšo uspešnost 

petošolcev vidim v tem, da se, gledano z vidika učnega načrta, učenci s pojmoma rob 

in stranica seznanijo že v 3. razredu. Ta geometrijska tematika je za tretješolce tako 

tekoča oz. pred kratkim usvojena, zato je njihovo znanje na tem področju kakovostno. 

Petošolci pa se pri pouku geometrije srečujejo z že kompleksnejšimi problemi, zato 

imajo s poimenovanjem delov lika in telesa več težav, saj so to tematiko obravnavali 

že nekaj časa nazaj. 
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3.5.2.9 IZLOČANJE LIKA, KI NE SODI K OSTALIM (9. naloga, 3. razred) 

 

Tabela 17: Pravilni in napačni odgovori tretješolcev pri izločanju lika, ki ne sodi 
k ostalim 

 
KATERI LIK NE SODI K OSTALIM? ZAKAJ? 

 

 

 PRAVILNI ODGOVORI: [%] 

 c, ker ima 4 kote, 4 stranice in 4 oglišča, 24,0 

 c, ker imajo ostali liki 5 oglišč, 16,0 

 d, ker ni podoben ostalim likom, 12,0 

 c, ker ne sodi k petkotnikom. 4,0 

 NAPAČNI ODGOVORI: [%] 

 d, ker je v obliki čevlja, škornja, noge, 20,0 

 d, ker ima 5 stranic, 4,0 

 a, ker ni enako velik kot ostali liki, 4,0 

 a, ker ima 5 oglišč, 4,0 

 b, ker je drugačen, 4,0 

 c, ker ima več oglišč, 4,0 

 vsi, ker noben ni podoben liku. 4,0 

*Opomba: Pri tretješolcih en učenec naloge ni rešil, zato sem kot skupno število upoštevala 25 učencev 

(in ne 26).  
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Nalogo o izločanju lika, ki ne sodi k ostalim, je 56,0 % tretješolcev rešilo pravilno, 44,0 

% pa napačno. Učenci, ki so med ponujenimi liki izbrali pravilen lik, ki ne sodi k ostalim, 

so svojo izbiro po večini znali tudi ustrezno utemeljiti. Med učenci, ki so nalogo rešili 

pravilno, je največ tretješolcev (44,0 %) menilo, da med ostale like ne sodi lik c. Svojo 

izbiro so utemeljevali predvsem na podlagi števila kotov, stranic ali oglišč. 12,0 % 

tretješolcev, ki je nalogo rešilo pravilno, je za lik, ki ne sodi k ostalim, izbralo še lik d. 

Omenjeni učenci so utemeljili, da lik d ne sodi med ostale, ker ni podoben ostalim 

likom. Ta utemeljitev je sicer matematično pomanjkljiva, vseeno pa nakazuje učenčevo 

opažanje drugačnosti lika, kar je pravilno, saj je lik d edini, ki ima vdrti kot. Učenci, ki 

niso prepoznali pravilnega lika, ki ne sodi k ostalim, so pri utemeljevanju svoje izbire 

kazali nekaj zmotnih predstav. Kar 20,0 % tretješolcev je zmotno menilo, da med ostale 

like ne sodi lik d, ker je v obliki čevlja, škornja, noge. Ta odgovor kaže na vizualno 

stopnjo geometrijskega mišljenja nekaterih tretješolcev, saj so lik izločali na podlagi 

videza in ne na podlagi lastnosti. Odgovori, ki pojasnjujejo izbiro lika z utemeljitvijo »ker 

ni enako velik kot ostali liki« (4,0 %), »ker je drugačen« (4,0 %) in »ker noben ni 

podoben liku« (4,0 %), prav tako kažejo na učenčevo neupoštevanje lastnosti likov. 

Odgovor, da med ostale like ne sodi lik d, ker ima 5 stranic, je nesmiseln, saj imata 5 

stranic tudi lika a in b, nesmiseln pa je tudi odgovor, da med ostale like ne sodi lik a, 

ker ima 5 oglišč, in sicer iz istega razloga, saj imata 5 oglišč tudi lika b in d. En 

tretješolec (4,0 %) je za lik, ki ne sodi k ostalim, določil lik c, kar je sicer pravilen 

odgovor, pri utemeljevanju svoje izbire pa je napačno napisal, da lik c ne sodi k ostalim 

zaradi večjega števila oglišč, saj ima lik c v primerjavi z ostalimi liki manj oglišč. 

Kljub nekaterim zmotnim predstavam je bilo pri tej nalogi več tretješolcev uspešnih kot 

neuspešnih, in sicer za 12,0 %. 

3.5.2.10 ŠTETJE ROBOV, OGLIŠČ IN PLOSKEV KOCKE IN KVADRA (10. 

naloga, 3. razred) 
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Tabela 18: Napačni odgovori tretješolcev pri štetju robov, oglišč in ploskev 
kocke ter kvadra 

 
Pojmi 

 
KOCKA 

[št. učencev] 

 
KOCKA 

[% učencev] 

 
KVADER 

[št. učencev] 

 
KVADER 

[% učencev] 
 

 
ROBOVI 

 

 
7 

 
26,9 

 
7 

 
26,9 

 
OGLIŠČA 

 

 
1 

 
3,8 

 
1 

 
3,8 

 
PLOSKVE 

 

 
4 

 
15,4 

 
5 

 
19,2 

 

Pri analizi naloge o štetju robov, oglišč in ploskev kocke ter kvadra sem prišla do 

ugotovitev, da imajo tretješolci največ težav s štetjem robov kocke in kvadra, saj je 

26,9 % tretješolcev napačno preštelo robove kocke in kvadra. Od tistih učencev, ki so 

napačno prešteli robove kocke in kvadra, so trije tretješolci naredili napako zaradi 

površnosti, saj se je njihov rezultat od pravilnega razlikoval za eno število, en 

tretješolec je zamenjal robove kocke in kvadra z oglišči kocke in kvadra, eden pa 

robove kocke in kvadra s ploskvami kocke in kvadra. 

Pri štetju ploskev so bili učenci nekoliko uspešnejši, vseeno pa je 15,4 % učencev 

napačno preštelo ploskve kocke in 19,2 % učencev ploskve kvadra. Od učencev, ki so 

napačno prešteli ploskve kocke, je en učenec naredil napako zaradi površnega štetja, 

eden je ploskve kocke zamenjal z robovi kocke, eden pa je ploskve kocke zamenjal z 

oglišči kocke. Pri učencih, ki so napačno prešteli ploskve kvadra, sta dva učenca pri 

štetju naredila napako zaradi površnosti, en učenec je zamenjal ploskve kvadra z 

robovi kvadra, en učenec pa je ploskve kvadra zamenjal z oglišči kvadra. 

Pri štetju oglišč kocke in kvadra je napako naredil le en učenec (3,8 %), ki je oglišča 

kocke in kvadra zamenjal z robovi. 

Glavna vzroka za napake pri štetju robov, oglišč in ploskev kocke ter kvadra sta torej 

nenatančnost pri štetju in zamenjevanje pojmov rob, oglišče in ploskev. 

Nalogo je v celoti pravilno rešilo 65,4 % tretješolcev. 
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3.5.2.11 SKLADNOST LIKOV (11. naloga, 3. razred) 

 

Tabela 19: Napačni odgovori tretješolcev pri določanju skladnih likov liku A 

 

DOLOČANJE SKLADNIH LIKOV LIKU A 
 

 
 

 
LIK 

 
NAPAČNI ODGOVORI 

[št.] 

 
NAPAČNI ODGOVORI 

[%] 

 

 
 

17 

 
 

65,4 
 

 

 
 
4 

 
 

15,4 
 

 

 
 
3 
 

 
 

11,5 

 

 
 
/ 

 
 
/ 
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/ 

 
 
/ 

 

 
 
4 

 
 

15,4 

 

 
 
2 

 
 

7,7 

 

 
 
7 

 
 

26,9 

 

Pri likih B, D, G in I napačni odgovori učencev pomenijo, da učenci likov niso prepoznali 

kot skladne liku A, čeprav sicer so. Pri likih C, E, F in H pa napačni odgovori učencev 

pomenijo, da so učenci te like zmotno prepoznali kot skladne liku A, čeprav sicer niso. 

Tretješolci so imeli pri določanju skladnih likov kar nekaj težav. Dva (7,7 %) sta kot 

skladen lik liku A napačno izbrala lik H, štirje (15,4 %) pa so napačno menili, da je tudi 

lik C skladen liku A. 

Za lik D so trije učenci (11,5 %) zmotno mislili, da ni skladen liku A, štirje (15,4 %) pa 

so bili zmotnega mnenja, da vodoravno zrcaljen lik G ni skladen liku A. 

Še večje težave so se pokazale pri liku I, saj sedem tretješolcev (26,9 %) tega lika, ki 

je obrnjen za 180°, ni prepoznalo kot skladnega liku A. 

Največ težav so imeli učenci pri liku B, ki ga kar 17 učencev (65,4 %) ni prepoznalo kot 

skladnega liku A. To pomeni, da so imeli tretješolci največ zmotnih predstav o 

skladnosti pri liku obrnjenem v levo za 90°.  

Rezultati naloge o skladnosti likov kažejo na to, da imajo učenci največ težav s 

prepoznavanjem skladnih likov obrnjenih za 90° in 180°. Če omenjena zasuka likov 

primerjamo med seboj, ugotovimo, da zasuk lika za 180° še zmeraj opazujemo v isti 

smeri, pri zasuku za 90° pa se spremenijo temeljne karakteristike lika, zato je podatek, 

da imajo učenci več težav pri prepoznavanju skladnega lika zasukanega za 90°, 

upravičen. 

Pri likih E in F ni bilo opaziti zmotnih predstav, saj noben tretješolec omenjenih likov ni 

prepoznal kot skladna liku A.  

Nalogo o skladnosti je povsem pravilno rešilo 6 tretješolcev (23,1 %). 
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3.5.2.12 DOLOČANJE SKUPNE LASTNOSTI LIKOV (9. naloga, 5. razred) 

 

Tabela 20: Pravilni in napačni odgovori petošolcev pri določanju skupne 
lastnosti likov 

KATERI LIKI IMAJO SKUPNO LASTNOST? KATERA JE TA LASTNOST? 

 

 
 PRAVILNI ODGOVORI: [%] 

 B, C, E in H: imajo 4 kote, 4 stranice in 4 oglišča, 55,0 

 B, C, D, E, F, G in H: imajo kote, stranice in oglišča, 15,0 

 D in F: sta petkotnika, imata 5 stranic in 5 oglišč,  10,0 

 B, C, E in H: imajo enako število stranic in oglišč, 5,0 

 B, C, D, E, F, H: imajo 4 kote ali več. 5,0 

 NAPAČNI ODGOVORI: [%] 

 B, F in H: so drugačne oblike kot ostali liki, 5,0 

 D in E: brez utemeljitve. 5,0 

*Opomba: Trije petošolci naloge niso rešili, zato sem kot skupno število upoštevala 20 učencev (in ne 

23). 

Petošolci pri določanju skupne lastnosti likov niso imeli večjih težav. 18 učencev (90,0 

%) je nalogo rešilo pravilno, le dva učenca (10,0 %) pa sta nalogo rešila napačno.  

