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POVZETEK
O bralni pismenosti se največ govori pri predmetu slovenščina, vendar pa jo lahko spodbujamo
tudi pri vseh drugih predmetih in vpliva na uspešnost učenja. Bralno pismenost lahko
opredelimo kot zmožnost tekočega branja z razumevanjem. Vključena je v Učni načrt za
matematiko. Najdemo jo v splošnih ciljih, operativnih ciljih in vsebinah ter v didaktičnih
priporočilih. V projektu PISA je bila leta 2003 in leta 2012 poudarjena matematična pismenost.
Matematična pismenost je definirana kot sposobnost posameznika, da prepozna in razume
vlogo matematike v vsakdanjem življenju, se zna smiselno odločati ter uporablja matematiko
na način, ki zadovoljuje potrebe posameznika. V več različnih raziskavah se je izkazalo, da
obstaja statistično pomembna povezava med uspešnostjo reševanja besedilnih nalog in
uspešnostjo pri branju: boljši bralci so tudi boljši reševalci matematičnih besedilnih nalog. Nas
so v tem delu zanimale druge dimenzije spodbujanja bralne pismenosti pri pouku matematike.
S preizkusom znanja smo pri 113 petošolcih preverili, kako prevedejo simbolni zapis v
besednega in obratno, kako interpretirajo matematično besedilo, v katerem je opredeljen
matematični pojem, kako zapišejo matematično besedilo za matematični pojem. Predvsem nas
je zanimalo branje z razumevanjem in načini ubesedovanja simbolnih zapisov, pri čemer smo
bili pozorni na rabo besed in besednih zvez (kako učenci uporabljajo matematično
terminologijo, kako pri ubesedovanju matematičnih idej uporabljajo besedišče, ki ni nujno
matematično). Zanimalo nas je še, kako je matematična pismenost, kjer ni poudarek na
reševanju besedilnih nalog, povezana z oceno petošolcev pri slovenščini ter kako so učenci, ki
so dobro matematično pismeni, učno uspešni pri slovenščini. Ugotavljali smo bralno zmožnost
v povezavi z razumevanjem matematičnih pojmov, ugotavljali smo korelacijo uspešnosti pri
preizkusu znanja in drugimi postavkami (uspešnost glede na razred, uspešnost glede na spol,
uspešnost pri preizkusu v povezavi z oceno pri slovenščini, matematiki, uspešnost pri
posameznih sklopih nalog glede na razred, spol …). Uporabili smo ustrezne statistične metode.
Predvsem smo zapise učencev kvalitativno analizirali in izpeljali določene zaključke glede
njihove bralne pismenosti pri matematiki. Na osnovi rezultatov smo oblikovali učni pristop za
spodbujanje bralne pismenosti pri pouku matematike v 5. razredu osnovne šole.
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bralna pismenost, matematika, petošolci, matematična

pismenost, učni pristop
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ABSTRACT
Reading literacy is something mostly referred to when it comes to lessons of Slovene language.
However, it can be encouraged with other subjects as well. It has a great effect on learning
success. Reading literacy is the ability to read fluently while understanding the meaning of the
text altogether. It is included in Math's learning plan. It is also in general goals, operative goals
and didactic recommendations. The PISA project in 2003 and in 2012 emphasised the meaning
of Mathematic reading literacy. It is defined as the ability to recognize and understand the role
of Mathematics itself in everyday life, by making decisions and satisfying one’s needs. Many
studies have shown that there is a meaningful statistic connection between successful solving
of textual asks and successful reading: students that are better in reading are also better in
solving Math’s textual tasks.
This is the part when we become interested in other dimensions of encouraging reading literacy
when it comes to lessons of Math. 113 fifth-graders will be tested on how to transform symbols
to words and the other way around. And also, how to interpret mathematic texts, with a specific
mathematic concept and put the concept into words. We are mainly interested in reading with
understanding and the specific ways of transforming symbols into words. Our emphasis is on
the words and phrases used by students (what is the Math's terminology used and what are the
other not mathematically related words used). Together with everything else, we are also
interested if being a successful Math student is related to better grades in Slovene as well? Is
reading literacy in Maths related to success in lessons of Slovene language as well? We are
researching the reading abilities related to understanding of mathematic concepts. We are
researching the correlation between being successful in exams and other rates such as: class
successfulness, gender successfulness, successful knowledge testing related to grades in
Slovene and in Math, being successful in specific parts of tasks according to class, gender, …)
Suitable statistic methods will be used. The recordings of 113 students will be analysed and
certain conclusions regarding Math's reading literacy will be reached. Based on the results, a
certain learning approach will be designed. An approach to encourage reading literacy in Math
lessons for the fifth grade of elementary school.

KEY WORDS: reading literacy, Math, 5th grade students, Math's reading literacy, learning
approach
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1. UVOD
V zadnjem desetletju v slovenskih šolah govorimo o tem, da raven bralne pismenosti med
šolarji upada. Z ugotavljanjem bralne, naravoslovne in matematične pismenosti se ukvarjajo
strokovnjaki v raziskavah PISA, ki nastajajo že od leta 2000 pod okriljem Organizacije za
ekonomsko sodelovanje in razvoj. Rezultate iz leta 2012 so primerjali z rezultati iz raziskave v
letu 2009 in ugotovili, da so slovenski učenci dosegli nadpovprečne rezultate pri matematični
in naravoslovni pismenosti, podpovprečne pa pri bralni pismenosti (PISA, 2013).
»Matematično opismenjevanje je pomemben cilj poučevanja matematike, kjer želimo razvijati
tako pisno kot ustno izražanje učencev. V procesu poučevanja in učenja matematike je izredno
pomembno, da ima učenec veliko možnosti, da s svojimi besedami v pisni ali ustni obliki
pojasni svoje razumevanje matematičnih pojmov.« (Manfreda Kolar, Pavleković, Perić in
Hodnik Čadež, 2011: 514, 515)
Učni načrti v devetletki so se že prej prenavljali. V eni zadnjih prenov, v letu 2011, so več
prostora namenili bralni pismenosti in jo vključili v splošne cilje, operativne cilje in vsebine ter
v didaktična priporočila. Spremembe stremijo k doseganju višje ravni znanja in k boljšim
rezultatom. V enem od ciljev je zapisano: »Učijo se izražati ustno, pisno ali v drugih izraznih
oblikah dekodirati in prevajati matematične situacije iz naravnega jezika v simbolni jezik in
obratno, interpretirati in uporabljati različne oblike predstavljanja (fizični ali abstraktni modeli,
slikovne predstavitve, formule, prikazi, tabele, vzorci, geometrijske konstrukcije idr.), izbrati
primerna sredstva in predstavitve za izražanje in sporočanje rešitev« (Žakelj idr., 2011: 72).
Skupna skrb vseh udeleženih v procesu izobraževanja je skrb za opismenjevanje učencev, kajti
bralna pismenost je osnovni pogoj za uresničevanje potencialov posameznika in napredek
družbe. Pri tem ima pomembno vlogo tudi matematika, ki je prav gotovo poleg jezika
univerzalna interpretacija sveta in kot taka ključnega pomena za razvoj človeških potencialov
na vseh področjih. To zelo dobro zapišeta tudi avtorja M. Cotič in D. Felda (2007), ki ob
opredeljevanju matematične pismenosti izpostavita pomen razumevanja vloge, ki jo ima
matematika v svetu, saj posameznika opolnomoči, da sprejema dobro utemeljene odločitve in
uporablja matematiko na načine, ki izpolnjujejo potrebe posameznikovega življenja kot
konstruktivnega in razmišljajočega posameznika.
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2. BRALNA PISMENOST
»Pojem pismenost (ang. literacy) izvira iz latinske besede litteratus, kar označuje “človeka, ki
se uči“.« (Pečjak, 2010: 11) Avtorja Harris in Hodge (1995) v svojem delu navajata
dvaindvajset vrst pismenosti, ki imajo različne pomene. Te so: akademska pismenost,
pismenost odraslih, bilingvistična pismenost, osnovna pismenost, računalniška pismenost,
pismenost okolja, kritična pismenost, kulturna pismenost, družinska pismenost, funkcionalna
pismenost, medgeneracijska pismenost, marginalna pismenost, medijska pismenost, minimalna
pismenost, poliglotska pismenost, bralna pismenost, televizijska pismenost, vizualna
pismenost, pragmatična pismenost, preživetvena pismenost, pismenost delovnega mesta,
ideološka pismenost (prav tam). V pričujoči nalogi se bomo ukvarjali z bralno pismenostjo pri
matematiki.
V Sloveniji 79 % učencev dosega temeljne bralne kompetence, to je 2. raven bralne pismenosti
od šestih, v povprečju je v OECD takšnih učencev 82 %. 56 % slovenskih učencev dosega 2.
ali 3. raven bralnih kompetenc. Najvišje bralne kompetence (5. oz. 6. raven) podobno kot leta
2009 dosega 5 % slovenskih učenk in učencev, v državah OECD pa 8 % (PISA, 2013).

2.1 Definicije bralne pismenosti
Poznamo tri skupine definicij bralne pismenosti.
Prvi sklop definicij poudarja spretnost branja. Te definicije so bile uporabljene v naslednjih
raziskavah: IEA 1991, PISA 2006, PISA 2007. V tem sklopu se pismenost uporablja kot
sinonim za bralno pismenost (Pečjak, 2010). Bralna pismenost je sposobnost razumeti in
uporabiti tiste pisne jezikovne oblike, ki jih zahteva družba in/ali so pomembne za posameznika
(Elley, Gradišar in Lapajne, 1995).
V raziskavi PISA 2006 je bralna pismenost opredeljena kot »razumevanje, uporaba in
razmišljanje o pisnem besedilu, da dosežemo postavljeni cilj, razvoj posameznikovega znanja
in aktivno sodelovanje v družbi« (PISA, 2007, v Pečjak, 2010: 13).
Drugi sklop so definicije, ki opredeljujejo pismenost kot osnovno spretnost branja in pisanja,
ki omogoča primerjavo v času in prostoru (Graff, 1987, v Harris in Hodge, 1995). Podobna prvi
je tudi Lankshearova definicija iz leta 1987, ki pravi, da je to sposobnost branja in pisanja, ki
ga usmerjajo vprašanja kaj, kako, kdaj, zakaj brati in pisati (Pečjak, 2010). Temu sklopu se
6