Največ petošolcev (55,0 %) je za like, ki imajo skupno lastnost, določilo like B, C, E in 

H, ker imajo 4 kote, 4 stranice in 4 oglišča. 
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Vsi napačni odgovori petošolcev (10,0 %) so značilni za razmišljanje na 1. stopnji 

geometrijskega mišljenja po van Hielu. Pravilni odgovori petošolcev, da imajo skupno 

lastnost liki »B, C, D, E, F, G in H, ker imajo kote, stranice in oglišča«, »D in F, ker sta 

petkotnika oz. ker imata 5 stranic in 5 oglišč« ter »B, C, D, E, F in H, ker imajo 4 kote 

ali več«, so značilni za 2. stopnjo geometrijskega mišljenja, kar pomeni, da je pri tej 

nalogi 30,0 % petošolcev razmišljalo na 2. stopnji. Pravilna odgovora petošolcev, da 

imajo skupno lastnost liki »B, C, E in H, ker imajo 4 kote, 4 stranice in 4 oglišča« ter 

»B, C, E in H, ker imajo enako število stranic in oglišč«, pa sta prav tako prvotno 

značilna za razmišljanje na 2. stopnji geometrijskega mišljenja, vseeno pa se pri 

omenjenih dveh odgovorih že kažejo zametki razmišljanja na 3. stopnji. To pomeni, da 

je večina petošolcev (60,0 %) pri tej nalogi že kazala manjše zametke razmišljanja na 

3. stopnji geometrijskega mišljenja. 

3.5.2.13 MREŽA KOCKE (10. naloga, 5. razred) 
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Tabela 21: Pravilni in napačni odgovori petošolcev pri reševanju naloge o mreži 
kocke 

 
MREŽA KOCKE 

 

PRAVILNI ODGOVORI [%] NAPAČNI ODGOVORI [%] 

a) Katero geometrijsko telo lahko sestaviš iz mreže, prikazane na sliki? 

 Kocko. 35,0  Pravokotnik. 45,0 

 Kvader. 10,0  Pravokotnik in kvadrat. 10,0 

b) Kako si ugotovil/a, za katero geometrijsko telo gre? 

 V mislih sem sestavil/a mrežo. 30,0  V mislih sem sestavil/a drugače. 35,0 

 Pomagal/a sem si s sliko. 10,0  Pomagal/a sem si z risanjem. 5,0 

 Ker ima kocka 6 ploskev. 5,0  Brez odgovora. 15,0 

c) Nariši še tri mreže tega geometrijskega telesa. 

 Risanje ene mreže. 30,0  Neustrezne slike. 55,0 

 Risanje dveh mrež. 5,0  Brez slike. 10,0 

 Risanje treh mrež. / 

d) Ali bi lahko narisal/a še kakšno mrežo, ki bi se razlikovala od ostalih? 

 Da. 50,0  Ne. 20,0 

 Brez odgovora. 30,0 

*Opomba: Trije petošolci naloge niso rešili, zato sem kot skupno število upoštevala 20 učencev (in ne 

23). 

Pri reševanju naloge o mreži kocke so imeli petošolci kar nekaj težav. Ker učenci do 

trenutka, ko so reševali preizkus znanja, ki je vseboval tudi nalogo o mreži kocke, v 

šoli še niso obravnavali geometrijske tematike mreže kocke, sem se odločila, da s to 

nalogo pri učencih preverim predznanje o mreži kocke. 

Izkazalo se je, da imajo učenci o mreži kocke slabo predznanje. Na vprašanje, katero 

geometrijsko telo lahko sestavimo iz mreže na sliki, je kar 55,0 % petošolcev 

odgovorilo napačno. Učenci so najpogosteje odgovarjali, da iz mreže na sliki lahko 
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sestavimo pravokotnik (45,0 %), 10,0 % petošolcev pa je menilo, da iz mreže dobimo 

pravokotnik in kvadrat. 35,0 % vprašanih je pravilno ugotovilo, da iz mreže na sliki 

lahko sestavimo kocko, 10,0 % pa, da iz mreže dobimo kvader, kar je prav tako 

pravilno, saj je kocka poseben primer kvadra. 

Največ učencev (30,0 %), ki je pravilno odgovorilo, da iz mreže na sliki dobimo kocko, 

je do rešitve prišlo tako, da so v mislih mrežo sestavili v telo. Največ učencev (35,0 %), 

ki pa je na vprašanje o tem, katero telo dobimo iz mreže na sliki, odgovorilo napačno, 

pa je do rešitve prišlo po miselni poti sestavljanja ploskev kocke v drugačno obliko. 

Učenčeve strategije reševanja problema so torej temeljile predvsem na poznavanju 

lastnosti kocke, analizi slike mreže kocke in s tem povezanega prostorskega 

predstavljanja ali pa na podlagi risanja. 

Pri risanju mrež kocke, ki se razlikujejo od mreže, prikazane na sliki, so imeli učenci 

največ težav. 65,0 % petošolcev ni znalo narisati ustrezne mreže kocke (Slika 22), kar 

je razumljivo, saj se učenci v šoli še niso učili o njej. Vseeno pa je presenetljivo, da je 

kar 35,0 % petošolcev znalo narisati vsaj eno mrežo kocke (Slika 23). 6 učencev (30,0 

%) je narisalo eno mrežo kocke, od tega je en učenec narisal navpično zrcaljeno mrežo 

že podane mreže kocke, vendar sem njegov odgovor vseeno štela kot pravilen, saj so 

le redki učenci pravilno narisali mrežo kocke. En učenec (5,0 %) je narisal dve mreži 

kocke, od tega je bila ena mreža vodoravno zrcaljena mreža že podane mreže kocke. 

Tudi ta učenčev odgovor sem štela kot pravilen. Od vseh petošolcev pa nihče ni znal 

narisati treh različnih mrež kocke. 

Na vprašanje o tem, ali je mogoče narisati še kakšno mrežo kocke, ki bi se razlikovala 

od ostalih, je 50,0 % petošolcev odgovorilo pritrdilo, 20,0 % nikalno, 30,0 % pa jih na 

vprašanje ni znalo odgovoriti. 
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Slika 22: Primeri nepravilnih risb petošolcev pri risanju mreže kocke 

 

Slika 23: Primeri pravilnih risb petošolcev pri risanju mreže kocke 
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3.5.2.14 ŠTETJE ENOT OBSEGA IN PLOŠČINE (11. naloga, 5. razred) 

 

Tabela 22: Pravilni odgovori petošolcev pri določanju obsega in ploščine 

 
Pojem 

 

 
Pravilni  

odgovori 
[št. učencev] 

 

 
Pravilni  

odgovori 
[% učencev] 

 
Napačni 
odgovori 

[št. učencev] 

 
Napačni 
odgovori 

[% učencev]  

 
OBSEG 

 

 
6 

 
27,3 

 
16 

 
72,7 

 
PLOŠČINA 

 

 
19 

 
86,4 

 
3 

 
13,6 

*Opomba: En petošolec naloge ni rešil, zato sem kot skupno število upoštevala 22 učencev (in ne 23). 

Pri ploščini se je zopet izkazalo, da se učenci do pisanja preizkusa znanja, v okviru 

katerega so reševali tudi nalogi z obsegom in ploščino, v šoli še niso seznanili z 

vsebino ploščine. Njihove rezultate sem vseeno vrednotila, saj me je zanimalo 

učenčevo predznanje o tematiki ploščine. Pred reševanjem preizkusa znanja sem 

učencem pojasnila pojma obseg in ploščina, nato pa smo na izbranem primeru skupaj 

prešteli enote obsega in ploščine lika. 
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Čeprav petošolci ploščine še niso obravnavali, obseg pa, se je izkazalo, da je več 

učencev liku brez računanja znalo določiti ploščino kot pa obseg. Učenci so obseg in 

ploščino lika določali na podlagi štetja enot, saj je bil lik narisan v koordinatni mreži. 

86,4 % petošolcev je tako liku pravilno določilo ploščino, obseg pa je pravilno določilo 

le 27,3 % petošolcev. Od učencev, ki so nalogo rešili napačno, sta dva pri štetju enot 

obsega naredila napako zaradi površnosti, saj se je njun rezultat od pravilnega 

razlikoval le za eno enoto, dva pa sta napako zaradi površnosti naredila pri štetju enot 

ploščine, saj se je tudi njun rezultat od pravilnega razlikoval le za eno enoto. Pri enem 

petošolcu se je izkazalo še, da zamenjuje pojem obseg s pojmom ploščina, saj je pri 

določanju obsega navedel rezultat, ki je bil sicer pravilen za ploščino. Ostali petošolci, 

ki so napačno določili obseg in ploščino lika, so pri tem navajali rezultate, ki so bili 

nesmiselni (obseg: 22; 22; 23; 27; 28; 29; 31; 34,5; 37,64; 39; 39; 43 in 49,6; ploščina: 

36) in jih ni bilo mogoče kategorizirati v katero od obstoječih vrst napak. Nalogo je v 

celoti pravilno rešilo pet petošolcev (22,7 %). 

3.5.2.15 SKICA PRAVOKOTNIKA, RAČUNANJE OBSEGA IN PLOŠČINE (12. 

naloga, 5. razred) 

 

Tabela 23: Pravilni, delno pravilni in napačni odgovori petošolcev pri risanju 

skice pravokotnika ter računanju obsega in ploščine pravokotnika 
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Del naloge 

 
Pravilni 

odgovori 
[št.] 

 
Pravilni 

odgovori 
[%] 

 
Delno 

pravilni 
odgovori 

[št.] 

 
Delno 

pravilni 
odgovori 

[%] 
 

 
Napačni 
odgovori  

[št.] 

 
Napačni 
odgovori 

[%] 

 
SKICA 

 

 
15 

 
75,0 

 
4 

 
20,0 

 
1 

 
5,0 

 

 
OBSEG 

 

 
13 

 
65,0 

 
5 

 
25,0 

 
2 

 
10,0 

 
PLOŠČINA 

 

 
4 

 
20,0 

 
/ 

 
/ 

 
16 

 
80,0 

*Opomba: Trije petošolci naloge niso rešili, zato sem kot skupno število upoštevala 20 učencev (in ne 

23). 

Risanje skice pravokotnika petošolcem ni povzročalo večjih težav. 75,0 % učencev jo 

je narisalo ustrezno, 20,0 % pa jo je narisalo z manjšimi pomanjkljivostmi, pri čemer 

so izpuščali oznake za stranice in oglišča pravokotnika. Le en učenec (5,0 %) je skico 

narisal povsem napačno. 

Pri računanju obsega pravokotnika je bilo uspešnih 65,0 % petošolcev, 25,0 % 

petošolcev pa je obseg izračunalo le delno pravilno. Pri tistih, ki so obseg izračunali le 

delno pravilno, sem opazila pomanjkljivosti, kot sta določitev rezultata obsega brez 

postopka računanja ter pravilna uporaba obrazca za izračun obsega z napačnim 

rezultatom. Glavni vzrok za napačne rezultate učencev pri računanju obsega lika je 

torej njihova nenatančnost. Obseg pravokotnika sta povsem napačno izračunala le dva 

petošolca (10,0 %). 

Pri izračunu ploščine so bili petošolci uspešni v le 20,0 %. Razlog za manjšo uspešnost 

je verjetno ta, da učenci v šoli še niso spoznali vsebine ploščine lika. 

Če primerjam rezultate učencev o ploščini pri 11. in 12. nalogi, lahko rečem, da je 

učencem računanje ploščine povzročalo veliko težav, medtem ko so bili pri štetju enot 

ploščine uspešnejši. Glavna razlika med nalogama je, da štetje enot ploščine temelji 

na uporabi konkretne reprezentacije, natančen izračun ploščine pa je že del simbolne. 

Vzrok za to, da so bili učenci pri štetju enot ploščine uspešnejši kot pri njenem 

natančnem izračunu, je verjetno ta, da je štetje enot ploščine enostavnejše, saj temelji 

na konkretni dejavnosti štetja. Obravnava novih geometrijskih pojmov mora tako v prvi 

vrsti temeljiti na konkretnih nalogah, ko pa učenci preko teh in preko učenja, ki temelji 

na vsakdanjih izkušnjah, dodobra usvojijo novo vsebino, počasi preidemo na simbolno 

raven obravnave. Če želimo preprečiti zmotne predstave učencev, se moramo pri 

obravnavi ploščine in tudi drugih matematičnih temah izogniti prehitremu skoku na 

računanje. 
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Pri reševanju naloge o obsegu in ploščini pravokotnika je bilo mogoče opaziti tudi 

velike težave z enotami, kar 16 učencev (80,0 %) jih je zapisalo napačno. Delali so 

napake, kot so izpuščanje enot, napačna pretvorba enot ter pisanje besede enot 

namesto zapisa metrov oz. centimetrov. 

3.5.3 USPEŠNOST REŠEVANJA NALOG O GEOMETRIJSKIH LIKIH IN TELESIH 

TRETJEŠOLCEV IN PETOŠOLCEV GLEDE NA SPOL 

3. raziskovalno vprašanje je preverjalo razlike v uspešnosti reševanja geometrijskih 

nalog tretješolcev in petošolcev glede na spol. 

Postopek obdelave podatkov: 

Tretješolce in petošolce sem ločila glede na spol in razred. Nato sem seštela vse točke 

na preizkusu znanja iz geometrije, ki so jih dosegle deklice iz 3. razreda. Skupno število 

točk tretješolk sem delila s številom vseh tretješolk, s tem pa sem dobila povprečno 

število točk deklic na preizkusu znanja. Povprečno število točk sem nato delila s 

številom vseh možnih točk na preizkusu, da sem dobila povprečni dosežek v procentih. 

Enak postopek izračuna sem nato izvedla še pri tretješolcih, petošolkah in petošolcih. 

Upoštevala sem točke na preizkusu znanja pri nalogah, ki so bile enake za tretješolce 

in petošolce. 

Rezultati: 

Tabela 24: Razlike v uspešnosti reševanja geometrijskih nalog tretješolcev in 
petošolcev glede na spol 

 
Spol 

 

 
Uspešnost  
tretješolcev 

 
[%] 

 

 
Uspešnost  
petošolcev 

 
[%] 

 
 

DEKLICE 
 

 
 

68,3 

 
 

80,3 

 
 

DEČKI 
 

 
 

64,0 

 
 

73,0 

 

Tako v 3. kot v 5. razredu so na preizkusu znanja o geometrijskih likih in telesih boljše 

rezultate dosegale deklice. Tretješolke so v primerjavi s tretješolci v povprečju dosegle 

za 4,3 % boljši rezultat, petošolke pa so bile od sošolcev v povprečju uspešnejše za 

7,3 %.  
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Starejši učenci so v primerjavi z mlajšimi dosegali boljše rezultate. Petošolci so bili v 

primerjavi s tretješolci v povprečju uspešnejši za 9,0 %, petošolke pa so v primerjavi s 

tretješolkami v povprečju dosegle za 12,0 % boljši rezultat. 

Pri reševanju nalog o geometrijskih likih in telesih so bile najuspešnejše petošolke, ki 

so v povprečju preizkus znanja rešile z 80,3 % uspešnostjo, najmanj uspešni pa so bili 

tretješolci, ki so preizkus znanja v povprečju rešili s 64,0 %. 

3.5.4 USPEŠNOST REŠEVANJA NALOG O GEOMETRIJSKIH LIKIH IN TELESIH 

GLEDE NA STAROST 

4. raziskovalno vprašanje je preverjalo razlike v uspešnosti reševanja geometrijskih 

nalog glede na starost. 

Postopek obdelave podatkov: 

Učence sem ločila glede na razred. Določila sem povprečno število točk tretješolcev 

na preizkusu znanja. To povprečno število točk sem nato delila s številom vseh možnih 

točk na preizkusu, da sem dobila povprečni dosežek tretješolcev na preizkusu znanja 

v procentih. Enak postopek izračuna sem nato izvedla še pri petošolcih. Upoštevala 

sem točke na preizkusu znanja pri nalogah, ki so bile enake za tretješolce in petošolce. 

Rezultati: 

Tabela 25: Razlike v uspešnosti reševanja geometrijskih nalog glede na starost. 

 
Starost 

 
(razred) 

 

 
Uspešnost  

 
[%] 

 

 
 

TRETJEŠOLCI 
 

 
 

65,5 

 
 

PETOŠOLCI 
 

 
 

76,0 

 

Na preizkusu znanja o geometrijskih likih in telesih so petošolci v povprečju dosegli 

76,0 % uspešnost, tretješolci pa 65,5 % uspešnost. Starejši učenci so tako v povprečju 

dosegli za 10,5 % boljši rezultat kot mlajši učenci. 
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3.5.5 UPORABNOST POZNAVANJA GEOMETRIJSKIH LIKOV IN TELES V 

VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 

5. raziskovalno vprašanje je preverjalo, kakšno uporabnost tretješolci in petošolci 

pripisujejo poznavanju geometrijskih likov in teles v vsakdanjem življenju. 

Postopek obdelave podatkov: 

Rezultate prvega dela raziskovalnega vprašanja sem pridobila preko analize 3. naloge 

na anketnem vprašalniku. Razporeditev učenčevih odgovorov o tem, ali se jim tema 

geometrijskih likov in teles v vsakdanjem življenju zdi uporabna, prikazuje Tabela 26. 

Nato sem analizirala še 4. nalogo na anketnem vprašalniku, s pomočjo katere sem 

pridobila podatke o tem, kje učenci vidijo uporabnost geometrijskih likov in teles v 

vsakdanjem življenju. Odgovore sem klasificirala v smiselne kategorije. Prikazuje jih 

Tabela 27. 

Rezultati: 

Tabela 26: Pripisovanje uporabnosti tretješolcev in petošolcev poznavanju 
geometrijskih likov in teles v vsakdanjem življenju 

 
Učenci 

 

 
Uporabnost  

 
DA 

 
[%] 

 
Uporabnost 

 
NE  

 
[%] 

 

 
 
 

TRETJEŠOLCI 
 

 
 
 

92,3 

 
 
 

7,7 

 
 
 

PETOŠOLCI 
 

 
 
 

95,7 
 
 

 
 
 

4,3 
 

 

Tako tretješolci kot petošolci poznavanju geometrijskih likov in teles v vsakdanjem 

življenju pripisujejo visoko uporabnost. Da je tema geometrijskih likov in teles v 

vsakdanjem življenju uporabna, je odgovorilo 92,3 % tretješolcev in 95,7 % petošolcev. 

Tabela 27: Odgovori tretješolcev in petošolcev o tem, kje vse vidijo uporabnost 
geometrijskih likov in teles v vsakdanjem življenju 

 
Kje vse vidiš uporabnost geometrijskih likov in teles v vsakdanjem življenju? 
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ODGOVORI TRETJEŠOLCEV: 
 

 
[%] 

 V poklicih (učitelj, zidar, slikar in umetnik), 11,5 

 v objektih, stavbah (hiša, blok, stolpnica in trgovina), 34,6 

 v izdelkih, predmetih (prometni znaki, semafor, avto, prikolica, načrti, tabla, goba 
za brisanje table, mapa, puščica, ravnilo, šablona, barvice, plakat, žoga, zastava, 
škatla, omara, luč, okno, vrata, tepih, streha, ploščice, akvarij, terarij, oblačila in 
izdelki iz lesa, kovine, kamna), 

 
50,0 

 v naravi (morje, gozd, travnik kvadratne oblike, dvorišče, igrišče, trg, drevo, plod in 
nogometni trening), 

23,1 

 v šoli (razred, hodnik, pouk matematike, športa in spoznavanja okolja, delovni 
zvezek, ocenjevanje, učenje, znanje, risanje in razmišljanje), 

61,5 

 doma (vsakdanje življenje). 26,9 

 
 ODGOVORI PETOŠOLCEV: 

 

 
[%] 

 V poklicih (služba in avtomehanik), 13,4 

 v objektih, stavbah (hiša, blok, stolpnica, trgovina, tovarna in muzej), 30,4 

 v izdelkih, predmetih (prometni znak, načrti, zemljevid, tabla, mapa, puščica, 
ravnilo, torba, škatla, luč, okno, miza, kanta za smeti, kolo, računalnik, sadje in 
zelenjava), 

 
34,8 

 v naravi (v prometu, na ulici, v mestu in pri merjenju posesti), 17,4 

 v šoli (razred, pouk matematike, tehnike, geometrije, risanje, domače naloge, testi 
in pomoč ostalim sošolcem), 

60,9 

 doma. 17,4 

 

Tretješolci in petošolci so pri pripisovanju uporabnosti geometrijskih likov in teles podali 

primerljive odgovore, ki jih je bilo mogoče klasificirati v 6 kategorij. Posamezen učenec 

je lahko podal več odgovorov. 

Na vprašanje o tem, kje vse vidijo uporabnost geometrijskih likov in teles v vsakdanjem 

življenju, so tako eni kot drugi najpogosteje odgovarjali, da uporabnost vidijo v šoli. 

Tako je odgovorilo 61,5 % tretješolcev in 60,9 % petošolcev. Drugi najpogostejši 

odgovor je bil, da uporabnost geometrijskih likov in teles vidijo v različnih izdelkih in 

predmetih, in sicer je tako odgovorilo 50,0 % tretješolcev in 34,8 % petošolcev. Kot 

tretji najpogostejši odgovor pa je 34,6 % tretješolcev in 30,4 % petošolcev navedlo, da 

uporabnost geometrijskih likov in teles vidijo v različnih objektih in stavbah. 

Uporabnost so tretješolci in petošolci videli še v različnih poklicih, v naravi ter doma. 

Največ tretješolcev in petošolcev je uporabnost poznavanja tematike geometrijskih 

likov in teles videlo v šoli, kar je pričakovano, saj so se učenci verjetno prav v šoli prvič 

natančneje seznanili z vsebino geometrijskih likov in teles, pa čeprav različne oblike 

opazujejo in srečujejo vsakodnevno. V šolskih učbenikih kot primere uporabe 

geometrijskih likov in teles v vsakdanjem življenju pogosto zasledimo različne izdelke, 

predmete, objekte in stavbe, zato je pričakovano, da so pri navajanju uporabnosti tako 

odgovarjali tudi učenci. 
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3.5.6 TEŽAVNOST OBRAVNAVE TEME GEOMETRIJSKIH LIKOV IN TELES V 

ŠOLI 

S 6. raziskovalnim vprašanjem sem preverjala, kakšno težavnost tretješolci in petošolci 

pripisujejo obravnavi teme geometrijskih likov in teles v šoli. 

Postopek obdelave podatkov: 

Rezultate sem pridobila preko analize 5. naloge na anketnem vprašalniku. 

Razporeditev odgovorov o tem, ali se učencem tema geometrijskih likov in teles, ki jo 

obravnavajo v šoli, zdi težka, prikazuje Tabela 28. Nato sem analizirala še, kako so 

učenci utemeljevali težavnost obravnavane teme geometrijskih likov in teles v šoli. 

Odgovore sem klasificirala v smiselne kategorije. Prikazuje jih Tabela 29. 