pridružuje tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika, kjer je zapisano, da je pismenost »znanje
branja in pisanja« (Pečjak, 2010: 13).
Tretji sklop definicij priključi k branju in pisanju še računanje. Takšna je tudi definicija
UNESCA, napisana leta 1978, ki navaja, da je oseba pismena, »kadar lahko sodeluje v vseh
življenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakodnevno delovanje v družbeni
skupnosti ter uporablja svoje bralne, pisne in računske spretnosti za osebni razvoj in razvoj
družbene skupnosti« (prav tam).
»PISMENOST je sposobnost učenca v vsakdanjem življenju uporabiti znanje, ki ga je pridobil
v šoli in tudi drugod, ter zmožnost analizirati, presojati in informacije uspešno posredovati.«
(PISA 2013: 6)
S. Pečjak povzame, da »pismenost pojmujemo kot kompleksno sposobnost, ki vključuje
številne spretnosti in sposobnosti branja, pisanja (tudi računanja), pri čemer je poudarjen
različen razvoj pismenosti glede na starost, spol, izobrazbo in druge dejavnike« (Pečjak, 2010:
15). »Pismenost je torej kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko determiniran pojem.
Temeljni element vseh pismenosti je bralna pismenost.« (prav tam)
Bralno pismenost lahko razumemo tudi kot zmožnost, za katero se potrebno znanje, spretnosti
in stališča pridobivajo pri slovenščini, učinki pa so vsesplošni in vseživljenjski (Nolimal, 2014).
To pomeni »zmožnost kritičnega sprejemanja besedil raznih vrst ter zmožnost tvorjenja
ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst« (Bešter Turk, 2011: 121).
Učinkovit bralec je sposoben branja besed, razumevanja in tvorjenja učinkovitih sporočil,
oblikovanja pomena, zavzetosti pri delu z besedili (Pečjak, 2010). Te štiri dimenzije je potrebno
razvijati za razvoj učinkovitega bralca. Pri branju besedil učinkovit bralec uporablja: »fonološki
ključ (povezavo črk in glasov), skladenjski ključ, semantični ključ (sobesedilo), morfologijo«.
Razumevanje in tvorjenje učinkovitih besedil vključuje: »komunikacijske spretnosti, namen
sporočanja, kritično pismenost, medijsko pismenost, poznavanje žanrov«. Sposoben je
oblikovanja pomena s pomočjo: »uporabe starih in tvorjenja novih kognitivnih shem,
strateškega branja, spremljanja sebe, uporabe strukture besedila«. Angažiranost pri delu z
besedili vključuje: »kompetentnost, motivacijo, razvoj stališč in vrednot, razvoj identitete,
partnerstvo« (Pečjak, 2010: 15).
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2.1.1 Primerjave mednarodnih raziskav PIRLS in TIMSS ter rezultati mednarodne
raziskave PISA o bralni pismenosti
Raziskava PIRLS vsakih 5 let meri bralno pismenost učencev 4. razreda osnovnih šol, podobno
kot TIMSS vsake 4 leta meri matematično in naravoslovno znanje učencev. Obe raziskavi sta
se časovno ujeli v letu 2011, drugače se ne izvajata v istem letu. Takrat so primerjali vsa tri
področja znanja. V obe raziskavi so vključili isti vzorec učencev iz 40 držav (Mullis in Martin,
2011).
Prišli so do pomembnih ugotovitev, in sicer, da je branje osnova za nadaljnje učenje. Učenci,
ki so bolj bralno pismeni, imajo več znanja pri matematiki, naravoslovju in drugih predmetih
(Mullis, Martin in Foy, 2011).
Mednarodna raziskava bralne pismenosti PISA 2009 je zaznala upadanje dosežkov slovenskih
učencev na področju bralne pismenosti, saj so bili rezultati nižji kot v letu 2006 (Saksida,
2014a). Kot navaja Saksida, ni nič drugače z dosežki na področju bralne pismenosti v raziskavi
PISA 2012. »Očitno je, da jim manj zahtevni bralni procesi (razumevanje informacij in
povzemanje besedila) ne delajo težav, zanje zahtevnejše pa so naloge, ki od njih zahtevajo
kompleksnejše bralne odzive, tj. poglobljeno razmišljanje in kritično vrednotenje prebranega
besedila.« (Saksida, 2014b: 2)
»Decembrsko poročilo raziskave PISA 2012 kaže, da so slovenski učenci pri bralni pismenosti
dosegli 481 točk, kar je 15 točk nižje od povprečja OECD, ki ga sestavljajo učenke in učenci
držav članic Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj ter njihovih držav partneric.«
(Žuželj, 2014: 9)

2.2 Vidiki bralne pismenosti
S. Pečjak navaja pet vidikov pismenosti, to so: kognitivni, jezikovni, sociokulturni, razvojni in
izobraževalni vidik (Pečjak, 2010).
Zapisala je tudi, da je v njeni knjigi prikazana osnovna dimenzija pismenosti, tj. bralna
pismenost, iz štirih psiholoških vidikov možnega raziskovanja tega področja: strukturnega,
razvojnega, izobraževalnega in edukometrijskega vidika (prav tam).
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Strukturni vidik bralne pismenosti
Branje in pisanje sta močno povezana in sta osnovna dimenzija pismenosti. Sestavni elementi
bralne zmožnosti so: sposobnosti fonološkega zavedanja, dekodiranja, besedišče, strateško
branje, bralno razumevanje in motivacija za branje (prav tam).
Razvojni vidik bralne pismenosti
Pomemben je potek razvoja bralnih sposobnosti, ki mora biti usklajen z razvojnimi zmožnostmi
otroka, kot ga predstavljajo različni modeli. Med modeli ločimo celostne modele razvoja
zgodnje pismenosti (razvoj branja in pisanja) in modele, ki prikazujejo le razvoj bralne
pismenosti (prav tam).
Izobraževalni vidik bralne pismenosti
Kako, na kakšne načine s pomočjo različnih izobraževalnih programov razvijamo bralne
zmožnosti učencev, nam avtorica predstavi v izobraževalnem vidiku bralne pismenosti.
Strategije razvijanja posameznih prvin bralnih zmožnosti so: strategije razvijanja fonološkega
zavedanja, metode in tehnike začetnega opismenjevanja, strategije razvoja tekočega branja,
strategije razvijanja bralnega razumevanja in bralnega besedišča, pristopi k razvijanju
motivacije za branje, strategije razvijanja pisnih zmožnosti na stopnji porajajoče se pismenosti,
začetne in prehodne pismenosti (prav tam).
Edukometrijski vidik bralne pismenosti
V poglavju o edukometrijskem vidiku bralne pismenosti so predstavljeni različni možni pristopi
k merjenju bralne pismenosti: prvine porajajoče se pismenosti, ki jih lahko merimo v
predšolskem obdobju in obdobju začetnega šolanja: razumevanje pojmov, povezanih s tiskom,
sposobnosti fonološkega zavedanja in zmožnosti pisanja; in tisto, kar nas bolj zanima: prvine
pismenosti pri šolskih otrocih in mladostnikih: hitrost in kvaliteta branja, stopnja bralnega
razumevanja, splošna bralna učinkovitost; ugotavljanje značilnosti strateškega branja in bralne
motivacije (prav tam).
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2.3 Bralne učne strategije
Bralne učne strategije so najpogosteje deljene glede na namen učenja in časovni kriterij (Pečjak,
Grosman in Ivšek, 2006):
• namen učenja:
- strategije ponavljanja,
- elaboracijske strategije,
- strategije povezave novih informacij s predznanjem,
- organizacijske strategije,
- strategije urejanja informacij;
• časovni kriterij:
- strategije pred branjem,
- strategije med branjem,
- strategije po branju.
Razvojni in izobraževalni vidik bralne pismenosti predstavljata največ modelov razvoja
pismenosti, bralnih sposobnosti, bralnega razumevanja, ki jih imenujemo tudi bralne učne
strategije (Pečjak, 2010).

2.3.1 Enostavne bralne učne strategije
Strategije po časovnem kriteriju so strategije, ki jih uporabljamo pred, med in po branju.
Strategije pred branjem
Strategije pred branjem uporabljamo za aktiviranje predznanja učencev (pogovor, možganska
nevihta), določitev namena branja (informativno branje, diagonalno branje, študijsko branje),
spoznavanje zgradbe besedila, to je strategija hitrega pregleda (Pečjak in Gradišar, 2002).
Strategije med branjem
Strategije med branjem uporabljamo za dopolnjevanje manjkajočih podatkov, označevanje
novih, neznanih besed, označevanje in zapisovanje bistvenih informacij (prav tam).
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Strategije po branju
Strategije po branju uporabljamo za iskanje in določanje bistvenih informacij in podrobnosti
ter urejanje bistvenih informacij in podrobnosti na različne grafične načine (prav tam).
Paukova strategija
Strategija, ki vključuje strategije pred branjem, med branjem in strategije po branju, je Paukova
strategija. Uporabljamo jo za iskanje in določanje bistvenih informacij in podrobnosti (Pečjak,
Grosman in Ivšek, 2006). Z njo si učenci pomagajo pri samostojnem učenju iz učbenikov.
Poudarja tisti dve dejavnosti v procesu učenja, zaradi katerih imajo učenci najpogosteje težave:
1. izbor bistvenih idej in pomembnih podrobnosti ter 2. zapomnitev teh informacij. Strategija
je posebej primerna za uporabo pri besedilih, ki vsebujejo precej podrobnosti (prav tam).
Strategija ima 4 korake: 1. prvo branje, 2. drugo branje in izpis pomembnih podrobnosti v levo
kolono, 3. zapis ključnih besed v desno kolono, 4. ponavljanje (prav tam).
Predelava besedila s pomočjo te strategije pa poteka po naslednjih korakih (Pečjak, Grosman
in Ivšek, 2006): pred branjem besedila učenci vzamejo prazen list papirja in ga s črto razdelijo
na dve koloni. Besedilo berejo v celoti (če je krajše) ali pa si ga razdelijo na smiselne dele.
Besedilo prvič le pozorno preberejo. Pri drugem branju si izberejo pomembne informacije in
jih zapišejo v levo kolono. Oblika zapisa se prilagaja učenčevim željam, še bolj pa značilnostim
besedila. Tako je lahko zapis v obliki povzetka, izvlečka, bistvenih povedi ali pa si učenci
zapišejo ključne informacije s podrobnostmi. Ko končajo zapis v levi koloni, se vrnejo na
začetek in v desno kolono zapisujejo le najbolj ključne besede ali fraze. Nato list prepognejo
(ali prekrijejo levo stran) in s pomočjo desne kolone ponavljajo besedilo. Če tega še ne zmorejo,
se vračajo s pogledom na levo stran lista, kjer so informacije bolj popolne. Pri ponavljanju
seveda lahko ugotovijo, da morajo na levi ali desni strani kakšno informacijo še dopolniti iz
izvirnega besedila. S tako predelanim besedilom lahko snov pozneje še večkrat hitro ponovijo
(prav tam).
Za urejanje bistvenih informacij in podrobnosti na različne grafične načine uporabljamo:
miselni vzorec (pojmovne mreže), hierarhično pojmovno mrežo, Vennov diagram, primerjalno
matriko, ribjo kost, časovni trak, zaporedje dogodkov (Pečjak, Grosman in Ivšek, 2006).
Pojmovne mreže
»Poznamo (Pečjak in Kramarič, 2015: 52):
- klasično pojmovno mrežo, ki prikazuje povezave med pojmi v besedilu;
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- pojmovne mreže v obliki dlani;
- hierarhične pojmovne mreže, ki poleg povezanosti posameznih pojmov prikazujejo tudi
hierarhijo teh pojmov (širši – ožji pojmi);
- druge grafične prikaze oz. specifične pojmovne mreže, ki kažejo na poseben odnos med
bistvenimi pojmi (zaporedja dogajanja, vzročno-posledičnimi odnosi, primerjanja …).«
Pojmovne mreže so najbolj razširjene v pedagoški praksi in se uporabljajo tako pri poučevanju
kot ponavljanju snovi.
Vennov diagram
Vennov diagram se uporablja za primerjavo posameznih delov besedila ali dveh besedil (prav
tam).
Če bi primerjali dve knjigi, bi izdelali naslednji Vennov diagram.

Osebe, dogodki, ki
so značilni samo
za besedilo 1.

Osebe, dogodki, ki
so značilni samo
za besedilo 2.

Skupno
obema
besediloma.
Slika 1: Vennov diagram
Primerjalna matrika
»S primerjalno matriko primerjamo dva ali več pojmov (bitij, predmetov, snovi, stališč) po več
značilnostih.« (Pečjak in Kramarič, 2015: 106)
Pojem

Pojem

Značilnost
Značilnost
Značilnost

Slika 2: Primerjalna matrika
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Ribja kost
»Za prikaz besedil, ki govorijo o vzrokih in posledicah, za prikazovanje pozitivnih in negativnih
lastnosti, prednosti in pomanjkljivosti, za razvoj besedišča lahko uporabimo pojmovno mrežo,
imenovano ribja kost.« (Pečjak in Kramarič, 2015)

Slika 3: Ribja kost
Časovni trak
Časovni trak se uporablja za prikazovanje časovnega zaporedja dogodkov (prav tam).
letnice

besedila

Slika 4: Časovni trak
Zaporedje dogodkov
Uporablja se za prikazovanje časovnega zaporedja dogodkov (prav tam).

Besedilo: ________________________
Začetni dogodek

Dogodek 2

Dogodek 3

Dogodek 4…
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Končni dogodek

Slika 5: Zaporedje dogodkov

2.3.2 Kompleksne učne strategije
Kompleksne učne strategije so v uporabi za izboljšanje pismenosti učencev. Najprej jih morajo
poznati učitelji, da lahko strokovno pripravijo gradivo za uporabo kompleksnih bralnih učnih
strategij učencev pri predmetu slovenščina in pri drugih predmetih. V nadaljevanju bomo
predstavili dve kompleksni bralni učni strategiji.
VŽN strategija
Kratica VŽN pomeni: V: Kaj že vemo? Ž: Kaj želimo izvedeti? in N: Kaj smo se naučili?.
VŽN STRATEGIJA je strategija za skupinsko delo (Pečjak in Gradišar, 2002).
Strategija vključuje štiri predbralne stopnje:
1. Možganska nevihta (Kaj že vemo?);
2. Kategoriziranje (Zakaj so te besede napisane skupaj? Kaj imajo skupnega?);
3. Napovedovanje (Kaj mislite, kaj bo avtor besedila posebej poudaril?);
4. Postavljanje vprašanj (Kaj mislite, da bomo izvedeli iz besedila? Kaj si želite še izvedeti?);
Med branjem:
5. Branje;
Po branju:
6. Pisanje odgovorov, povzetkov (Kaj smo se naučili?) (Pečjak, Grosman, Ivšek, 2006).
Strategija VŽN se uporablja pri skupinskem delu, pomembno pa je, da so zapisane ideje
vsakega posameznega učenca v skupini. Strategija, ki sledi, je namenjena individualnemu delu
posameznika.
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Strategija PV3P
Kratica PV3P pomeni: P: preleteti gradivo, V: vprašati se, P: prebrati, P: ponovno pregledati,
P: poročati.
STRATEGIJA PV3P je strategija za individualno samostojno učenje (Pečjak in Gradišar,
2002).
Strategija ima pet korakov:
1. Preleteti gradivo:
• prebere naslov in si iz naslova poskuša predstavljati, zamisliti, o čem bo govorilo besedilo;
• pregleda začetek in konec besedila, da vidi, kako na široko je avtor razdelal ideje in misli;
• usmeri pozornost na podnaslove, s čimer dobi vpogled v strukturo besedila in spozna ključne
pojme v besedilu;
• pregleda slike, grafe in drugo slikovno gradivo ter prebere napise pod tem gradivom;
• na hitro preleti povzetek na koncu.
2. Vprašati se:
• po preletu besedila naredi seznam vprašanj, na katera bi želel dobiti odgovore;
• v drugi fazi naredi napoved, o čem bo besedilo (verjetno) govorilo.
3. Prebrati:
• uvodni stavek zelo pozorno prebere;
• po prebranem prvem odstavku dopolni svojo listo vprašanj, če se mu to zdi potrebno;
• z očmi samo preleti manj pomembne dele besedila.
4. Ponovno pregledati (ko učenec konča z branjem):
• pojasni pomen novih, neznanih besed;
• poišče bistvene, ključne točke (Kaj je hotel avtor v tem delu besedila (odstavka) povedati?
Kako bi bistveno sporočilo povzel v obliki ključne povedi ali ključne besede?).
5. Poročati:
• odgovori na lastna vprašanja, ki si jih je zastavil na drugi stopnji;
•odgovori na vprašanja učitelja, ki lahko sprašujejo po bistvu, podrobnostih, zaporedju
dogodkov itd.;
• napiše kratek izvleček/povzetek (Pečjak, Grosman in Ivšek, 2006: 9).
Vse vrste bralnih učnih strategij, tako enostavne kot kompleksne, so učencem v pomoč, z njimi
si krajšajo čas branja, ponavljanja in učenja, učenje je bolj organizirano, z njimi poglobijo
razumevanje in znanje ter tako dvigujejo raven svoje bralne in matematične pismenosti.
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3. MATEMATIČNA PISMENOST

3.1 Opredelitve matematične pismenosti
»Matematična pismenost je v raziskavi PISA opredeljena kot zmožnost analiziranja,
utemeljevanja in učinkovitega sporočanja svojih zamisli in rezultatov pri oblikovanju,
reševanju in interpretaciji matematičnih problemov v različnih situacijah. To zahteva
vključevanje matematičnega mišljenja, uporabo matematičnih konceptov, znanja, postopkov in
orodij pri opisovanju, razlagi in napovedovanju dogodkov. Razvoj matematične pismenosti je
pomemben tudi zato, ker ta učencu v odrasli dobi pomaga pri prepoznavanju vloge matematike
v vsakdanjem življenju ter pri odločitvah, ki jih bo sprejemal kot odgovoren državljan.« (PISA,
2013: 9)
M. Cotič (2010) je zapisala, da ni enotne definicije za matematično pismenost. Lahko pa jo
povzamemo kot zmožnost za zaznavanje, razumevanje in uporabo matematičnih algoritmov v
vsakdanjem življenju. Pri matematični pismenosti je pomembno razumevanje, ki omogoča
uporabo matematičnih idej pri podobnih primerih v novih situacijah. Pomembno je, kako znamo
matematiko uporabiti v vsakdanjem življenju, v življenjskih situacijah, ki so raznolike in
zapletene (Cotič, 2010).
»Matematična pismenost je posameznikova sposobnost prepoznavanja in razumevanja vloge,
ki jo ima matematika v svetu, sposobnost postavljanja dobro utemeljenih odločitev in
sposobnost uporabe in vpletenosti matematike na načine, ki izpolnjujejo potrebe
posameznikovega življenja kot konstruktivnega in razmišljajočega posameznika.« (Cotič in
Felda, 2007: 3)
Pri dejavnostih v procesu poučevanja se prepletajo govorjenje, poslušanje, branje, pisanje,
izdelovanje in risanje (Griffiths in Clyne, 1994).
Otroci izražajo svoje matematične ideje verbalno, kar vključuje poslušanje in govorjenje o
matematiki, tako kot tudi branje in pisanje o matematiki (Dickson, Brown in Gibson, 1984).
»Matematično opismenjevanje je pomemben cilj poučevanja matematike, kjer želimo razvijati
tako pisno kot ustno izražanje učencev. V procesu poučevanja in učenja matematike je izredno
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pomembno, da ima učenec veliko možnosti, da s svojimi besedami v pisni ali ustni obliki
pojasni svoje razumevanje matematičnih pojmov.« (Manfreda Kolar, Pavleković, Perić in
Hodnik Čadež, v Cotič, Medved-Udovič in Starc (ur.), 2011: 514, 515)
Matematična pismenost je zabeležena tudi v učnem načrtu za matematiko v 5. razredu.
»Matematična kompetenca vključuje matematično mišljenje (logično mišljenje in prostorsko
predstavo), matematično pismenost in poudarja vlogo, ki jo ima matematika v vsakdanjem
življenju. Vključuje temeljno poznavanje števil, merskih enot in struktur, odnosov in povezav,
osnovnih postopkov, matematičnih simbolov in predstavitev v matematičnem jeziku,
razumevanje matematičnih pojmov in zavedanje vprašanj, na katera lahko matematika ponudi
odgovor. Učenci se pri pouku matematike naučijo predvsem osnovnih znanj, spretnosti in
odnosov, ki pa jih pri nadaljnjem izobraževanju seveda še nadgradijo in poglobijo.« (Žakelj
idr., 2011: 5)
V splošnih ciljih Učnega načrta za matematiko je zapisano, da učenci spoznavajo pomen
matematike kot univerzalnega jezika ter da matematična zmožnost vključuje tudi matematično
mišljenje in matematično pismenost. Inovativno pojmovanje pismenosti kaže, kako je učenec
zmožen uporabiti znanje v vsakdanjem življenju, kako svoje ideje in ugotovitve ob postavljanju,
reševanju in interpretiranju problemov analizira, utemeljuje in sporoča (Žakelj idr., 2011).
Z matematično pismenostjo se izraža ustno in pisno izražanje učencev. Pomembno je, da pri
predmetu matematika ne pozabljamo na ustno komponento, da učence spodbudimo tudi k
ustnim razlagam matematičnih pojmov in postopkov.

3.1.1 Rezultati mednarodnih raziskav TIMSS in PISA o matematični pismenosti
Raziskave TIMSS merijo trende matematičnega in naravoslovnega znanja v 4. in 8. razredu
osnovne šole v 50 državah ter matematičnega in fizikalnega znanja maturantov v 11 državah.
Rezultati kažejo, da se je v letu 2011 Slovenija prvič uvrstila med nadpovprečne države pri
matematiki in naravoslovju v 4. in 8. razredu (Japelj Pavešić, 2012). Najboljše rezultate pri
matematiki so v letu 2015 dosegli Azijci, Slovenija je bila rahlo nadpovprečna. V primerjavi s
prejšnjimi leti se je znanje matematike učencev v Sloveniji izboljšalo le v 4. razredu osnovne
šole, v 8. razredu stagnira in med maturanti precej upada (prav tam).

Raziskava PISA preverja izraženost matematične pismenosti pri učencih s treh vidikov (PISA,
2013):
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- z vidika matematične vsebine, s katero se povezujejo različni problemi in vprašanja,
- z vidika vrste matematičnih procesov, ki jih je treba uporabiti med reševanjem matematičnih
problemov ter
- z vidika situacije in kontekstov, ki so bili uporabljeni kot vir uvodnega besedila.
Kot temeljna raven matematične pismenosti v raziskavi PISA velja 2. raven od šestih ravni.
»Učenci z dosežki na tej ravni izkazujejo tiste osnovne kompetence na področju matematike,
ki jim omogočajo uspešno in učinkovito delovanje v vsakdanjem življenju in v nadaljnjem
izobraževanju. Naloge na dnu lestvice zahtevajo le preproste razlage in uporabo osnovnega
matematičnega znanja v preprostih in učencem razmeroma znanih kontekstih, vprašanja pa
običajno vključujejo branje podatkov neposredno iz grafa ali tabele, preproste računske
operacije, urejanje kratkega zaporedja, preštevanje znanih predmetov, uporabo preprostega
menjalniškega tečaja ter prepoznavanje in naštevanje izidov preprostih kombinatoričnih
poskusov.« (PISA, 2013: 12)
»V Sloveniji je 80 % učencev z dosežki, ki se uvrščajo na drugo in višje ravni lestvice
matematične pismenosti, kar kaže, da imajo razvite vsaj temeljne matematične kompetence. Ta
odstotek je za Slovenijo nekoliko višji v primerjavi s povprečjem držav OECD, kjer drugo in
višje ravni matematične pismenosti dosega 78 % učencev.« (PISA, 2013: 13)
Šesto raven matematične pismenosti je v Sloveniji doseglo 3 % učencev, kar je podobno kot v
povprečju v državah OECD (PISA, 2013).
Slovenski učenci so na preizkusu matematične pismenosti PISA v letu 2012 v povprečju dosegli
501 točko, kar je več kot povprečje OECD, ki je bilo 494 točk (prav tam).

3.2 Reprezentiranje matematičnih idej
Reprezentacija je nekaj, kar stoji namesto nečesa drugega, je model stvari. Poznamo tri vrste
reprezentacij: 1. reprezentacije s konkretnim materialom, 2. grafične reprezentacije, 3.
reprezentacije z matematičnimi simboli (Hodnik Čadež, 2003).
Konkretne reprezentacije
Konkretne reprezentacije so strukturiran material in nestrukturiran material. Strukturiran
material je material, ki je izdelan za uporabo pri obravnavanju matematičnih pojmov. Poznamo
Dienesove plošče in Cuisenairjeve stolpiče. Nestrukturiran material so prsti na rokah in nogah
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(Hodnik Čadež, 2003). Zagovornika uporabe konkretnega materiala sta Fennem in Friedman,
da je konkretni material primeren za vse učence, trdita Suydam in Higgins (prav tam).
Bruner (1967) ta nivo poimenuje enaktivni in poudari, da se z njim začne razvoj matematičnega
pojma. Učencem se najprej zastavi izhodiščna problemska situacija, nato se izhodiščno
problemsko situacijo analizira, na koncu te stopnje sledi izvedba aktivnosti.
V didaktičnih priporočilih učnega načrta za matematiko je poudarjeno, da se učenje matematike
začenja preko izkustvenega materialnega sveta (Žakelj idr., 2011).
Grafične reprezentacije
Grafične reprezentacije uporabljamo pri ponazarjanju matematičnih idej na razredni stopnji.
Prisotne so v učbeniki in delovnih zvezkih, se pa razlikujejo po domiselnosti, izvirnosti in
konkretnosti. Predstavljajo most med konkretnimi reprezentacijami in matematičnimi simboli
(Hodnik Čadež, 2003).
Grafične reprezentacije Bruner (1967) imenuje ikonični nivo, kjer se dogajajo dejavnosti v risbi,
skici, fotografiji.
Matematični simboli
Matematični simboli se uporabljajo že na razredni stopnji. To so števila od 0 do 9, znaki za
operacije (+, -, •, ꞉), znaki za relacije (꞊, ˃, ˂). Simbolov je malo, vendar je neskončno veliko
kombinacij, za katere veljajo določena pravila. Ta učencem povzročajo težave; ko uporabljajo
simbole brez razumevanja, posledično obremenjujejo spomin in postanejo neobvladljivi
(Hodnik Čadež, 2003).
Matematične simbole običajno vpeljemo šele na zadnji stopnji poučevanja, začenjamo pa
pogosto s konkretnim materialom. Prezgodnja vpeljava matematičnih simbolov ni smiselna,
učenci morajo najprej razumeti snov (Orton, 1992).