Rezultati: 

Tabela 28: Odgovori tretješolcev in petošolcev o tem, ali se jim tema 
geometrijskih likov in teles, ki jo obravnavajo v šoli, zdi težka 

 
Učenci 

 

 
Težavnost  

 
DA 

 
[%] 

 
Težavnost 

 
NE  

 
[%] 

 

 
 
 

TRETJEŠOLCI 
 

 
 
 

3,8 

 
 
 

96,2 

 
 
 

PETOŠOLCI 
 

 
 
 

8,7 
 
 

 
 
 

91,3 
 

 

96,2 % tretješolcev in 91,3 % petošolcev meni, da tema geometrijskih likov in teles, ki 

jo obravnavajo v šoli, ni težka.  

Petošolci so v primerjavi s tretješolci obravnavi teme geometrijskih likov in teles 

pripisali nekoliko večjo težavnost, in sicer za 4,9 %, čeprav je odstotek učencev, ki so 

odgovorili, da je obravnavana tema geometrijskih likov in teles v šoli težka, v obeh 

razredih precej majhen. Razlog za to, da so petošolci geometrijski temi vseeno pripisali 

nekoliko večjo težavnost kot tretješolci, je lahko zahtevnejša obravnava geometrijske 

vsebine v 5. razredu. 
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Tabela 29: Odgovori tretješolcev in petošolcev o tem, zakaj se jim tema 
geometrijskih likov in teles, ki jo obravnavajo v šoli, zdi ali ne zdi težka 

 
Se ti tema geometrijskih likov in teles, ki jo obravnavate v šoli, zdi težka? Zakaj? 

 

 
 DA, ker: 
 
 

 
3. r 
[%] 

 

 
5. r 
[%] 

 je vsebina težko razumljiva. 3,8 8,7 

 
 NE, ker: 
 
 

 
3. r 
[%] 

 

 
5. r 
[%] 

 
 je vsebina razumljiva, lahka, nezapletena, učljiva, 57,7 39,1 

 smo temo geometrijskih likov in teles obravnavali že prejšnja leta, 19,2 26,1 

 v šoli veliko vadimo in ponavljamo, / 8,7 

 mi je ta vsebina všeč, 3,8 4,3 

 nam učiteljica snov dobro razloži, 3,8 4,3 

 brez utemeljitve. 11,5 8,7 

 

Tretješolci in petošolci so pri utemeljevanju težavnosti obravnave teme geometrijskih 

likov in teles v šoli podali primerljive odgovore, ki jih je bilo mogoče klasificirati v 6 

kategorij. Posamezen učenec je podal en odgovor. 

Le en tretješolec (3,8 %) in dva petošolca (8,7 %) so bili mnenja, da je tema 

geometrijskih likov in teles težka. Vsi ti učenci so trdili, da je ta tematika težavna zato, 

ker je njena vsebina težko razumljiva. Tretješolec je dodal, da ima težave z 

zamenjevanjem likov, s prepoznavanjem simetričnih likov in z risanjem geometrijskih 

teles. Tudi petošolca sta težavnost utemeljila natančneje, in sicer sta dejala, da imata 

težave s prepoznavanjem geometrijskih pojmov, kot sta lik in kot. 

Največ tretješolcev (57,7 %) in največ petošolcev (39,1 %), ki je odgovorilo, da tema 

geometrijskih likov in teles ni težka, je bilo mnenja, da je vsebina razumljiva, lahka, 

nezapletena in učljiva. Pogost odgovor, s katerim so učenci utemeljevali, zakaj se jim 

tema geometrijskih likov in teles ne zdi težka, je bil tudi ta, da so učenci to temo v šoli 

obravnavali že prejšnja leta. Tako je odgovorilo 19,2 % tretješolcev in 26,1 % 

petošolcev.  

Da v šoli veliko vadijo in ponavljajo geometrijsko vsebino, je bil odgovor petošolcev, 

na katerega so se pri utemeljevanju netežavnosti teme geometrijskih likov in teles 

sklicevali v 8,7 %. Zanimivo je, da noben tretješolec ni odgovoril, da v šoli veliko vadijo 

in ponavljajo. 

Učenci so pri utemeljevanju netežavnosti teme geometrijskih likov in teles odgovarjali 

še, da tematika ni težka, ker jim je ta vsebina všeč in ker učiteljica snov dobro razloži. 
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11,5 % tretješolcev in 8,7 % petošolcev pa svoje izbire netežavnosti teme ni znalo 

utemeljiti. 

Rezultati o težavnosti teme geometrijskih likov in teles kažejo na to, da tako tretješolci 

kot petošolci precenjujejo svoje znanje na področju geometrije. Čeprav po večini 

menijo, da je tema geometrijskih likov in teles razumljiva, lahka in nezapletena, rezultati 

na preizkusu znanja kažejo drugače, saj so imeli učenci kar precej zmotnih predstav. 

Mnenje učencev o tematiki geometrijskih likov in teles torej ni usklajeno z njihovimi 

rezultati na preizkusu znanja. Razlog za to pa je verjetno podcenjevanje zahtevnosti 

geometrijskega področja. 

3.5.7 ODNOS UČENCEV DO MATEMATIKE IN POVPREČNE MATEMATIČNE 

OCENE 

7. raziskovalno vprašanje je preverjalo, kakšna je povezanost med odnosom 

tretješolcev in petošolcev do matematike in njihovo povprečno oceno pri matematiki. 

Postopek obdelave podatkov: 

Na podlagi odgovorov o odnosu do matematike pri reševanju 2. naloge na anketnem 

vprašalniku ter na podlagi posameznikove povprečne ocene pri matematiki sem 

pridobila rezultate, ki jih prikazujeta Tabeli 30 in 31. 

Rezultati: 

Tabela 30: Povezanost med odnosom tretješolcev do matematike in njihovo 
povprečno oceno pri matematiki 

 
POVPREČNA OCENA 
 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
SKUPAJ 

 
ODNOS DO MAT. 
 
 
Sploh mi ni všeč 
 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
Ni mi všeč 
 

 
/ 

 
3,8 % 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
3,8 % 

 
Še kar mi je všeč 
 

 
/ 

 
3,8 % 

 
11,6 % 

 
3,8 % 

 
/ 

 
19,2 % 

 
Všeč mi je 
 

 
/ 

 
7,7 % 

 
23,1 % 

 
15,4 % 

 
3,8 % 

 
50,0 % 

 
Zelo mi je všeč 
 

 
/ 

 
/ 

 
11,6 % 

 
11,6 % 

 
3,8 % 

 
27,0 % 

 

SKUPAJ 
 

 
/ 

 
15,3 % 

 
46,3 % 

 
30,8 % 

 
7,6 % 

 
100,0 % 
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Največ tretješolcev (46,3 %) pri matematiki dosega dobre ocene. Od tega je 11,6 % 

učencem matematika še kar všeč, 23,1 % učencem všeč in 11,6 % učencem zelo všeč. 

30,8 % tretješolcev ima pri matematiki v povprečju prav dobre ocene. Od tega je 

enemu učencu (3,8 %) matematika še kar všeč, 15,4 % učencem všeč, 11,6 % 

učencem pa zelo všeč. 

Rezultati po večini kažejo na to, da višja kot je povprečna ocena posameznega učenca 

pri matematiki, boljši je njegov odnos do matematike. Le dva tretješolca (7,7 %) pri 

matematiki dosegata zadostno oceno, pa jima je matematika vseeno všeč. 

Tabela 31: Povezanost med odnosom petošolcev do matematike in njihovo 
povprečno oceno pri matematiki 

 
POVPREČNA OCENA 
 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
SKUPAJ 

 
ODNOS DO MAT. 
 
 
Sploh mi ni všeč 
 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
Ni mi všeč 
 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
4,3 % 

 
/ 

 
4,3 % 

 
Še kar mi je všeč 
 

 
4,3 % 

 
/ 

 
/ 

 
17,5 % 

 
13,0 % 

 
34,8 % 

 
Všeč mi je 
 

 
/ 

 
/ 

 
4,3 % 

 
8,7 % 

 
26,1 % 

 
39,1 % 

 
Zelo mi je všeč 
 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
4,3 % 

 
17,5 % 

 
21,8 % 

 

SKUPAJ 
 

 
4,3 % 

 
/ 

 
4,3 % 

 
34,8 % 

 
56,6 % 

 
100,0 % 

 

Petošolci pri matematiki dosegajo zelo dobre rezultate. Največ (56,6 %) jih pri 

matematiki dosega odlične ocene. Od tega je 13,0 % učencem matematika še kar 

všeč, 26,1 % učencem všeč in 17,5 % učencem zelo všeč. 34,8 % petošolcev ima pri 

matematiki v povprečju prav dobre ocene. Od tega enemu učencu (4,3 %) matematika 

ni všeč, 17,5 % učencem je matematika še kar všeč, 8,7 % učencem je všeč, enemu 

(4,3 %) pa je zelo všeč. 

Noben petošolec ni odgovoril, da mu matematika sploh ni všeč, prav tako pa nihče pri 

matematiki v povprečju ne dosega zadostne ocene. 

Tudi pri petošolcih rezultati po večini kažejo na to, da višja kot je povprečna ocena 

posameznega učenca pri matematiki, boljši je njegov odnos do matematike. Le en 

petošolec (4,3 %) ima pri matematiki negativno oceno, pa mu je matematika vseeno 
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še kar všeč, en petošolec (4,3 %) pa pri matematiki dosega prav dobro oceno, a mu 

matematika ni všeč. 

Če primerjam rezultate tretješolcev in petošolcev, lahko trdim, da je največ tretješolcev 

(23,1 %) takih, ki pri matematiki dosegajo oceno 3 in jim je matematika všeč, največ 

petošolcev (26,1 %) pa pri matematiki dosega oceno 5 in jim je matematika prav tako 

všeč. 

Kar 91,4 % petošolcev pri matematiki dosega oceno 4 ali 5, od tretješolcev pa je takih 

le 38,4 %, zato lahko trdim, da petošolci pri matematiki v povprečju dosegajo višje 

ocene kot tretješolci. 

3.5.8 ODNOS UČENCEV DO MATEMATIKE IN DOSEŽKI NA PREIZKUSU ZNANJA 

IZ GEOMETRIJE 

8. raziskovalno vprašanje je preverjalo, kakšna je povezanost med odnosom 

tretješolcev in petošolcev do matematike in njihovim dosežkom na preizkusu znanja o 

geometrijskih likih in telesih. 

Postopek obdelave podatkov: 

Na podlagi učenčevih odgovorov o odnosu do matematike pri reševanju 2. naloge na 

anketnem vprašalniku ter na podlagi njihovih dosežkov na preizkusu znanja iz 

geometrije sem preštela vse povezave med posameznikovimi dosežki na preizkusu 

znanja in njihovim odnosom do matematike. Dosežke učencev sem dobila tako, da 

sem točkovala preizkuse znanja, dosežene točke pa sem pretvorila v ocene. Ocenila 

sem celoten preizkus znanja in ne le tistega dela preizkusa, ki je bil enoten za oba 

razreda. Preizkuse znanja sem ocenila po kriteriju, ki ga prikazuje Tabela 32. 