3.2.1 Prehajanje med reprezentacijami
Navedenih treh vrst reprezentacij ne moremo ločiti, saj pomen posamezne vrste reprezentacij
lahko razložimo z drugo vrsto reprezentacije. Jezik predstavlja medij, »s pomočjo katerega
posamezne reprezentacije razložimo, hkrati pa je tudi sam po sebi reprezentacijski sistem«
(Hodnik Čadež, 2003: 5).
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KONKRETNE
REPREZENTACIJE
GRAFIČNE
REPREZENTACIJE

JEZIK
MATEMATIČNI
SIMBOLI

Slika 6: Povezovanje reprezentacij
Matematične ideje so abstraktne in če jih želimo približati učencem, jih moramo reprezentirati
na način, ki je za učence določene starosti primeren, hkrati pa tudi ustrezen z matematičnega
vidika. Jezik je tesno povezan z vsemi naštetimi reprezentacijami. Ta odnos lahko najbolje
prikažemo s zgornjim diagramom, ki prikazuje povezovanje vseh naštetih reprezentacij, saj je
v procesu poučevanja in učenja potrebno vzpostavljati relacije med vsemi reprezentacijami.
Z raznovrstnimi reprezentacijami učencem pomagamo pri usvajanju matematičnih pojmov.
Nobena zunanja reprezentacija ne reprezentira sama po sebi, saj sta vedno potrebna
interpretacija in interpretator (Hodnik Čadež, 2003). »Pridobivanje znanja s pomočjo
reprezentacij temelji na aktivni udeležbi učencev v procesu interpretacij reprezentacij in je med
drugim odvisno tudi od učenčevega predznanja.« (Hodnik Čadež, 2003: 5) »V procesu
prehajanja med reprezentacijami je konkretna reprezentacija osnova, abstraktna reprezentacija
pa cilj /oz. razumevanje matematičnih simbolov/.« (prav tam)
V Učnem načrtu za matematiko je zapisano, naj se učenci učijo matematiko najprej preko
izkustvenega materialnega sveta, nato preko govornega jezika, sledi slika in prikaz, na koncu
se učijo še na simbolni in abstraktni ravni (Žakelj idr., 2011).

3.3 Matematika in jezik
»Če na matematiko gledamo kot na nekakšen jezik, se moramo naučiti vseh znakov in
simbolov, izrazov, dejstev, postopkov in spretnosti. Vse to pa še ni dovolj, da bi bili
matematično pismeni. Za to potrebujemo še sposobnost uporabe matematičnih orodij pri
reševanju različnih problemskih situacij.« (Dražič, 2010: 7)
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Branje matematičnih besedil ni enako branju vsakodnevnih besedil. Kadar beremo roman,
zgodovinsko knjigo ali časopis, lahko preberemo stavek, tudi če ne razumemo čisto vseh besed,
in nadaljujemo z naslednjim stavkom. Ko beremo matematično besedilo, moramo popolnoma
razumeti čisto vsako besedo (Gintis, 2010).

3.3.1 Različne vloge jezika pri učenju matematike
Pri matematični pismenosti ima pomembno vlogo jezik, v katerem so matematične vsebine
zapisane in predstavljene (Orton, 1992).
Jezik potrebujemo, da se učimo in da lahko uporabimo matematično znanje (Griffiths in Clyne,
1994). Učitelji moramo uporabljati čim bolj vsakdanji, otrokom razumljiv jezik. Težje besede
nadomestimo s takšnimi, ki so jim bliže. Vključiti moramo tudi manj znane matematične besede
in jih razložiti (Dickson, Brown in Gibson, 1984).
Če otrok ne razume besede, ne more usvojiti novega pojma. Po Ferreiru (1971) poteka
vzporeden razvoj na jezikovnem in kognitivnem področju, oboje pa je vezano na otrokov
razvoj. Piage navaja, da je usvojitev novega pojma odvisna od otrokovega razumevanja in
uporabe jezika (v Dickson, Brown in Gibson, 1984).
Če je besedišče primerno, če so simboli razumljivi, če je besedilo razumljivo, si lahko učenci
po svoje, napačno interpretirajo, kar smo učitelji povedali. Zato naj učenje pri matematiki
vključuje čim več pogovorov med učiteljem in učenci ter med učenci med seboj (Orton, 1992).
Ko otroku omogočimo, da govori, imamo iz njegovih besed priložnost razbrati, kako razmišlja
in na kakšen način razume snov. Največkrat se to v razredu udejanja preko metode vprašanj in
odgovorov.
Učenci, ki so bili spodbujeni h govorjenju o tem, kar so delali, ko so reševali matematične
probleme, so bili bolj uspešni od tistih, ki so le malo govorili (Gagne, Smith, 1962). Skupine so
bolj produktivne kot posamezniki, rešitve so kvalitetnejše, bolj so kritični, potrebnega pa je
nekaj več časa (Orton, 1992). Jezik ima pomembno vlogo pri poučevanju in učenju. Poleg tega,
kar učenci berejo v učbenikih, je zelo pomembno, kakšna je razlaga novega matematičnega
pojma pri pouku. Učitelj bi moral imeti več časa, da bi lahko pri posameznem učencu preko
pogovora sproti preverjal razumevanje snovi, kar pa je pri tako obsežnem učnem načrtu težko
izvedljivo. Pomembno je tudi govorjenje pri skupinskem delu, ko lahko več otrok hkrati govori
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in jih tako več dobi priložnost za sporočanje svojega razmišljanja in znanja o snovi. Med
pogovorom se učencem razjasnijo pojmi, dobijo nove ideje.
Seveda pa ima matematični jezik tudi določene specifičnosti.
Rothery (1980) razdeli besede na tri vrste:
- matematične besede, ki jih ni v vsakdanjem jeziku,
- besede, ki imajo v matematiki drugačen pomen kot v vsakdanjem jeziku,
- besede, ki imajo v matematiki enak ali podoben pomen kot v vsakdanjem jeziku.
Matematične besede, ki jih ni v vsakdanjem jeziku
Pomembno vlogo pri pouku matematike imajo besede, za katere lahko rečemo, da so tipično
matematične: “simetrala“, “kvader“, “tetraeder“, “hipotenuza“, “paralelogram“, “koeficient“ ...
Otroci jih v vsakdanjem življenju poredko slišijo. Učiteljeva naloga je, da te besede večkrat
ponovi, da se ponavljajo definicije teh besed, da se o njih pogovarja z učenci. Krulik (1980)
predlaga, naj imajo učenci slovarček takšnih besed z razlagami in primeri.
Besede, ki imajo v matematiki drugačen pomen kot v vsakdanjem jeziku
Ko ima beseda iz vsakdanjega življenja čisto drugačen pomen kot beseda, ki predstavlja
matematični pojem, moramo biti učitelji še bolj pozorni. Takšne besede so: “podoben“,
“odvod“, “sinus“, “relacija“, “telo“. Tudi beseda “odnosi“ ima v vsakdanjem jeziku drugačen
pomen kot pri matematiki (Orton, 1992). Odnosi v matematiki pomenijo velikostne odnose,
kot so velik, majhen, večji, manjši, medtem ko beseda v vsakdanjem jeziku pomeni odnos, ki
se izraža, kaže v ravnanju do nekoga, kot npr. družinski odnosi, prijateljski odnosi. Z učenci
moramo veliko govoriti tudi pri matematiki.
Težave jim predstavljajo tudi besede z več pomeni (prav tam). »Matematično besedišče je
pomemben del pri ugotavljanju matematične pismenosti in mu je potrebno nameniti posebno
pozornost in čas.« (Orton, 1992: 131)
Te besede najdemo predvsem med besedami, ki imajo v matematiki drugačen pomen kot v
vsakdanjem jeziku. Pozorni moramo biti tudi na besede, ki jih učenci še ne razumejo. Lahko si
izdelajo preglednico, v katero te besede zapisujejo. V 1. stolpec besedo, v 2. stolpcu si učenec
označi, ali besedo razume ali ne, v 3. stolpec vpiše matematični simbol, v 4. stolpec nariše
diagram, v 5. stolpcu besedo opiše z besedami (Dickson, Brown in Gibson, 1984).
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Besede, ki imajo v matematiki enak ali podoben pomen kot v vsakdanjem jeziku
Otroci včasih ne razumejo, da ima beseda enak pomen. Besede, pri katerih gre za ujemanje
pomenov v matematiki in v vsakdanjem življenju, so npr. “večji“, “ploskev“, “prostor“, “kot“
… ali na primer pogosto uporabljeni besedi “med“ in “več“. Tudi če ima beseda enak ali
podoben pomen kot v vsakdanjem jeziku, se moramo o pomenu besede pogovoriti (prav tam).
Učencem je težko, ko ima beseda, ki označuje matematični pojem, podoben pomen kot beseda
v vsakdanjem jeziku (Orton, 1992).

3.3.2 Težave pri branju matematičnih besedil
Pouk matematike, ki temelji na raziskovanju različnih reprezentacij določenega matematičnega
pojma in spodbuja učence, da prehajajo med temi reprezentacijami, je bolj učinkovit in
omogoča učencem boljše razumevanje matematičnih pojmov, kot pouk, ki tega ne omogoča
(Duval, 2002; Griffin in Case, 1997; Kaput, 1989; Bieda in Nathan,2009; Heinze et al, 2009;
Hodnik, 2015). Bolj kot zaporedje reprezentacij (Bruner (1966): najprej enaktivna, nato
ikonična in nazadnje simbolična) so pomembne relacije med reprezentacijami določenega
matematičnega pojma (Chapman, 2010).
Branje in pisanje pri matematiki in matematika pri branju in pisanju sta zelo povezani (Griffiths
in Clyne, 1994). Vsakodnevni jezik potrebujemo, da se lahko učimo in da lahko uporabljamo
matematično znanje (Griffiths in Clyne, 1994).
Če beremo besedilo, v katerem so matematični pojmi in matematični simboli, moramo imeti
tolikšno matematično znanje in znanje jezika, da razumemo besedilo.
»Povezava med matematiko in branjem je dvosmeren proces. Branje je pomembno pri učenju
matematike in matematično znanje je potrebno za razumevanje prebranega.« (Griffiths in
Clyne, 1994: 55)
»Na berljivost matematičnega besedila vplivajo: dolžina besed, dolžina stavkov, posamezne
besede in primernost besedila.« (Orton, 1992: 132)
Za šibkejše učence je najbolje, da preberejo matematično besedilo, da se nato o matematičnih
vprašanjih, o vajah pogovorimo (Dickson, Brown, Gibson 1984).
Besedilo mora biti privlačno, da učence pritegne (Orton, 1992). Knjige, posterji, revije, časopisi
morajo biti napisani tako, da:
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- jih učenci berejo z zanimanjem,
- jim omogočijo nov pogled na stvari,
- jim pomagajo najti odgovore na njihova vprašanja,
- se porajajo nova vprašanja,
- jim pokažejo, kako naj komunicirajo z drugimi (Griffiths in Clyne, 1994).
»Četudi je besedišče primerno, če so simboli razumljivi in besedilo berljivo, si lahko učenci po
svoje interpretirajo, kar smo povedali ali kar so sami prebrali.« (Orton, 1992: 137)
Želja je, da se pri učencih razvijajo matematična, bralna in druge pismenosti. Da bomo to
dosegli, so pomembni napotki, ki vključujejo in upoštevajo bralno pismenost v učnem načrtu
tako pri slovenščini kot drugih predmetih, tudi pri matematiki. Pomembno je, da napotke iz
učnega načrta učitelji upoštevamo.
Bralna pismenost ima druge razsežnosti kot matematična pismenost. Bralna pismenost pri
matematiki se ne povezuje le z reševanjem besedilnih nalog, kjer je v ospredju branje z
razumevanjem, ugotavljanje in izpisovanje pomembnih podatkov, prevajanje besedilnih nalog
v različne sheme ter oblikovanje ustreznega odgovora v obliki povedi. Bralno pismenost pri
matematiki lahko razvijamo tudi z branjem matematičnih besedil, s spodbujanjem prehajanja
med reprezentacijami (npr. od simbolne k jezikovni ali obratno) ter z jezikom pri interpretiranju
matematičnih besedil. Tovrstna bralna pismenost pri matematiki nas je zanimala v našem
raziskovalnem delu.
Bralna pismenost in matematična pismenost sta različni, hkrati pa najdemo skupne prvine. Ena
takšnih je zagotovo Vennov diagram, ki se pri matematiki pojavlja pri množicah in prikazih,
pri slovenščini ga najdemo v bralnih učnih strategijah. V empiričnem delu in v učnem pristopu
bomo povezali matematično besedišče z bralnimi učnimi strategijami, pri čemer bomo
upoštevali vlogo jezika in pomembnost prehajanja med reprezentacijami.

4. MATEMATIKA V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Učni načrt za matematiko je bil zadnjič prenovljen leta 2011. V 5. razredu je matematiki
namenjenih 140 ur. Pripravila ga je Predmetna komisija za posodabljanje učnega načrta za
matematiko. Deli se na pet poglavij, ki so: Opredelitev predmeta, Splošni cilji, Operativni cilji
in vsebine, Standardi znanja in Didaktična priporočila.
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Operativni cilji in standardi znanja se znotraj poglavja delita na prvo, drugo in tretje vzgojnoizobraževalno obdobje. Operativni cilji in vsebine se znotraj vzgojno izobraževalnih obdobij
delijo še na teme, teme se delijo na sklope, na koncu sklopov so didaktična priporočila. V
standardih znanja najdemo tudi minimalne standarde znanja. Didaktična priporočila v petem
delu učnega načrta vsebujejo uresničevanje ciljev predmeta, individualizacijo in diferenciacijo,
medpredmetne povezave, preverjanje in ocenjevanje znanja, informacijsko tehnologijo ter
predlagana didaktična sredstva (Žakelj idr., 2011).

4.1 Vključenost bralne pismenosti pri predmetu matematika
V učnem načrtu za matematiko v 5. razredu so splošni cilji, operativni cilji in vsebine ter
didaktična priporočila, ki spodbujajo bralno pismenost pri matematiki.
Splošni cilji
Med splošnimi cilji je zapisano, da »poleg matematične kompetence pri pouku matematike
razvijamo tudi sporazumevanje v slovenščini, sporazumevanje v tujih jezikih, osnovne
kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalno pismenost, učenje učenja, socialne in
državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturno zavest in izražanje«
(Žakelj idr., 2011: 6).
Osredotočimo se na sporazumevanje v slovenščini in sporazumevalne dejavnosti, ki so:
govorjenje, poslušanje, branje in pisanje. Ocenjujemo, da se skozi vse štiri sporazumevalne
dejavnosti tudi pri pouku matematike razvija sporazumevanje v slovenščini, največ preko
branja in pisanja, le nekoliko manj preko poslušanja in govorjenja, ki sta prav tako prisotni
sporazumevalni dejavnosti pri pouku matematike. Učitelji sporočamo matematično znanje
preko govorjenja in pisanja, učenci ga sprejemajo s poslušanjem in branjem. Ugotavljamo, da
se tako razvijajo sporazumevalne zmožnosti pri obeh predmetih, da se odvija proces
opismenjevanja pri slovenščini in matematiki in da se s tem spodbuja ustvarjalno sodelovanje
med učitelji in učenci.
V Učnem načrtu za matematiko beremo več o tem v poglavju o didaktičnih priporočilih, kjer
piše, da se »učijo izražati ustno, pisno ali v drugih izraznih oblikah …« (Žakelj idr., 2011: 72).
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Pomemben del splošnih ciljev pri matematiki je tudi kulturna vzgoja, ki je v poučevalni praksi
pogosto prezrta, saj piše, da »učitelj učencem v povezavi z matematiko omogoča izkušenjsko
spoznavanje različnih področij kulture: glasbe, likovne umetnostni, gledališča, plesa, filma,
bralne kulture in kulturne dediščine« (Žakelj idr., 2011: 6).
Operativni cilji in vsebine
Tretje poglavje v Učnem načrtu za matematiko o operativnih ciljih je razdeljeno je na tri teme:
Geometrija in merjenje, Aritmetika in algebra in Druge vsebine.
Operativni cilji za 2. vzgojno-izobraževalno obdobje v mnogih zapisanih ciljih spodbujajo
bralno pismenost pri matematiki. Znotraj teme Aritmetika in algebra je v didaktičnih
priporočilih posebej navedeno: »Pomembno je razvijanje sposobnosti razumevanja in
analiziranja besedil ter oblikovanje vprašanj iz besedila. Zato je treba še posebej skrbno paziti
na jasno izražanje, jasen matematičen jezik in razumevanje prebranega. V tem obdobju
začnemo uvajati tudi črkovne oznake za števila; pojavijo se že prve enačbe in neenačbe, ki jih
rešujemo s premislekom in s tabelo« (Žakelj idr., 2011: 35).
Največ o bralni pismenosti pri matematiki v operativnih ciljih najdemo v uvodu v tretjo temo
Druge vsebine.
»Učenci v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju:
• uporabljajo orodja za zbiranje in predstavitev podatkov;
• razvijajo občutljivost za zaznavo problema v matematičnih in drugih kontekstih;
• razvijajo bralne strategije;
• razvijajo bralne sposobnosti: bralno razumevanje, odnos do branja, interes za branje;
• razpravljajo o potrebnih in zadostnih podatkih v nalogi;
• razvijajo ustvarjalnost ob reševanju besedilnih nalog z več rešitvami in pri iskanju ter uporabi
različnih poti do rešitev;
• preiskujejo vzorce in razvijajo matematično mišljenje.« (Žakelj idr., 2011: 37)
Najbolj je bralna pismenost pri matematiki vključena v naslednje cilje v tretjem sklopu
Matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami:
»• berejo z razumevanjem (samostojno oblikujejo vprašanja, razpravljajo o potrebnih in
zadostnih podatkih v nalogi, izpišejo bistvene podatke oziroma odnose med podatki, poiščejo
manjkajoče podatke),
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• razčlenijo problemsko situacijo, jo predstavijo z različnimi ponazorili in matematičnim
zapisom,
• postavljajo raziskovalna vprašanja,
• rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije,
• matematična pravila, obrazce, definicije ubesedijo in jih uporabijo pri reševanju problemov
…« (Žakelj idr., 2011: 39).
Operativni cilji in vsebine se zaključujejo z didaktičnimi priporočili pri temi Druge vsebine,
kjer je branje zopet poudarjeno, saj je zapisano, da se »razumevanja (branje) matematičnih
zapisov učenci učijo z različnimi dejavnostmi: npr. narišejo ali z modeli oblikujejo zahtevane
odnose med množicami« (Žakelj idr., 2011: 41).
»Cilji sklopa o matematičnih problemih spodbujajo povezovanje različnih vsebin in znanj.«
(prav tam)
»Sklop o reševanju problemov navaja cilje, ki so predvsem procesni in dolgoročni. Povezujejo
različna znanja, postopke in veščine. Cilje tega sklopa umestimo v vse druge vsebinske sklope.
Večino ciljev tega sklopa ne uresničujemo v posebej izbranih urah, ampak sočasno z
razvijanjem drugih znanj. V vseh treh razredih poudarjeno razvijamo tehnike branja in
pojasnjevanje prebranega. Če je le mogoče in smiselno, branje besedila ali reševanje problema
dopolnimo z dejavnostjo, ki navaja učence na razlago in razumevanje prebranega. Učenci naj
utemeljijo postopke dela, analizirajo rešitev, se ustno in pisno izražajo, narišejo skico, pripravijo
model (papir, vrvice idr.).« (prav tam)
Didaktična priporočila
V petem poglavju o didaktičnih priporočilih beremo, da razumevanje vsebin prevladuje nad
mehanično manipulacijo s simboli. Učenci naj se učijo matematiko najprej preko izkustvenega
materialnega sveta, nato preko govornega jezika, sledi slika in prikaz, na koncu se učijo še na
simbolni in abstraktni ravni (Žakelj idr., 2011).
Enak postopek v svojih člankih in raziskavah zagovarjata tudi M. Cotič (1999) in T. Hodnik
Čadež (2003).
V didaktičnih priporočilih beremo tudi naslednji zapis: »Tudi pri pouku matematike učenci
razvijajo slušno razumevanje, govorno sporočanje, bralno razumevanje in pisno sporočanje. Ob
uporabi učbenika in obravnavi besedilnih nalog razvijajo bralno pismenost in se spopolnjujejo
v rabi že pridobljenih bralnih strategij, ki jim omogočajo razumevanje matematičnega besedila.
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Branje z razumevanjem, samostojno oblikovanje vprašanj in ciljev raziskovanja, izpisovanje
bistvenih trditev in podatkov, razprave o potrebnih in zadostnih podatkih v nalogi, prevajanje
besedilnih nalog v različne sheme (enačbe, diagrame, formule, algebrske izraze, geometrijske
konstrukcije itd.) ter podobni preiskovalni pristopi omogočajo učencem uspešnejše reševanje
besedilnih nalog. Matematična pravila in definicije naj uporabljajo na besedni in simbolni
ravni« (Žakelj idr., 2011: 72).
»Učijo se izražati ustno, pisno ali v drugih izraznih oblikah, dekodirati in prevajati matematične
situacije iz naravnega jezika v simbolni jezik in obratno, interpretirati in uporabljati različne
oblike predstavljanja (fizični ali abstraktni modeli, slikovne predstavitve, formule, prikazi,
tabele, vzorci, geometrijske konstrukcije idr.), izbrati primerna sredstva in predstavitve za
izražanje in sporočanje rešitev.« (prav tam)
Tudi v razdelku učnega načrta, ki opredeljuje medpredmetno povezovanje, lahko razberemo
skrb za jezik, saj je zapisano, da so med drugimi cilji medpredmetnega povezovanja, ki razvijajo
bralne zmožnosti: »bralno razumevanje, odnos do branja, interes za branje; razvijajo besedni
zaklad in odnos do natančnosti poimenovanja; pridobivajo izkušnje z branjem za razumevanje,
samostojno oblikujejo vprašanja in cilje raziskovanja, izpisujejo bistvene trditve; razpravljajo
o potrebnih in zadostnih podatkih v nalogi; analizirajo, izpisujejo podatke ter povezujejo
podatke v besedilu« (Žakelj idr., 2011: 79).
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5. EMPIRIČNI DEL

5.1 Opredelitev problema in ciljev raziskave
Problem magistrskega dela je ugotoviti, kako učenci 5. razreda uporabljajo jezik pri matematiki.
Ugotoviti želimo, kako prehajajo med reprezentacijami izbranih matematičnih pojmov,
predvsem med simbolnimi reprezentacijami in jezikom. »Jezik predstavlja medij, s pomočjo
katerega posamezne reprezentacije razložimo, hkrati pa je tudi sam po sebi reprezentacijski
sistem.« (Hodnik Čadež, 2003: 5) Poznamo tri vrste reprezentacij, in sicer: reprezentacije s
konkretnim materialom, grafične reprezentacije in reprezentacije z matematičnimi simboli
(Hodnik Čadež, 2003: 3).
Raziskave kažejo, da se je z uvedbo devetletke znižala bralna pismenost učencev. Izsledki
mednarodnih raziskav, med njimi tudi PISA 2009, so pokazali nezadostno stopnjo pismenosti
pri slovenskih osnovnošolskih učencih in odraslih ter opozorili na nujnost sistematičnega
pristopa k temu področju ter razvojnih spodbud (PISA 2009).
Učitelji želimo, da bi se bralna pismenost učencev pri matematiki zvišala, da bi se lažje učili
ter uporabljali branje, pisanje in računanje brez težav v šoli, pri nadaljnjem šolanju in v
vsakdanjih življenjskih situacijah. Kot je bilo prikazano v teoretičnem delu, različni avtorji
različno navajajo bralno in matematično pismenost.
Za raziskavo smo se odločili, saj nas bo zanimalo, kako petošolci vzpostavijo relacije med
jezikom in drugimi reprezentacijami pri pouku matematike, predvsem simbolnimi, torej kako
matematično besedilo pretvorijo v simbolni zapis, kako uspešni so učenci pri prehajanju med
simbolno in jezikovo ravnjo in na koliko načinov to naredijo, kako in na kakšen način ubesedijo
matematične pojme, kako kvalitetno in s kakšnimi besedami interpretirajo matematično
besedilo. Pri ugotavljanju uspešnosti otrok pri reševanju nalog, s katerimi bomo ugotavljali
bralno pismenost pri matematiki, bomo ugotavljali tudi korelacijo z bralno pismenostjo preko
ocene pri slovenščini. Zanimalo nas bo, kako uspešno bodo reševali preizkuse znanja učenci v
mestni, primestni in vaški šoli. Raven bralne pismenosti pri matematiki bomo ugotavljali na
osnovi reševanja nalog v preizkusu znanja. Z vsem zapisanim želimo ugotoviti, kako uspešni
so učenci pri reševanju takšnih nalog, ki niso pogoste v vsakodnevni praksi, po našem mnenju
pa je znanje, ki ga kažejo z reševanjem teh nalog, pomembno, saj nam kaže raven bralne
pismenosti pri matematiki. Z analizo odgovorov in ugotovitvami bomo lahko oblikovali učni
29

pristop, s katerim bodo pridobili tako učitelji kot tudi učenci, saj jim bomo ponudili nov koncept
in nove dejavnosti za doseganje višjega nivoja bralne pismenosti pri matematiki.