Tabela 32: Kriterij ocenjevanja preizkusov znanja 

KRITERIJ 

OCENJEVANJA 

0–49 % = nzd 1 

50–59 % = zd 2 

60–74 % = db 3 

75–89 % = pdb 4 

90–100 % = odl 5 

 

Rezultati: 

Tabela 33: Povezanost med odnosom tretješolcev do matematike in njihovim 
dosežkom na preizkusu znanja o geometrijskih likih in telesih 

 
DOSEŽKI PRI GEOM.  
 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
SKUPAJ 

 
ODNOS DO MAT. 
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Sploh mi ni všeč 
 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
Ni mi všeč 
 

 
/ 

 
/ 

 
3,8 % 

 
/ 

 
/ 

 
3,8 % 

 
Še kar mi je všeč 
 

 
/ 

 
7,7 % 

 
7,7 % 

 
3,8 % 

 
/ 

 
19,2 % 

 
Všeč mi je 
 

 
/ 

 
11,6 % 

 
30,8 % 

 
3,8 % 

 
3,8 % 

 
50,0 % 

 
Zelo mi je všeč 
 

 
3,8 % 

 
/ 

 
11,6 % 

 
11,6 % 

 
/ 

 
27,0 % 

 

SKUPAJ 
 

 
3,8 % 

 
19,3 % 

 
53,9 % 

 
19,2 % 

 
3,8 % 

 
100,0 % 

 

Rezultati kažejo na to, da odnos tretješolcev do matematike ni povsem povezan z 

njihovimi dosežki na preizkusu znanja, saj je en tretješolec (3,8 %) na preizkusu znanja 

iz geometrije dobil negativno oceno, pa mu je matematika vseeno zelo všeč, trije (11,6 

%) so na preizkusu dosegli zadostno oceno in jim je matematika všeč, en učenec (3,8 

%) pa je odgovoril, da mu matematika ni všeč, čeprav sicer pri matematiki v povprečju 

dosega oceno 3. 

Največ tretješolcev (30,8 %) je na preizkusu znanja o geometrijskih likih in telesih 

doseglo oceno 3 in jim je matematika všeč. Skoraj vsem, ki so na preizkusu znanja 

dosegli oceno 4 ali 5, pa je matematika všeč ali zelo všeč, z izjemo enega tretješolca 

(3,8 %), ki mu je matematika še kar všeč. Preizkus znanja iz geometrije je odlično pisal 

le en tretješolec (3,8 %). 

Tabela 34: Povezanost med odnosom petošolcev do matematike in njihovim 
dosežkom na preizkusu znanja o geometrijskih likih in telesih 

 
DOSEŽKI PRI GEOM.  
 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
SKUPAJ 

 
ODNOS DO MAT. 
 
 
Sploh mi ni všeč 
 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
Ni mi všeč 
 

 
/ 

 
4,3 % 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
4,3 % 

 
Še kar mi je všeč 
 

 
8,8 % 

 
/ 

 
13,0 % 

 
13,0 % 

 
/ 

 
34,8 % 

 
Všeč mi je 
 

 
/ 

 
4,3 % 

 
21,8 % 

 
13,0 % 

 
/ 

 
39,1 % 
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Zelo mi je všeč 
 

 
/ 

 
/ 

 
13,0 % 

 
8,8 % 

 
/ 

 
21,8 % 

 

SKUPAJ 
 

 
8,8 % 

 
8,6 % 

 
47,8 % 

 
34,8 % 

 
/ 

 
100,0 % 

 

Pri petošolcih na preizkusu znanja iz geometrije nihče ni dosegel odlične ocene. 

Največ petošolcev (21,8 %) je na preizkusu doseglo oceno 3 in jim je matematika všeč. 

Dva petošolca (8,8 %) sta na preizkusu dosegla negativno oceno, matematika pa jima 

je še kar všeč, enemu (4,3 %) pa matematika ni všeč, na preizkusu pa je dosegel 

zadostno oceno. 

O povezanosti med odnosom petošolcev do matematike in njihovim dosežkom na 

preizkusu znanja o geometrijskih likih in telesih lahko dodam, da sta omenjeni 

spremenljivki, glede na rezultate raziskave, povezani, kar pomeni, da imajo petošolci, 

ki so na preizkusu znanja dosegli višjo oceno matematiko v povprečju raje. Izjema je 

le en petošolec (4,3 %), ki je na preizkusu znanja o geometrijskih likih in telesih dosegel 

zadostno oceno, pa mu je matematika vseeno všeč. 

3.5.9 POVPREČNE MATEMATIČNE OCENE IN DOSEŽKI NA PREIZKUSU 

ZNANJA IZ GEOMETRIJE 

Zadnje raziskovalno vprašanje je preverjalo, kakšna je povezanost med povprečno 

oceno tretješolcev in petošolcev pri matematiki in njihovim dosežkom na preizkusu 

znanja o geometrijskih likih in telesih. 

Postopek obdelave podatkov: 

Na podlagi podatkov o povprečni oceni učencev pri matematiki ter na podlagi njihovih 

dosežkov na preizkusu znanja iz geometrije sem preštela vse povezave. Dosežke 

učencev sem dobila tako, da sem točkovala preizkuse znanja, dosežene točke pa sem 

pretvorila v ocene. Ocenila sem celoten preizkus znanja in ne le tistega dela, ki je bil 

enoten za oba razreda. Preizkuse znanja sem ocenila po kriteriju, ki ga prikazuje 

Tabela 32. 

Rezultati: 

Tabela 35: Povezanost med povprečno oceno tretješolcev pri matematiki in 
njihovim dosežkom na preizkusu znanja o geometrijskih likih in telesih 

 
DOSEŽKI PRI GEOM. 

 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
SKUPAJ 

 
POVPREČNA OCENA 

 

 
1 
 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 
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2 
 

/ 11,6 % 3,8 % / / 15,4 % 

 
3 
 

 
3,8 % 

 
7,7 % 

 
30,8 % 

 
3,8 % 

 
/ 

 
46,1 % 

 
4 
 

 
/ 

 
/ 

 
19,3 % 

 
11,6 % 

 
/ 

 
30,9 % 

 
5 
 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
3,8 % 

 
3,8 % 

 
7,6 % 

 
SKUPAJ 

 

 
3,8 % 

 
19,3 % 

 
53,9 % 

 
19,2 % 

 
3,8 % 

 
100,0 % 

 

Največ tretješolcev (30,8 %) ima pri matematiki dobre ocene in so na preizkusu znanja 

iz geometrije prav tako dosegli oceno 3, 11,6 % tretješolcev je na preizkusu znanja 

doseglo oceno 2, pri matematiki pa tudi sicer dosegajo oceno 2, 11,6 % tretješolcev 

ima pri matematiki prav dobre ocene, prav dobro oceno pa so dosegli tudi na preizkusu 

znanja iz geometrije, en tretješolec (3,8 %), ki je na preizkusu znanja iz geometrije 

dosegel odlično oceno, pa ima tudi sicer pri matematiki odlične ocene. Kar 57,8 % 

tretješolcev je tako na preizkusu znanja iz geometrije doseglo enako oceno, kot je 

njihova povprečna ocena pri matematiki. 

Ostalih 42,2 % tretješolcev je na preizkusu znanja iz geometrije doseglo drugačno 

oceno, kot je sicer njihova povprečna ocena pri matematiki. Večina teh učencev je na 

preizkusu znanja iz geometrije dosegla za eno ali dve oceni slabši rezultat, z izjemo 

enega tretješolca (3,8 %), ki pri matematiki sicer dosega oceno 2, na preizkusu znanja 

iz geometrije pa je dosegel oceno 3, in enega tretješolca (3,8 %), ki pri matematiki v 

povprečju dosega oceno 3, na preizkusu znanja iz geometrije pa je dosegel oceno 4. 

Tabela 36: Povezanost med povprečno oceno petošolcev pri matematiki in 
njihovim dosežkom na preizkusu znanja o geometrijskih likih in telesih 

 
DOSEŽKI PRI GEOM. 

 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
SKUPAJ 

 
POVPREČNA OCENA 

 

 
1 
 

 
4,3 % 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
4,3 % 

 
2 
 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
3 
 

 
/ 

 
/ 

 
4,3 % 

 
/ 

 
/ 

 
4,3 % 

 
4 

 
4,3 % 

 
4,3 % 

 
17,4 % 

 
8,7 % 

 
/ 

 
34,7 % 
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5 
 

 
/ 

 
4,3 % 

 
26,2 % 

 
26,2 % 

 
/ 

 
56,7 % 

 
SKUPAJ 

 

 
8,6 % 

 
8,6 % 

 
47,9 % 

 
34,9 % 

 
/ 

 
100,0 % 

 

Dva petošolca (8,7 %) sta na preizkusu znanja iz geometrije dosegla oceno 4, ki pa je 

tudi njuna povprečna ocena pri matematiki, eden (4,3 %) je preizkus znanja pisal 

dobro, kar je tudi njegova povprečna ocena pri matematiki, en petošolec (4,3 %), ki pri 

matematiki dosega negativno oceno, pa je negativno pisal tudi preizkus znanja iz 

geometrije. Pri petošolcih so tako le redki učenci (17,3 %) na preizkusu znanja iz 

geometrije dosegli oceno, ki je tudi njihova povprečna ocena pri matematiki. 

Tisti petošolci, ki na preizkusu znanja iz geometrije niso dosegli ocene enake njihovi 

povprečni matematični oceni, so vsi na preizkusu znanja dosegli nižje ocene. 43,6 % 

petošolcev je na preizkusu znanja iz geometrije doseglo za eno oceno nižji dosežek, 

kot je sicer njihova povprečna ocena pri matematiki, 30,5 % petošolcev je na preizkusu 

znanja doseglo za dve oceni nižji rezultat od njihove povprečne matematične ocene, 

dva petošolca (8,6 %) pa sta na preizkusu znanja iz geometrije dosegla celo za tri 

ocene slabši rezultat od svoje povprečne matematične ocene. 
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3.6 GLAVNE UGOTOVITVE RAZISKAVE IN ODGOVORI NA RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 

S pomočjo anketnih vprašalnikov in preizkusov znanja sem prišla do glavnih ugotovitev 

raziskave na področju osnovnošolske geometrije. Na podlagi teh sem odgovorila na 

raziskovalna vprašanja, ki sem jih opredelila v uvodnem delu empiričnega dela.  

1. Na kateri stopnji geometrijskega mišljenja po van Hielu so tretješolci in 

petošolci? 

Rezultati raziskave so pokazali različno zastopanost stopenj geometrijskega mišljenja 

v 3. in 5. razredu. Od vseh tretješolcev je 46,1 % učencev dosegalo 1. stopnjo 

geometrijskega mišljenja po van Hielu, 42,3 % učencev 2. stopnjo, 11,5 % pa jih je bilo 

na prehodu med 1. in 2. stopnjo. Pri petošolcih so bili rezultati drugačni. 30,4 % 

petošolcev je dosegalo 1. stopnjo geometrijskega mišljenja po van Hielu, 69,5 % pa jih 

je usvojilo 2. stopnjo.  

Noben tretješolec ali petošolec ni dosegal 3. stopnje geometrijskega mišljenja, vseeno 

pa so se pri redkih učencih že pokazali manjši zametki razmišljanja na 3. stopnji. 

Če primerjam stopnje geometrijskega mišljenja tretješolcev in petošolcev, lahko 

povzamem, da je več tretješolcev kot petošolcev dosegalo 1. stopnjo geometrijskega 

mišljenja. Pri doseganju 2. stopnje so bili uspešnejši petošolci. Ta podatek kaže na to, 

da so bili petošolci pri usvajanju in razumevanju geometrijskih konceptov uspešnejši. 

Dejstvo, da so petošolci o geometrijskih likih in telesih v povprečju razmišljali na višji 

stopnji kot tretješolci, pa potrjuje tudi podatek, da je od vseh učencev največ 

tretješolcev dosegalo 1. stopnjo geometrijskega mišljenja po van Hielu (46,1 %), 

največ petošolcev pa 2. stopnjo (69,5 %). 

2. Katere so najpogostejše zmotne predstave tretješolcev in petošolcev pri 

reševanju nalog o geometrijskih likih in telesih? 