5.2 Raziskovalna vprašanja
V empiričnem delu naloge nas je zanimalo:
– Kako petošolci ubesedijo simbolni matematični zapis in kako matematično besedilo
pretvorijo v simbolni zapis?
– Kako uspešno učenci ubesedijo matematične pojme?
– Kako uspešni so petošolci pri interpretaciji matematičnih besedil?
– Ali obstaja korelacija med uspešnostjo reševanja preizkusa znanja petošolcev iz matematike
in njihovimi zaključnimi ocenami pri matematiki in slovenščini v četrtem razredu?
– Ali obstajajo pomembne razlike v uspešnosti reševanja preizkusa znanja iz matematike med
dečki in deklicami?
– Ali obstajajo pomembne razlike v uspešnosti reševanja preizkusa znanja iz matematike
petošolcev na vaški, primestni in mestni osnovni šoli?

5.3 Metode dela
5.3.1 Vzorec
Da bi dobili odgovore na zastavljena vprašanja je 113 učencev, starih od 9 do 10 let, sedmih
oddelkov petih razredov treh slovenskih osnovnih šol rešilo preizkus znanja. Na vaški
devetletni osnovni šoli so sodelovali učenci petega razreda dveh oddelkov, skupaj 29 učencev
in učenk. Na primestni devetletni osnovni šoli so sodelovali učenci petega razreda treh
oddelkov, skupaj 47 učencev. Na mestni devetletni osnovni šoli so sodelovali učenci petega
razreda dveh oddelkov, skupaj 37 učencev. Vseh dečkov skupaj je bilo 55,8 %, vseh deklic
skupaj 44,2 %. Vzorec je bil priložnosten.
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Slika 7: Struktura vzorca glede na spol na posamezni vrsti šole
5.3.2 Postopek zbiranja podatkov
Za ugotavljanje uspešnosti bralne pismenosti pri matematiki pri petošolcih smo uporabili
preizkus znanja. Učenci so preizkus znanja reševali 45 minut v času rednega pouka matematike,
zato se število otrok ni spreminjalo. Preizkus so učenci reševali v mesecu januarju 2016. Rešili
so ga tisti učenci, ki so bili prisotni pri pouku in so imeli soglasja staršev za sodelovanje v
raziskavi.
Da bi ugotovili bralno pismenost pri matematiki, smo na treh priložnostno izbranih slovenskih
osnovnih šolah v sedmih oddelkih izvedli reševanje preizkusa znanja. Z vednostjo vseh treh
ravnateljic so ga učiteljice med urami matematike razdelile učencem petih razredov.
Pri izvajanju raziskave smo skušali zagotoviti čim večjo objektivnost. Učiteljice vseh sedmih
oddelkov so dobile enotna navodila za reševanje preizkusa, tudi navodila učiteljic učencem so
bila enotna. Učenci so naloge reševali samostojno, brez pomoči in dodatnih navodil. Reševanje
preizkusa je bilo anonimno.
Preizkus je vseboval pet nalog. Posamezne naloge so bile sestavljene iz več delov. Učenci so
na preizkusu, pred reševanjem nalog, obkrožili spol, razred, ki ga obiskujejo ter njihovo
zaključno oceno pri matematiki in slovenščini v preteklem šolskem letu.
5.3.3 Merski instrumentarij
Zbiranje podatkov za ugotavljanje načinov reševanja nalog in uspešnosti reševanja nalog je
potekalo na osnovi preizkusa znanja, ki je bil sestavljen iz petih nalog in so ga reševali učenci
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petega razreda. V nalogah preizkusa so učenci popravljali napačne matematične trditve, kjer
nas je zanimala uporaba geometrijskega besedišča; matematična besedila (trditve) so zapisali z
matematičnimi simboli, pri tem so prehajali od jezika, kot dela reprezentacijskega sistema, k
matematičnim simbolom; razložili so matematični geometrijski pojem, kjer nam je bilo
pomembno, da so pokazali razumevanje matematičnega pojma in so uporabili ustrezno
matematično terminologijo; dane simbolne matematične zapise so ubesedili v obliki povedi,
prehajali so od matematičnih simbolov k jeziku; interpretirali so prebrano matematično
besedilo, kjer smo ugotavljali na kateri stopnji geometrijskega mišljenja po van Hielu so.
Preizkus znanja »Bralna pismenost pri matematiki« je v Prilogi 2.
5.3.4 Merske karakteristike
Vrednost Cronbachovega koeficienta notranje konsistentnosti alfa, ki znaša 0,876, kaže na to,
da je zanesljivost inštrumenta dobra.
5.3.5 Postopki obdelave podatkov
Za obdelavo podatkov, ki smo jih pridobili za ugotavljanje bralne pismenosti pri matematiki,
smo uporabili deskriptivno statistiko. Vsi rezultati, pridobljeni s preizkusom znanja, so bili
vneseni v program Excel in statistično obdelani v programu SPSS za Windows 22. Za
primerjavo načinov reševanja posameznih nalog, primerjavo uspešnosti reševanja posameznih
nalog glede na zaključno oceno pri matematiki in slovenščini v 4. razredu, glede na okolje, v
katerem živijo, in glede na spol smo naredili hi-kvadrat test. Zapise smo kvalitativno
interpretirali, s čimer smo dobili vpogled v ubeseditve učencev, ki smo jih interpretirali tako z
vidika ustreznosti matematičnega besedila kot z vidika ustreznosti jezika, kar pomeni bogato
besedišče, raznovrstnost idej.