 

 LIKI, TELESA IN NESKLENJENE RAVNE ČRTE 

Pri prepoznavanju likov, teles in nesklenjenih ravnih črt je tretješolcem in petošolcem 

največ težav povzročalo prepoznavanje nesklenjenih ravnih črt, za katere so pogosto 

zmotno menili, da so liki. Učenci so imeli težave s prepoznavanjem oblik, ki so 

posebne, malokrat videne. Bolj kot so bile oblike razvejane in netipične, več težav so 

imeli z njihovim prepoznavanjem. 

 POIMENOVANJE LIKOV IN TELES 

Pri poimenovanju kvadra, trikotnika, kocke, kroga, kvadrata in krogle tretješolci in 

petošolci niso imeli večjih težav. To nalogo je v celoti pravilno rešilo 96,0 % tretješolcev 

in 78,3 % petošolcev. Bolje so se izkazali tretješolci kot petošolci, saj jih je več pravilno 

poimenovalo vse like in telesa. 

 PREPOZNAVANJE IN UTEMELJEVANJE TRIKOTNIKOV 
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Najpogostejše težave s trikotniki so se pokazale pri prepoznavanju nepravilnih 

trikotnikov, tj. oblik, ki niso trikotniki, vendar intuitivno dajejo vtis trikotnika. 32,0 % 

tretješolcev in 13,0 % petošolcev je zmotno menilo, da je pica trikotnik trikotnik. 76,0 

% tretješolcev in 47,8 % petošolcev je za trikotnik določilo tudi trikotno obliko z 

zaobljenimi stranicami. 20,0 % tretješolcev in 17,4 % petošolcev je za trikotnik določilo 

še prekinjeno trikotno obliko, 60,0 % prvih in 34,8 % drugih pa tudi trikotno obliko z 

vbočenimi krivimi stranicami. Pri prepoznavanju netrikotnikov so imeli več težav 

tretješolci kot petošolci, saj so prav vse naštete oblike pogosteje napačno prepoznali 

kot trikotnike. 

Tako tretješolci kot petošolci so za utemeljevanje trikotnikov in netrikotnikov 

najpogosteje navajali število kotov, stranic in oglišč. Pri tretješolcih je bilo pogosteje 

opaziti še, da so trikotnike in netrikotnike utemeljevali na podlagi vizualnosti (»ima tako 

obliko, kot jo ima trikotnik«, »je le na pol trikotnik«, »lahko ga pogledaš z druge smeri« 

ipd.), čeprav so se tudi petošolci dostikrat sklicevali nanjo. Odgovori tretješolcev so bili 

pogosteje nesmiselni, medtem ko so petošolci znali bolje opisati lastnosti določenega 

lika. Tretješolci so se pogosto ukvarjali tudi s tem, kako je lik obrnjen, česar pri 

petošolcih ni bilo zaznati. Tako pri prvih kot pri drugih sem opazila šibek matematični 

besedni zaklad oz. pomanjkanje poznavanja ustreznih matematičnih izrazov. Učenci 

so like opisovali s svojimi besedami, pri čemer so pogosto naredili večjo matematično 

napako, kot je npr. enačenje besed črta in stranica, zamenjevanje robov in oglišč, 

nesmiselno opisovanje kotov (»koti niso špičasti«, »koti so ovalni« ipd.) ter navajanje 

ploskev pri opisovanju likov. 

 PREPOZNAVANJE IN UTEMELJEVANJE KVADRATOV 

Največ zmotnih predstav o kvadratih so učenci pokazali pri prepoznavanju romba, za 

katerega je 36,0 % tretješolcev in 36,4 % petošolcev zmotno menilo, da je kvadrat. Kar 

nekaj težav pa se je pokazalo tudi pri prepoznavanju nesklenjene ravne črte, za katero 

je 28,0 % tretješolcev zmotno menilo, da je kvadrat, pri petošolcih pa je to nesklenjeno 

obliko kot kvadrat napačno prepoznal le en učenec (4,5 %). 

Pri utemeljevanju, zakaj je določen lik ali nesklenjena oblika kvadrat, so tretješolci in 

petošolci podajali primerljive odgovore. Učenci so kvadrate, ostale like in nesklenjeno 

obliko najpogosteje utemeljevali na podlagi števila kotov, stranic in oglišč. Petošolci so 

pogosteje kot tretješolci omenili, da ima kvadrat vse stranice enako dolge. Tako pri 

tretješolcih kot pri petošolcih sem opazila uporabo neustreznih matematičnih izrazov, 

šibek matematični besedni zaklad in slabo sposobnost podajanja ustreznih utemeljitev. 

 RISANJE PRAVOKOTNIKA, DOLOČANJE STRANIC IN OGLIŠČ TER 

OPISOVANJE LASTNOSTI PRAVOKOTNIKA  

Pri risanju pravokotnika ter določanju stranic in oglišč učenci niso imeli večjih težav. 

Tretješolci so pravokotnik risali bolj površno kot petošolci, ki so pri risanju pogosteje 

uporabljali ravnilo s šablono ali geotrikotnik. 
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Lastnosti pravokotnika sta obe skupini učencev najpogosteje opisovali na podlagi 

števila njegovih oglišč in stranic. Pri navajanju lastnosti lika so se učenci pogosto 

osredotočali na vizualnost lika. Tako tretješolci kot petošolci so pri navajanju lastnosti 

delali napake, nekaj več napačnih odgovorov pa so navedli petošolci. Razlog za to 

vidim v tem, da so petošolci podajali bogatejše besedne odgovore, pri katerih je 

možnost za nastanek napak večja. 

 PREPOZNAVANJE KROGOV IN PRAVOKOTNIKOV  

Pri prepoznavanju krogov in pravokotnikov učenci niso imeli večjih težav, kar nekaj 

zmotnih predstav učencev pa se je pokazalo pri prepoznavanju nekrogov, saj je 14 

tretješolcev (56,0 %) in 8 petošolcev (34,8 %) pokončno elipso prepoznalo kot krog. 

Tudi poševno elipso so učenci prepoznavali kot krog, in sicer je tako odgovorilo 13 

tretješolcev (52,0 %) in 7 petošolcev (30,4 %). Položno elipso je kot krog napačno 

prepoznalo 12 tretješolcev (48,0 %) in 7 petošolcev (30,4 %). 

Učenci so imeli kar nekaj težav tudi pri prepoznavanju nepravokotnikov. Kar 15 

tretješolcev (60,0 %) in 7 petošolcev (30,4 %) je sklenjeno obliko z zaobljenimi 

stranicami prepoznalo kot pravokotnik, en petošolec (4,3 %) pa je za to obliko celo 

dejal, da je krog. 15 tretješolcev (60,0 %) in 8 petošolcev (34,8 %) je kot pravokotnik 

napačno prepoznalo tudi paralelogram, 6 tretješolcev (24,0 %) in 5 petošolcev (21,7 

%) pa je menilo, da je tudi trapez pravokotnik. 

Pri prepoznavanju krogov in pravokotnikov so bili uspešnejši petošolci, saj je imelo 

manj petošolcev kot tretješolcev zmotne predstave o omenjenih likih. 

 HIERARHIJA MED KVADRATOM IN PRAVOKOTNIKOM 

Največ tretješolcev in petošolcev hierarhije med kvadratom in pravokotnikom ni 

poznalo, saj je 88,0 % prvih in 78,3 % drugih trdilo, da kvadrat ni pravokotnik. Na 

vprašanje, ali je kvadrat tudi pravokotnik, je tako pritrdilno odgovorilo le 12,0 % 

tretješolcev in 21,7 % petošolcev. Rezultati kažejo na to, da učenci večinoma še ne 

razumejo, da je kvadrat posebna oblika pravokotnika. 

Pri utemeljevanju, zakaj kvadrat je ali ni pravokotnik, so tretješolci in petošolci podajali 

primerljive odgovore. Največ tretješolcev (44,0 %) in petošolcev (52,2 %) je odgovorilo, 

da kvadrat ni pravokotnik, ker ima kvadrat vse stranice enako dolge, pravokotnik pa 

ne.  

Tretješolci in petošolci koncepta hierarhičnosti, čigar poznavanje je značilno za 3. 

stopnjo geometrijskega mišljenja po van Hielu, tako še nimajo usvojenega v celoti. Ker 

pa so redki učenci pri utemeljevanju hierarhije med kvadratom in pravokotnikom 

navajali tudi smiselne odgovore, kot je opisovanje skupnih lastnosti kvadrata in 

pravokotnika, so se pri njih že pokazali manjši zametki razmišljanja na 3. stopnji 

geometrijskega mišljenja. 

 POIMENOVANJE DELOV LIKA IN TELESA  
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Izmed vseh poimenovanj delov lika in telesa je bila najpogostejša zmotna predstava 

zamenjava roba telesa s pojmom stranica. Kar 8 tretješolcev (32,0 %) in 15 petošolcev 

(68,2 %) je rob telesa zamenjalo s pojmom stranica, dva tretješolca (8,0 %) pa sta rob 

napačno poimenovala kot oglišče. Napačno predstavo, da je rob telesa stranica, je 

imelo več petošolcev kot tretješolcev, in sicer za 36,2 %. 

 IZLOČANJE LIKA, KI NE SODI K OSTALIM (3. razred) 

Nalogo o izločanju lika, ki ne sodi k ostalim, je 56,0 % tretješolcev rešilo pravilno, 44,0 

% pa napačno. Učenci, ki so med ponujenimi liki izbrali pravilen lik, ki ne sodi k ostalim, 

so svojo izbiro po večini znali tudi ustrezno utemeljiti. Tretješolci so svojo izbiro 

utemeljevali predvsem na podlagi števila kotov, stranic ali oglišč. Učenci, ki niso 

prepoznali pravilnega lika, ki ne sodi k ostalim, so pri utemeljevanju svoje izbire kazali 

nekaj zmotnih predstav. Kar 20,0 % tretješolcev je zmotno menilo, da med ostale like 

ne sodi lik D, ker je v obliki čevlja, škornja, noge. Ta odgovor kaže na vizualno stopnjo 

geometrijskega mišljenja nekaterih tretješolcev, saj so lik izločali na podlagi videza in 

ne na podlagi lastnosti. Ostali odgovori tretješolcev so bili z vidika navajanja ustrezne 

matematične terminologije nesmiselni ali napačni. 

 ŠTETJE ROBOV, OGLIŠČ IN PLOSKEV KOCKE TER KVADRA (3. razred) 

Pri analizi naloge o štetju robov, oglišč in ploskev kocke ter kvadra sem prišla do 

ugotovitev, da imajo tretješolci največ težav s štetjem robov kocke in kvadra, saj je 

26,9 % tretješolcev robove kocke in kvadra preštelo napačno. Pri štetju ploskev so bili 

učenci nekoliko uspešnejši, vseeno pa je 15,4 % učencev napačno preštelo ploskve 

kocke in 19,2 % učencev ploskve kvadra. Pri štetju oglišč kocke in kvadra je napako 

naredil le en učenec (3,8 %), ki je oglišča kocke in kvadra zamenjal z robovi. 

Glavna vzroka za napake pri štetju robov, oglišč in ploskev kocke ter kvadra sta bila 

nenatančnost pri štetju ter zamenjevanje pojmov rob, oglišče in ploskev. 

 SKLADNOST LIKOV (3. razred) 

Rezultati naloge o skladnosti likov kažejo na to, da imajo tretješolci največ težav s 

prepoznavanjem skladnih likov, obrnjenih za 90° in 180°. Če omenjena zasuka likov 

primerjamo med seboj, ugotovimo, da zasuk lika za 180° še zmeraj opazujemo v isti 

smeri, pri zasuku za 90° pa se spremenijo temeljne karakteristike lika, zato je podatek, 

da imajo učenci več težav pri prepoznavanju skladnega lika, zasukanega za 90°, 

upravičen. 