5.4 Rezultati in interpretacija
Prva naloga
Namen prve naloge je bil ugotoviti, ali učenci dovolj poznajo posamezne geometrijske pojme
in ali imajo dovolj razvito geometrijsko besedišče, da lahko poiščejo in popravijo napake, ki so
bile napisane. Zapisane so bile naslednje trditve (v oklepaju so napisane ustrezno popravljene
trditve, vendar smo upoštevali tudi druge pravilne rešitve):
1.A Dve daljici sta skladni, če imata skupno oglišče. (Dve daljici sta skladni, če sta enako dolgi.)
1.B Simetrala je vedno navpična črta. (Simetrala ni vedno navpična črta.)
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1.C Kvadrat je lik, ki ima 4 oglišča in 4 robove. (Kvadrat je lik, ki ima 4 oglišča in 4 stranice.)
1.D Simetrala lika je lahko kriva črta. (Simetrala lika ni kriva črta.)
1.E Pravokotnik ima vse lastnosti, ki jih ima kvadrat. (Pravokotnik nima vseh lastnosti, ki jih
ima kvadrat.).
Rešitve učencev smo razdelili v tri skupine, in sicer rešitve, ki so bile pravilne, delno pravilne
in napačne. Odgovore učencev, ki so napisali, da trditev ne drži, smo npr. uvrstili med
nepravilne.
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Slika 8: Uspešnost reševanja prve naloge
Slika 8 prikazuje odstotek učencev, ki naloge niso rešili, so jo rešili napačno, so jo rešili delno
pravilno in pravilno.
1.A nalogo je 60,1 % učencev rešilo pravilno. Najpogostejši pravilni odgovor je bil 'daljici sta
enako dolgi, če sta skladni'. Kot delno pravilne odgovore smo upoštevali 'daljici sta skladni, če
imata skupno mero', 'daljici sta skladni, če sta enako zmerjeni' in 'daljici sta skladni, če sta enako
veliki'. Med nepravilnimi odgovori (30,1 %) so najbolj izstopali: 'dve daljici sta skladni, če sta
pravokotni', 'daljici sta skladni, če sta ena ob drugi', 'daljici sta skladni, če imata skupno oglišče',
'daljici sta skladni, če sta enako dolgi in oddaljeni', 'daljici sta skladni, če ležita v enaki legi'.
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1.B nalogo je pravilno rešilo 49,6 % učencev, skoraj polovica. Ti so napisali 'simetrala lika ni
vedno navpična črta', 'simetrala je vedno ravna črta', 'simetrala je navpična, poševna ali
vodoravna črta'. Delno pravilnih odgovorov ni bilo veliko, le 10,6 %. Ti odgovori so bili:
'simetrala je navpična ali vodoravna', 'simetrala je lahko navpična črta', 'simetrala ni navpična
črta', 'simetrala je lahko tudi vodoravna črta'.
Najslabše so reševali 1.C nalogo, saj jo je pravilno popravila manj kot polovica učencev, le 48,7
% petošolcev. Od teh jih je pri 1.C nalogi največ napisalo: 'kvadrat je lik, ki ima 4 oglišča in 4
stranice'. Od tistih učencev, ki so nalogo pravilno rešili, so nekateri dopisali še ostale značilnosti
pravokotnika kot npr. 'ima eno ploskev in 4 kote', 'ima 0 robov', 'nima robov'. Neuspešni učenci
(39,8 %) so pri tej nalogi npr. le še dopisali 'ima 1 ploskev', pri tem niso popravili, da nima
robov ali pa so napisali, da jih ima 8 ali 12, da ima 8 oglišč ali 12 stranic.
Petošolci so bili najuspešnejši pri reševanju 1.D naloge. Pravilno jo je rešilo 73,5 % učencev.
Pri tej nalogi so morali napisati, da simetrala lika ni oz. ne sme biti kriva črta, ali da je oz. mora
biti ravna črta. Pri 1.D nalogi je bil največji delež učencev, ki naloge niso rešili (16,8 %).
Rešitve tistih, ki so nalogo rešili napačno (6,2 %), so bili zapisi: 'simetrala je lahko kriva',
'simetrala lika je lahko lomljena črta'. Napačna rešitev se je glasila tudi: 'simetrala lika je lahko
kriva in ravna črta' ali 'simetrala lika je lahko kakršna koli črta'.
Kot je razvidno iz slike 8, jim zadnji primer prve naloge (1.E) ni predstavljal tako velikih težav.
Pravilno je trditev popravilo 67,3 % sodelujočih učencev. Največ od teh je napisalo, da
pravokotnik nima vseh lastnosti, ki jih ima kvadrat oz. da ima le nekatere. Nepravilno je zadnji
primer 1. naloge rešilo 23,9 % učencev. Ti učenci so napisali npr., da trditev ne drži, ali so
prepisali nespremenjeno, napačno trditev. Zanimivo je, da nihče od sodelujočih učencev ni
naloge rešil delno pravilno, 10 učencev (8,8 %) pa v nalogi 1.E ni napisalo odgovora.
Na podlagi reševanja prve naloge lahko ugotovimo, da ima več kot polovica učencev petih
razredov (60 % - tolikšen je delež učencev, ki je v povprečju pravilno rešil prvo nalogo)
usvojene osnovne geometrijske pojme ravninske simetrije ter da jih več kot polovica zna
ustrezno uporabljati omenjeno geometrijsko besedišče. Glede na rezultate lahko predvidevamo,
da učenci takšnih nalog niso vajeni v preizkusih znanja iz matematike, saj po naši oceni v njih
le redko zasledimo, da bi naloge zahtevale zapis oziroma razlago matematičnega pojma.
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Druga naloga
Pri drugi nalogi so bile z besedami v obliki povedi napisane štiri trditve. Učenci so jih morali
zapisati z matematičnimi simboli. Napisane so bile naslednje povedi (v oklepajih so napisani
pričakovani simbolni zapisi):
2.A Število štiri tisoč sedemsto trinajst je večje od tri tisoč trinajst. (4317 ˃ 3013)
2.B Ena tisočica je tisoč enic. (1 T = 1000 E)
2.C Petkratnik nekega števila je sto. (5 • x = 100)
2.D Število dvajset je manj kot zmnožek števil štiri in šest. (20 ˂ 4 • 6).
Tudi pri drugi nalogi smo odgovore učencev razdelili v tri skupine: pravilne, nepravilne in delno
pravilne. Med nepravilne smo uvrstili odgovore tistih učencev, ki so napisali le matematične
znake brez števil npr. '˃', odgovore, kjer so bila napačno zapisana števila, odgovora 'da' in 'ne',
saj nista simbolna zapisa.
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Slika 9: Uspešnost reševanja druge naloge
Učenci so bili pri reševanju druge naloge v povprečju manj uspešni kot pri reševanju prve
naloge.
Kot je razvidno iz slike 9, je nalogo 2.A večina učencev (69,0 %) rešila pravilno. Vseh 80
učencev, je napisalo pričakovani pravilni simbolni zapis 4317 ˃ 3013. Delno pravilni odgovor
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je bil '4T7S1D3E ˃ 3T0S1D3E', zapisala sta ga 2 učenca. Nepravilno je 2.A nalogo rešilo 27,4
% učencev. Ti so večinoma napačno napisali števili.
Pri 2.B nalogi je dobra polovica učencev (52,2 %) pravilno napisala s simbolnim zapisom odnos
med tisočico in enicami. Kot napačne odgovore smo šteli naslednje rešitve: '=', '1000', '1000 =
1000e', '1T'. Delno pravilnih odgovorov ni bilo.
Največ težav so imeli pri reševanju 2.C naloge, pri simbolnem zapisu za izjavo: petkratnik
nekega števila je sto. Pravilno je to naredilo le 32,7 % učencev, medtem ko jih je nepravilno
ubesedilo simbolni zapis petkratnik nekega števila je sto 42,5 %. Ti so napisali npr.: '5 • 20 =
100', 'ne', 'da', '100 : 5 = ', '5 • x = 10', '10 • 10 = 100', '100 : 5 = 20', 'D • 5 = 100'. Pri 2.C
nalogi kar 28 učencev (24,8 %) ni napisalo simbolnega matematičnega zapisa. Torej 67,3%
učencev ni znalo ubesediti enačbe, kar predstavlja velik delež sodelujočih.
Zadnji primer druge naloge (2.D) je pravilno zapisala skoraj polovica sodelujočih (47,8 %). Kot
delno pravilno rešitev smo uvrstili naslednjo rešitev '4 • 6 = 24, 24 ˃ 20'. Nepravilno je nalogo
rešilo 34,5 % učencev. Med napačne rešitve smo uvrstili tudi naslednje zapise: 'da', '4 • 6 = 24',
'˂', zapise posameznih števil, npr. '20', '12', '4', '6' in '12 ˂ 4 • 6'.
Ugotovili smo, da so bili učenci pri drugi nalogi, kjer je bilo potrebno besedni zapis spremeniti
v simbolni, nekoliko slabši kot pri iskanju in popravljanju napak (1.A naloga). Pri prvi nalogi
je v povprečju pravilno rešilo nalogo 60 % učencev, medtem ko je bil pri drugi nalogi ta
odstotek še nekoliko nižji (50,4 %). Polovica sodelujočih petošolcev torej ne zna oblikovati
ustreznega simbolnega zapisa za zapisane trditve. Poudariti moramo, da pri drugi nalogi nismo
preverjali znanja zahtevnih matematičnih idej, ampak osnovne, ki jih učenci spoznavajo že od
začetka svojega šolanja.
Naše ugotovitve lahko primerjamo z ugotovitvami Ding-a in Li-a (2014), ki sta ugotovila, da
je v procesu prehajanja med reprezentacijami lahko npr. konkretna reprezentacija 'baza',
abstraktna reprezentacija pa cilj. V procesu ustvarjanja relacij med njima se od učenca
pričakuje, da zazna podobnost strukture obeh reprezentacij (Ding in Li, 2014), kar z drugimi
besedami pomeni, da je odkrivanje relacije med reprezentacijami istega pojma ključnega
pomena pri učenju matematike z razumevanjem (v Hodnik Čadež, Turk Suka in Škrbec, 2016,
v tisku).
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Tretja naloga
Navodilo tretje naloge je bilo, naj učenci razložijo, kaj v matematiki pomeni skladnost. Iz slike
10 je razvidno, kako uspešni so bili učenci pri razlagi matematičnega pojma.
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Slika 10: Uspešnost reševanja tretje naloge
Iz slike 10 je mogoče razbrati, da je skoraj tretjina sodelujočih učencev (31,9 %) pravilno
razložila, kaj v matematiki pomeni skladnost. 18,4 % jih je napisalo, da skladnost pomeni, da
sta daljici enako dolgi; 5,3 %, da se lika popolnoma prekrivata; 7,1 % učencev je napisalo, da
skladnost likov pomeni, da sta dva lika popolnoma enako velika in ko ju položimo enega na
drugega, se ujemata.
Med delno pravilne smo uvrstili razlage tistih učencev, ki so sicer napisali pravilno, kaj je
skladnost, vendar niso uporabili ustrezne matematične terminologije. Primeri takih odgovorov
so sledeči: 'lika imata enako dolge stranice in se prekrivata', 'lika sta enako velika', 'črti sta
enako dolgi', 'eno stvar skladaš z drugo'. Delno pravilno je nalogo rešilo 25,7 % učencev.
Nepravilno je nalogo rešilo 29,2 % učencev, kar predstavlja skoraj tretjino sodelujočih.
Na podlagi reševanja tretje naloge smo ugotovili, da se dobra polovica (pravilna in delno
pravilna rešitev) učencev pri razlagi skladnosti nahaja na prehodu med nivojem nič in prvim
nivojem geometrijskega mišljenja po van Hielu (Škrbec, Hodnik Čadež, 2015). Se pravi, da še
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niso na opisni stopnji, za katero je med drugim značilno, da uporabljajo ustrezno geometrijsko
besedišče, čeprav bi upravičeno pričakovali, da bi opisno stopnjo petošolci za te geometrijske
pojme že dosegli.
Četrta naloga
Da imajo učenci petih razredov slabo razvito ubesedovanje matematičnih zapisov s simboli, je
razvidno tudi iz rezultatov četrte naloge, pri kateri so morali enačbo □ – 8 = 9 zapisati na tri
različne načine. Rezultati reševanja četrte naloge so predstavljeni na sliki 11.
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Slika 11: Uspešnost reševanja četrte naloge
Zapis □ – 8 = 9 je prvič pravilno napisala skoraj polovica učencev (49,1 %). Skoraj vsi so
napisali vprašanje: 'Koliko minus 8 je 9?'. Kot delno pravilno rešitev smo upoštevali zapisa:
'Koliko je minus 8 je enako 9', 'Število 8 je odštevanec in 9 je razlika'. Nepravilno je zapis
napisalo 28,9 % učencev. Ti so napisali npr.: '17 – 8 = 9', ' 8 + 9 = 17' in še nekateri drugi
napačni odgovori so bili, ki s samim zapisom enačbe niso bili povezani.
Na dva različna načina je enačbo □ – 8 = 9 interpretirala manj kot tretjina učencev (30,7 %).
Največ teh je drugo možnost zapisa oblikovalo na naslednji način: 'Odštevanec je 8, razlika pa
9. Koliko je zmanjševanec?'.
Omenjeni zapis je pravilno na tri različne načine ubesedilo le 14,9 % učencev. Ti so kot tretji
način ubeseditve enačbe napisali: 'Neznano število minus 8 je 9.', 'Katero število je v kvadratku,
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da odštejemo 8 in dobimo 9?', 'Kakšno je število, če od njega odšteješ 8 in je razlika 9?',
'Odštevanec je 8, razlika je 9, koliko je zmanjševanec?'. Le 2 učenca sta enačbo pravilno
ubesedila z zapisom besedilne naloge, torej sta enačbo povezala in razložila s primerom iz
življenja.
Izpostavili bi podatek, da zna preprost zapis □ – 8 = 9 na tri različne načine napisati le 11,4 %
učencev, kljub temu, da je imelo v preteklem šolskem letu zaključno oceno odlično 5 pri
matematiki 51,3 % učencev. Več kot polovica učencev (54,9 %) je pravilno rešila vsaj eno
nalogo, 7 % vsaj dve nalogi, 14 % učencev pa nobene od nalog ni rešila pravilno. Rezultati
nakazujejo na zelo skop (matematični) besedni zaklad in seveda na slabše razumevanje pojma
neenačbe – zelo malo učencev (2) sta enačbo ubesedila na način, ki bi kazal na povezovanje
semantične in strukturirane miselne sheme. Pri poučevanju in učenju matematike dostikrat
zanemarimo povezovanje semantične in strukturirane miselne sheme (Hejny, 2012; Hejny in
Jirotkova, 2009), pri katerem igra jezik bistveno vlogo. »Zapletene matematične zapise s
simboli namreč lahko povemo preprosto, uporabimo kontekst, ki je učencu poznan (naslonimo
se na njegovo semantično strukturo) in ga postopoma vodimo do strukturirane.« (Hodnik
Čadež, Turk Suka in Škrbec, 2016, v tisku) Seveda ne smemo zaključiti, da tega niso zmožni,
zaključimo pa lahko, da bi morali imeti več spodbud s strani učiteljev k različnemu
ubesedovanju matematičnih idej, kar bi obogatilo učenčevo izražanje in razumevanje
matematičnih idej.
Peta naloga
Peta naloga se je nanašala na interpretacijo matematičnega besedila. Učenci so morali najprej
prebrati besedilo, ki je bilo na dodatnem listu v preizkusu znanja (Priloga 2, Stran 4), ki se je
nanašalo na opis kvadrata. Nato pa so morali rešiti osem nalog (v oklepaju so napisane nekatere
pravilne rešitve; dopustili smo tudi druge pravilne odgovore):
5.A Napiši, kako bi dal naslov temu besedilu. (Kvadrat.)
5.B Kaj je kvadrat? (Geometrijski lik.)
5.C Koliko kotov ima kvadrat? (4 notranje in 4 zunanje kote.)
5.D Kako se izračuna obseg kvadrata? (Seštejemo dolžine vseh štirih stranic.)
5.E Zakaj je kvadrat tudi pravokotnik? (Ker ima vse značilnosti pravokotnika.)
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5.F Katere so lastnosti pravokotnika, ki jih ima tudi kvadrat? (Po dve vzporedni stranici sta
enako dolgi, koti so pravi.)
5.G Kaj sta to diagonali? (Daljici, ki vežeta nasprotni oglišči.)
5.H Kako označimo oglišča lika in kako stranice? (Oglišča označimo z velikimi tiskanimi
črkami, stranice pa z malimi pisanimi ali tiskanimi črkami.)Na sliki 12 so predstavljeni rezultati,
kako uspešni so bili učenci pri reševanju pete naloge.
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Slika 12: Uspešnost reševanja pete naloge
Kot je razvidno iz slike 12, so bili pri reševanju prvih treh delov (5.A, 5.B, 5.C) pete naloge
zelo uspešni. Več kot tri četrtine petošolcev (85,1 %) je besedilo ustrezno naslovilo (naloga
5.A). Od teh jih je največ napisalo naslov 'Kvadrat' ali 'Opis kvadrata'. Kot delno pravilen
rezultat (0,9 %) smo upoštevali naslov 'Opis geometrijskega lika'. Ta odgovor je zapisal samo
1 učenec. Med neustrezne naslove (12, %) pa smo med drugim uvrstili: 'Liki', 'Geometrija',
'Geometrijsko telo' in 'Reševanje nalog'.
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Pri 5.B nalogi so morali napisati, kaj je kvadrat. Skoraj vsi učenci (93,9 %) so na to vprašanje
pravilno odgovorili in napisali, da je kvadrat geometrijski lik. Zanimivo je, da ni nihče napisal,
kar med drugim piše v besedilu, in sicer da je kvadrat poseben primer romba, trapeza,
paralelograma in trapezoida. Ker so učencem ti pojmi nepoznani in niso snov 5. razreda, jih v
svoje odgovore niso vključili. Učenje matematike le preko besed ni mogoče – učencu besede,
ki se navezujejo na pojme brez drugih reprezentacij (npr. grafične in konkretne), praktično
ničesar ne pomenijo (Hodnik Čadež, Turk Suka in Škrbec, 2016, v tisku). Dober rezultat bi
lahko interpretirali s tem, da je bilo odgovor mogoče prepisati iz besedila, ne moremo pa tega
zagotovo trditi, saj z učenci o tem nismo govorili po reševanju preizkusa.
Enak odstotek učencev (93,9 %) je pravilno rešilo tudi 5.C nalogo. Zanimiv je podatek, da jih
je 66,4 % napisalo, 'da ima kvadrat 4 kote'. To smo upoštevali kot pravilno rešitev, čeprav bi
tudi tu lahko komentirali enako kot prej (namreč da učenci pojma kot do 5. razreda še niso
spoznali). Lahko ugotovimo, da besedo kot večkrat uporabljajo v vsakdanjem življenju in se
pomena v matematiki in vsakdanji rabi bistveno ne razlikujeta. Pri teh odgovorih učencev lahko
opazimo navezovanje na semantično miselno strukturo (Hodnik Čadež, Turk Suka in Škrbec,
2016, v tisku), ki pa je pri besedah trapez, paralelogram, trapezoid praktično nemogoča. Le 13,2
% učencev je zapisalo, 'da ima kvadrat 4 notranje in 4 zunanje kote' – kot je bilo opredeljeno v
besedilu. Ti dve pojmovanji sta za učence tuji, termina zunanji in notranji, imata namreč v
matematiki drugačen pomen, kot v vsakdanjem življenju. Delno pravilna odgovora (0,9 %) sta
bila zapisa, da ima kvadrat: '4 zunanje kote'. Nepravilni odgovori (3,5 %) so bili, 'da ima 12
kotov', 'da ima 4 oglišča'.
5.B in 5.C naloga sta bili najbolje rešeni nalogi v preizkusu znanja, obe je pravilno rešilo 93,9
% sodelujočih učencev. Sklepamo lahko, da so pri teh dveh naloga rezultati zelo dobri, saj se v
ciljih učnega načrta za matematiko geometrijski pojem kvadrat pojavlja že vse od 1. razreda
dalje. Z besedo kot se učenci srečujejo v vsakodnevnih situacijah in jim je tako tudi
matematična beseda kot razumljiva.
Na vprašanje, kako se izračuna obseg kvadrata (naloga 5.D), je pravilno odgovorilo 71,1 %
učencev. Od teh jih je največ napisalo, da je obseg seštevek dolžin vseh štirih stranic, 1 učenec
je napisal, da 'obseg izračunaš tako, da izračunaš vsoto dolžin vseh štirih stranic'. Delno pravilni
odgovor je bil eden: 'sešteješ vse stranice'. Nepravilni odgovori (16,7 %), ki so se največkrat
ponovili so bili naslednji: 'izračunamo dolžine 4 stranic', 'z ravnilom', 'seštejemo obseg vseh
štirih stranic', 'izmerimo stranice in zmnožimo'.
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Pri 5.E nalogi je bil odstotek pravilnih odgovorov nekoliko nižji (69,3 %). Skoraj vsi ti učenci
so napisali, da je kvadrat tudi pravokotnik, ker ima vse značilnosti pravokotnika. Nepravilno je
nalogo rešila četrtina (26,3 %) učencev. Od teh jih je največ napisalo, da je kvadrat tudi
pravokotnik, ker sta si podobna. Nepravilni odgovori so bili še naslednji: 'ker je skoraj vse
enako', 'če bi dal dva kvadrata skupaj, bi dobil pravokotnik', 'pravokotnik je podolgovat
kvadrat', 'ker imata enako število stranic in oglišč'.
Naloga 5.F izrazito odstopa od ostalih, saj je nanjo pravilno odgovorilo le 6,1 % učencev.
Večina učencev (70,2 %) je nalogo rešila napačno, 9,6 % učencev je podalo delno pravilen
odgovor, 14 % učencev naloge ni rešilo. Zapisani pravilni odgovori so bili: 'lastnosti
pravokotnika, ki jih ima tudi kvadrat, so, da ima 4 stranice, 4 oglišča, nasprotni stranici sta
vzporedni, sosednji sta pravokotni', 'lastnosti pravokotnika, ki jih ima tudi kvadrat, so, da sta
nasprotni stranici vzporedni in enako dolgi, sosednji stranici sta pravokotni' in 'lastnosti
pravokotnika, ki jih ima tudi kvadrat, so, da ima 2 para vzporednih stranic, vsi notranji koti so
pravi'. Od nepravilnih odgovorov je največ učencev napisalo, 'lastnosti pravokotnika, ki jih ima
tudi kvadrat, so, da ima 4 oglišča in 4 stranice', kar je premalo za to, da bi bil odgovor lahko
delno pravilen. 5.F naloga je bila najslabše rešena naloga v preizkusu znanja, saj jo je pravilno
rešila le dobrih 6 % učencev. Če učenec nima osvojene opisne stopnje pri obravnavi
geometrijskih pojmov, ne more preiti na abstraktno relacijsko (Usiskin, 1982), v katero npr.
sodi utemeljitev odnosa med kvadratom in pravokotnikom.
Odgovora na vprašanje 5.G, kaj sta diagonali, ni bilo mogoče razbrati iz besedila, temveč pod
sliko skice kvadrata. Na vprašanje je pravilno odgovorilo 73,7 % učencev. Med delno pravilne
(6,1 %) smo uvrstili: 'diagonali sta poševni črti iz enega v drugi kot', 'diagonali sta poševni črti'
in 'diagonali sta poševni črti iz enega v drugi kot'. Med nepravilne odgovore (11,4 %) pa smo
šteli odgovore, kot so: 'diagonali sta črti, ki se sečeta na sredini lika', 'diagonali sta črti, ki sta
diagonalni', 'diagonali sta daljici, ki vežeta nasprotni daljici'.
Tudi na zadnje vprašanje (5.H) odgovora ni bilo mogoče poiskati neposredno v besedilu.
Pravilni odgovor so učenci lahko razbrali iz slike kvadrata ob besedilu, ki so ga brali. Kako se
označi oglišča in kako stranice, je pravilno odgovorila skoraj polovica petošolcev (45,6 %). Ti
so napisali, da se oglišča označi v veliko tiskano črko, stranice pa z malo. Nepravilno je
odgovorilo 15,8 % učencev. Napisali so npr.: 's točkami', 'z malo pisano', 's črtico se označi
stranico, s piko pa oglišča'.
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Odgovor 5.G so učenci prebrali v besedilu pod skico, odgovor 5.H so učenci lahko prebrali iz
skice. Tu smo ponovno preverjali bralno pismenost pri matematiki na višjem nivoju, saj
odgovora niso našli v besedilu, temveč so morali prebrati pomanjšano besedilo pod skico, v
drugem primeru, so morali prebrati podatek iz skice, kar je od njih, kot je zapisal Saksida
(2014b) zahtevalo kompleksnejši bralni odziv.