 DOLOČANJE SKUPNE LASTNOSTI LIKOV (5. razred) 

Pri določanju skupne lastnosti likov petošolci niso imeli večjih težav. 18 petošolcev 

(90,0 %) je nalogo rešilo pravilno, le dva (10,0 %) pa sta nalogo rešila napačno.  

Petošolca, ki sta nalogo rešila napačno, sta razmišljala na 1. stopnji geometrijskega 

mišljenja po van Hielu, ostali petošolci, ki so nalogo rešili pravilno, pa so razmišljali na 

2. stopnji. Na 2. stopnji geometrijskega mišljenja po van Hielu je tako razmišljalo 90,0 
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% petošolcev, od tega je 60,0 % petošolcev že kazalo manjše zametke razmišljanja 

na 3. stopnji. 

 MREŽA KOCKE (5. razred) 

Raziskava je pokazala, da imajo učenci o mreži kocke slabo predznanje. Na vprašanje, 

katero geometrijsko telo lahko sestavimo iz mreže na sliki, je kar 55,0 % petošolcev 

odgovorilo napačno. Učenci so najpogosteje odgovarjali, da iz mreže na sliki lahko 

sestavimo pravokotnik (45,0 %), 10,0 % petošolcev pa je menilo, da iz mreže dobimo 

pravokotnik in kvadrat. 35,0 % petošolcev je pravilno ugotovilo, da iz mreže na sliki 

lahko sestavimo kocko, 10,0 % pa jih je bilo mnenja, da iz mreže dobimo kvader, kar 

je prav tako pravilno, saj je kocka poseben primer kvadra. 

Učenčeve strategije reševanja problema so temeljile predvsem na poznavanju 

lastnosti kocke, analizi slike mreže kocke in s tem povezanega prostorskega 

predstavljanja ali pa na podlagi risanja. 

65,0 % petošolcev ni znalo narisati ustrezne mreže kocke, kar je razumljivo, saj se 

učenci v šoli o njej še niso učili. Vseeno pa je presenetljivo, da je kar 35,0 % učencev 

znalo narisati vsaj eno mrežo kocke. Nihče pa ni znal narisati treh različnih mrež kocke. 

 ŠTETJE ENOT OBSEGA IN PLOŠČINE (5. razred) 

Čeprav petošolci ploščine še niso obravnavali, obseg pa, se je izkazalo, da je več 

učencev liku brez računanja znalo določiti ploščino kot obseg. Učenci so obseg in 

ploščino lika določali na podlagi štetja enot, saj je bil lik narisan v mreži. 86,4 % 

petošolcev je tako liku pravilno določilo ploščino, obseg pa je pravilno določilo le 27,3 

% petošolcev. Od vseh petošolcev, ki so nalogo rešili napačno, so štirje učenci pri 

štetju enot obsega in ploščine naredili napako zaradi površnosti, eden pa je naredil 

napako zaradi nerazumevanja pojmov. Ostali, ki so napačno določili obseg in ploščino 

lika, so pri tem navajali rezultate, ki so bili nesmiselni in jih ni bilo mogoče kategorizirati 

v nobeno od obstoječih vrst napak. 

 SKICA PRAVOKOTNIKA, RAČUNANJE OBSEGA IN PLOŠČINE (5. razred) 

Risanje skice pravokotnika petošolcem ni povzročalo večjih težav. 

Pri računanju obsega pravokotnika je bilo uspešnih 65,0 % učencev, 25,0 % 

petošolcev pa je obseg izračunalo le delno pravilno. Glavni vzrok za napačne rezultate 

obsega lika je bila učenčeva nenatančnost pri računanju. 

Pri izračunu ploščine so bili petošolci uspešni v le 20,0 %. Razlog za manjšo uspešnost 

je verjetno ta, da učenci v šoli še niso spoznali vsebine ploščine lika. 

Pri reševanju naloge o obsegu in ploščini pravokotnika je bilo mogoče opaziti tudi 

velike težave z enotami, saj je kar 16 učencev (80,0 %) enote napačno zapisalo. 

Učenci so delali napake, kot so izpuščanje enot, napačna pretvorba enot ter pisanje 

besede enot namesto zapisa metrov oz. centimetrov. 
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3. Kakšne so razlike v uspešnosti reševanja nalog tretješolcev in petošolcev 

glede na spol? 

Tako v 3. kot v 5. razredu so na preizkusu znanja o geometrijskih likih in telesih boljše 

rezultate dosegale deklice. Tretješolke so v primerjavi s tretješolci v povprečju dosegle 

za 4,3 % boljši rezultat, petošolke pa so bile od petošolcev v povprečju uspešnejše za 

7,3 %.  

Starejši učenci so v primerjavi z mlajšimi dosegali boljše rezultate. Petošolci so bili od 

tretješolcev v povprečju uspešnejši za 9,0 %, petošolke pa so v primerjavi s 

tretješolkami na preizkusu znanja v povprečju dosegle za 12,0 % boljši rezultat. 

Pri reševanju nalog o geometrijskih likih in telesih so bile najuspešnejše petošolke, ki 

so v povprečju preizkus znanja rešile z 80,3 % uspešnostjo, najmanj uspešni pa so bili 

tretješolci, ki so ga v povprečju rešili s 64,0 % uspešnostjo. 

4. Kakšne so razlike v uspešnosti reševanja nalog o geometrijskih likih in 

telesih glede na starost? 

Na preizkusu znanja o geometrijskih likih in telesih so petošolci v povprečju dosegli 

76,0 % uspešnost, tretješolci pa 65,5 % uspešnost. Starejši učenci so tako v povprečju 

dosegli za 10,5 % boljši rezultat kot mlajši učenci. 

5. Kakšno uporabnost tretješolci in petošolci pripisujejo poznavanju 

geometrijskih likov in teles v vsakdanjem življenju? 

Tako tretješolci kot petošolci poznavanju geometrijskih likov in teles v vsakdanjem 

življenju pripisujejo visoko uporabnost. Da je tema geometrijskih likov in teles v 

vsakdanjem življenju uporabna, je odgovorilo 92,3 % tretješolcev in 95,7 % petošolcev. 

Na vprašanje o tem, kje vse vidijo uporabnost geometrijskih likov in teles v vsakdanjem 

življenju, so tretješolci in petošolci najpogosteje odgovarjali, da jo vidijo v šoli. Tako je 

odgovorilo 61,5 % tretješolcev in 60,9 % petošolcev. Drugi najpogostejši odgovor je 

bil, da uporabnost vidijo v različnih izdelkih in predmetih, in sicer je tako odgovorilo 

50,0 % tretješolcev in 34,8 % petošolcev. Kot tretji najpogostejši odgovor pa je 34,6 % 

tretješolcev in 30,4 % petošolcev navedlo, da uporabnost geometrijskih likov in teles 

vidijo v različnih objektih in stavbah. 

Uporabnost geometrijskih likov in teles so tretješolci in petošolci videli še v različnih 

poklicih, v naravi ter doma. 

6. Kakšno težavnost tretješolci in petošolci pripisujejo obravnavi teme 

geometrijskih likov in teles v šoli? 

Večina tretješolcev (96,2 %) in petošolcev (91,3 %) meni, da tema geometrijskih likov 

in teles, ki jo obravnavajo v šoli, ni težka.  

Največ tretješolcev (57,7 %) in največ petošolcev (39,1 %), ki je odgovorilo, da tema 

geometrijskih likov in teles, ki jo obravnavajo v šoli, ni težka, je bilo mnenja, da je 

omenjena vsebina razumljiva, lahka, nezapletena in učljiva. Pogost odgovor, s katerim 
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so učenci utemeljevali, zakaj se jim tema geometrijskih likov in teles ne zdi težka, je bil 

tudi ta, da so omenjeno temo učenci v šoli obravnavali že prejšnja leta. Tako je 

odgovorilo 19,2 % tretješolcev in 26,1 % petošolcev.  

Čeprav tretješolci in petošolci po večini menijo, da je tema geometrijskih likov in teles 

razumljiva, lahka in nezapletena, rezultati na preizkusu znanja o geometrijskih likih in 

telesih kažejo drugače, saj so imeli učenci o omenjeni temi kar precej zmotnih 

predstav. Mnenje učencev o težavnosti teme geometrijskih likov in teles torej ni 

usklajeno z njihovimi rezultati na preizkusu znanja. Razlog za to pa je verjetno 

podcenjevanje zahtevnosti geometrijskega področja. 

7. Kakšna je povezanost med odnosom tretješolcev in petošolcev do 

matematike in njihovo povprečno oceno pri matematiki? 

Rezultati po večini kažejo, da višja kot je povprečna ocena posameznega učenca pri 

matematiki, boljši je njegov odnos do matematike. Le dva tretješolca (7,7 %) pri 

matematiki dosegata zadostno oceno, pa jima je matematika vseeno všeč, en 

petošolec (4,3 %) ima pri matematiki negativno oceno, pa mu je matematika vseeno 

še kar všeč, en petošolec (4,3 %) pa pri matematiki dosega prav dobro oceno, a mu 

matematika ni všeč. 

8. Kakšna je povezanost med odnosom tretješolcev in petošolcev do 

matematike in njihovim dosežkom na preizkusu znanja o geometrijskih 

likih in telesih? 

Rezultati kažejo, da odnos tretješolcev do matematike ni povsem povezan z njihovimi 

dosežki na preizkusu znanja, saj je eden (3,8 %) na preizkusu znanja dobil negativno 

oceno, pa mu je matematika vseeno zelo všeč, trije (11,6 %) so na preizkusu dosegli 

zadostno oceno in jim je matematika všeč, eden (3,8 %) pa je odgovoril, da mu 

matematika ni všeč, čeprav sicer pri matematiki v povprečju dosega oceno 3. 

O povezanosti med odnosom petošolcev do matematike in njihovim dosežkom na 

preizkusu znanja o geometrijskih likih in telesih pa lahko trdim, da sta spremenljivki, 

glede na rezultate raziskave, povezani, kar pomeni, da imajo petošolci, ki so na 

preizkusu znanja dosegli višjo oceno, v povprečju matematiko raje. Izjema je le en 

učenec (4,3 %), ki je na preizkusu znanja dosegel zadostno oceno, pa mu je 

matematika vseeno všeč. 

9. Kakšna je povezanost med povprečno oceno tretješolcev in petošolcev 

pri matematiki in njihovim dosežkom na preizkusu znanja o geometrijskih 

likih in telesih? 

57,8 % tretješolcev je na preizkusu znanja iz geometrije doseglo enako oceno, kot je 

njihova povprečna ocena pri matematiki. Ostalih 42,2 % tretješolcev pa je na preizkusu 

znanja iz geometrije doseglo drugačno oceno. Večina teh je na preizkusu znanja iz 

geometrije dosegla za eno ali dve oceni nižjo oceno, z izjemo enega tretješolca (3,8 

%), ki pri matematiki sicer dosega oceno 2, na preizkusu znanja iz geometrije pa je 
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dosegel oceno 3 in enega tretješolca (3,8 %), ki pri matematiki v povprečju dosega 

oceno 3, na preizkusu znanja iz geometrije pa je dosegel oceno 4. 

Pri petošolcih so le redki učenci (17,3 %) na preizkusu znanja iz geometrije dosegli 

oceno, ki je enaka njihovi povprečni oceni pri matematiki. Tisti petošolci, ki na 

preizkusu znanja iz geometrije niso dosegli enake ocene njihovi povprečni matematični 

oceni, so vsi dosegli nižje ocene. 43,6 % petošolcev je na preizkusu doseglo za eno 

oceno nižji dosežek, 30,5 % petošolcev je na preizkusu znanja doseglo za dve oceni 

nižji rezultat, dva petošolca (8,6 %) pa sta na preizkusu znanja iz geometrije dosegla 

celo za tri ocene slabši rezultat od svoje povprečne matematične ocene. 
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4 ZAKLJUČEK 

Pouk geometrije je za osnovnošolske učence precej zahteven. Ker je geometrijska 

vsebina za učence pogosto abstraktna, imajo učenci o njej kar nekaj zmotnih predstav. 

V svojem magistrskem delu sem raziskovala, katere so najpogostejše zmotne 

predstave tretješolcev in petošolcev o geometrijskih likih in telesih, saj področje 

učenčevega poznavanja, razumevanja in predstavljanja geometrijskih likov in teles 

lahko izboljšamo le, če vemo, s katerimi težavami se učenci pri tem soočajo. Raziskala 

sem tudi, na kateri stopnji geometrijskega mišljenja so tretješolci in petošolci, saj učitelji 

obravnavano geometrijsko snov lahko kakovostno prilagodijo učencem le, če vedo, kaj 

so učenci določene starosti sposobni razumeti. 

Izkazalo se je, da tretješolci in petošolci precenjujejo svoje znanje na področju 

geometrije, saj je večina učencev menila, da tema geometrijskih likov in teles, ki jo 

obravnavajo v šoli, ni težka. Rezultati na preizkusu znanja o geometrijskih likih in 

telesih pa kažejo drugače, saj so imeli učenci o omenjeni geometrijski tematiki kar 

precej zmotnih predstav. Mnenje učencev o težavnosti tematike geometrijskih likov in 

teles torej ni usklajeno z njihovimi rezultati na preizkusu znanja. 

Zahtevnost geometrijskega področja premalo upoštevajo tudi učitelji sami. Dejstvo, da 

je geometrija težavno matematično področje, je dokazano na podlagi številnih 

raziskav, ki so bile izvedene predvsem v tujini (Clements in Battista, 1992; Clements 

in Sarama, 2000; Clements, Swaminathan, Zeitler Hannibal in Sarama, 1999; 

Hannibal, 1999; Tsamir in Tirosh, 2010), učitelji pa geometriji še vedno posvečajo 

premalo pozornosti. Pogosto se zgodi, da geometrija tudi učiteljem povzroča težave, 

zato jo neradi poučujejo. Za izboljšanje učenčevega razumevanja geometrijske 

vsebine je potrebno upoštevati temeljna didaktična priporočila za poučevanje 

geometrije v osnovni šoli, ki predlagajo pristop poučevanja geometrije »od telesa k 

točki«, za katerega je značilno začetno učenje geometrije na podlagi konkretnih 

predmetov oz. tridimenzionalnih objektov, od katerih učenci nato postopoma prehajajo 

na dvodimenzionalne oblike. Geometrijo v današnji osnovni šoli torej lahko opredelimo 

tudi kot učenje o geometrijskih pojmih po načelu »korak za korakom«. 

Raziskava na področju osnovnošolske geometrije je pokazala številne zmotne 

predstave tretješolcev in petošolcev o geometrijskih likih in telesih. Učenci so elipse 

pogosto prepoznavali kot kroge, za paralelogram so nemalokrat odgovorili, da je 

pravokotnik, pa tudi trikotne oblike z raznimi pomanjkljivostmi, kot so npr. vbočene 

krive stranice, zaobljene stranice ali prekinjene stranice, so pogosto prepoznavali kot 

trikotnike. Omenjene zmotne predstave otrok so le nekatere izmed številnih, ki so se 

pokazale pri reševanju preizkusa znanja o geometrijskih likih in telesih. 

Zaradi zahtevnosti geometrijskega področja mora pouk geometrije dandanes potekati 

tako, da bo možnost za nastanek zmotnih predstav učencev čim manjša. To pomeni, 

da morata poučevanje in učenje geometrije temeljiti na konkretnih izkušnjah oz. na 

uporabi konkretnega didaktičnega materiala, primernega za poučevanje in učenje 

geometrije. Poleg uporabe konkretnega materiala je pomemben tudi sam način 
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poučevanja, ki mora biti kvaliteten in prilagojen starosti otrok, ki jih poučujemo, prav 

tako pa moramo pri vzgojno-izobraževalnem delu upoštevati, da je geometrija za 

učence zahtevno matematično področje z vidika razumevanja, uporabe in predstave 

geometrijskih vsebin. 

Raziskava o zmotnih predstavah na področju geometrije je pomembna za razvoj 

področja didaktike matematike. Rezultati raziskave so pokazali, katera geometrijska 

vsebina učencem povzroča največ težav. Na podlagi ugotovljenega se bo v prihodnje 

lahko opredelilo, kako izboljšati težavna geometrijska področja, in sicer gledano z 

vidika ustreznih didaktičnih pripomočkov, metod in oblik dela ter načina dela za 

preprečevanje zmotnih predstav o geometrijskih likih in telesih. 

Ker so bile raziskave na področju osnovnošolske geometrije do sedaj po večini 

izvedene le v tujini, bi bilo v nadaljnje smiselno raziskati problematiko učenja in 

poučevanja geometrije v različnih slovenskih osnovnih šolah.  

Glede na rezultate raziskave bi bilo smiselno, da bi se osnovnošolskim učiteljem 

omogočilo izobraževanje o učenju in poučevanju geometrije, kjer bi se jim predstavile 

temeljne težave, s katerimi se pri pouku geometrije srečujejo učenci. Učitelje bi bilo 

potrebno izobraziti o tem, kako preprečevati in odpravljati zmotne predstave. To 

pomeni, da bi jim predstavili najboljši način poučevanja geometrije v osnovni šoli, ki 

sem ga predstavila v svojem magistrskem delu in v okviru katerega bi se učitelji 

seznanili z didaktičnimi priporočili za poučevanje geometrije v osnovni šoli. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

GEOMETRIJSKI LIKI IN TELESA 

1. Izpolni spodnje podatke tako, da obkrožiš ustrezen odgovor. 

Spol: deček / deklica 

Razred: 3. / 5. 

2. Obkroži črko pred odgovorom, ki najbolje opiše tvoj odnos do matematike. 

a) sploh mi ni všeč  

b) ni mi všeč  

c) še kar mi je všeč  

d) všeč mi je  

e) zelo mi je všeč  

3. Obkroži črko pred ustreznim odgovorom. »Tema geometrijskih likov in teles se mi 

zdi uporabna v vsakdanjem življenju.« 

a) DA  b) NE 

4. Kje vse vidiš uporabnost geometrijskih likov in teles v vsakdanjem življenju oz. kje 

vse se srečuješ z geometrijskimi liki in telesi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. Se ti tema geometrijskih likov in teles, ki jo obravnavate v šoli, zdi težka? Zakaj? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Hvala za odgovore  
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Priloga 2: Preizkus znanja za tretješolce  

GEOMETRIJSKI LIKI IN TELESA (3. razred) 

1. V geometrijske like zapiši črko L, v geometrijska telesa pa črko T. 

 

 

 

2. Poimenuj geometrijske like in telesa. 

 

                                                                                        

____________________             ____________________             ____________________ 

                                                                                               

____________________             ____________________             ____________________  
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3. Poglej spodnje oblike in v tabelo zapiši DA, če je oblika trikotnik, in NE, če oblika ni 

trikotnik. Pojasni, zakaj tako misliš. 

OBLIKA ALI JE TRIKOTNIK? 

DA/NE 

ZAKAJ? 
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4. Obkroži črko pred sliko, ki prikazuje kvadrat. Za vsako izbiro na spodnje črte napiši, 

zakaj misliš, da je kvadrat. Obkrožiš lahko več črk. 

a)     b)   c)   d)     e)    f)     g)   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Nariši pravokotnik s stranicama a = 4 cm in b = 2 cm. Na njem z modro barvo označi 

stranice in z rdečo oglišča. Navedi čim več njegovih lastnosti.  

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. V kroge vpiši črko K, v pravokotnike pa črko P. 
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7. Ali drži, da je kvadrat tudi pravokotnik? Zakaj tako misliš? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Na spodnjih dveh slikah poimenuj posamezne dele lika in telesa.  

                                        

                                 

1: _________________________                    3: _________________________ 

2: _________________________                    4: _________________________ 

                                                                          5: _________________________ 

 

9. Med spodnjimi liki izberi tistega, ki ne sodi k ostalim. Svojo izbiro tudi utemelji. 

 

Med ostale like ne sodi lik ____, ker ______________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10. Preštej robove, oglišča in ploskve kocke in kvadra. Rezultate zapiši v tabelo. 

      

 

11. Pobarvaj tiste spodnje like, ki so skladni z likom A. 
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Priloga 3: Preizkus znanja za petošolce 

GEOMETRIJSKI LIKI IN TELESA (5. razred) 

1. V geometrijske like zapiši črko L, v geometrijska telesa pa črko T. 

 

 

 

2. Poimenuj geometrijske like in telesa. 

 

                                                                                        

____________________             ____________________             ____________________ 

                                                                                               

____________________             ____________________             ____________________  
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3. Poglej spodnje oblike in v tabelo zapiši DA, če je oblika trikotnik, in NE, če oblika ni 

trikotnik. Pojasni, zakaj tako misliš. 

OBLIKA ALI JE TRIKOTNIK? 

DA/NE 

ZAKAJ? 
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4. Obkroži črko pred sliko, ki prikazuje kvadrat. Za vsako izbiro na spodnje črte napiši, 

zakaj misliš, da je kvadrat. Obkrožiš lahko več črk. 

a)     b)   c)   d)     e)    f)     g)   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Nariši pravokotnik s stranicama a = 4 cm in b = 2 cm. Na njem z modro barvo označi 

stranice in z rdečo oglišča. Navedi čim več njegovih lastnosti.  

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. V kroge vpiši črko K, v pravokotnike pa črko P. 
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7. Ali drži, da je kvadrat tudi pravokotnik? Zakaj tako misliš? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Na spodnjih dveh slikah poimenuj posamezne dele lika in telesa.  

                                        

                                 

1: _________________________                    3: _________________________ 

2: _________________________                    4: _________________________ 

                                                                          5: _________________________ 

 

9. Izberi like, za katere misliš, da imajo skupno lastnost. Katera je ta lastnost? 

 

Skupno lastnost imajo liki _______________________. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10. Poglej spodnjo sliko in odgovori na vprašanja a, b, c in d. 

 

a) Katero geometrijsko telo lahko sestaviš iz mreže, prikazane na sliki? 

___________________________________________________________________ 

b) Napiši, kako si ugotovil/a, za katero geometrijsko telo gre. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) Nariši tri mreže geometrijskega telesa, za katerega misliš, da ga lahko sestaviš iz 

mreže, prikazane na sliki. Pazi, da se bodo mreže med seboj razlikovale. Riši 

prostoročno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Ali bi lahko narisal/a še kakšno mrežo, ki bi se razlikovala od ostalih? __________ 
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11. Brez računanja ugotovi, koliko merita obseg in ploščina spodnjega lika. 

 

 

 

Obseg meri _________ enot, ploščina pa _________ enot. 

 

12. Gal je prehodil vrt pravokotne oblike, ki je v dolžino meril 12 m, v širino pa 4 m. 

a) Skiciraj vrt. Na skici označi stranice in oglišča. 

 

 

 

 

 

b) Izračunaj obseg in ploščino vrta. 

 

 

 

 

 

 

Obseg vrta meri _________, ploščina pa _________. 