V raziskovalnih vprašanjih nas je med drugim zanimalo, ali obstaja razlika med spoloma pri
reševanju preizkusa znanja. Ugotovili smo, da glede na celoten preizkus znanja razlik med
spoloma ni (t=1,130, p=0,269), povprečno število točk, ki so ga zbrale deklice, znaša 27,3,
povprečno število točk, ki so ga zbrali dečki, pa 31,2. Tudi pri posameznih nalogah ni bila
ugotovljena statistično pomembna razlika med spoloma.
Zanimal nas je tudi vpliv zaključne ocene pri matematiki in slovenščini v preteklem šolskem
letu. Ugotovili smo povezanost zaključne ocene z deležem pravilnih odgovorov pri matematiki
(r = ,316; p = ,101) in slovenščini (r = ,676; p < ,01). Višja ocena pomeni večji delež pravilnih
odgovorov.
Pri računanju povprečja pravilno rešenih nalog smo ugotovili, da je samo en učenec vse naloge
rešil pravilno. Je pa približno 3 % učencev pravilno rešilo 95 % nalog. 90 % pravilno rešenih
nalog je imelo približno 9,6 % učencev. Pod 50 % je pravilno rešilo naloge kar približno 17,9
% učencev. V povprečju so učenci dobili 11,62 točk od možnih 21, kar znaša 55,4 % skupnega
rezultata. Razloge za nižje dosežke pri reševanju preizkusa znanja o bralni pismenosti bi lahko
pripisali temu, da se v šolah ne rešujejo naloge, ki bi bile podobne nalogam iz preizkusa in ki
bi zahtevale to, kar so od učencev zahtevale naloge v sestavljenem preizkusu znanja ter vsemu
tistemu, kar smo že zapisali v zgornjih interpretacijah posameznih nalog: da redko zasledimo,
da bi naloge v preizkusih znanja pri matematiki zahtevale zapis oziroma razlago matematičnega
pojma, da je odkrivanje odnosa med reprezentacijami istega pojma ključnega pomena pri
učenju matematike z razumevanjem, da še niso na opisni stopnji, za katero je med drugim
značilno, da uporabljajo ustrezno geometrijsko besedišče, da bi morali imeti več spodbud s
strani učiteljev k različnemu ubesedovanju matematičnih idej, da se je pri nekaterih nalogah
preverjalo bralno pismenost pri matematiki na višjem nivoju.
Preverjali smo tudi, ali so učenci uspešnejši pri nalogah, kjer je bilo potrebno trditve zapisati s
simboli, ali pri nalogah, kjer je bilo potrebno z besedami napisati, kaj simboli pomenijo. Med
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nalogami ni statistično pomembnih razlik, čeprav so rezultati pri besednih nalogah rahlo višji
[t(27) = -1,903; p = ,068].
Primerjava med šolami
Tabela 1: Razlike med vaško, primestno in mestno šolo
Naloga
1A
1B
1C
1D
1E
2A
2B
2C
2D
3
4A
4B
4C
5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G
5H

% pravilnih rešitev
Vaška šola
Primestna
šola
37,5
78,3
57,7
42,2
26,1
59,5
91,3
80,5
64,0
73,8
82,8
57,4
57,7
54,3
29,4
37,5
52,4
57,1
19,0
37,2
66,7
62,5
13,8
31,9
9,1
18,2
81,5
85,1
92,9
97,9
92,6
95,7
72,0
82,2
77,8
73,3
0,0
2,5
72,0
84,1
64,3
54,5

Mestna šola

X²

p

66,7
66,7
66,7
96,7
80,6
77,1
57,6
60,7
59,4
47,1
57,6
43,2
48,0
94,6
94,6
100,0
78,8
69,4
17,1
85,3
73,5

13,617
6,078
12,578
6,739
2,091
8,099
,113
5,334
1,525
5,119
,977
7,380
13,592
4,087
1,150
4,723
4,781
,547
12,803
5,240
2,670

,009**
,193
,014**
,150
,352
,088*
,945
,069*
,822
,275
,913
,117
,009**
,394
,563
,317
,311
,761
,012**
,264
,614

*razlika je statistično pomembna na ravni α=0,10
**razlika je statistično pomembna na ravni α=0,05

Razlike med šolami smo testirali s pomočjo hi-kvadrat testa. V tabeli 1 je za vsako od nalog
prikazan odstotek učencev, ki so nalogo pravilno rešili, ter rezultati hi-kvadrat testa za testiranje
razlik med skupinami.
Izkazalo se je, da so bili učenci na primestni in mestni šoli bolj uspešni od učencev na vaški
šoli pri reševanju pri nalogah 1.A in 1.C. Pri nalogi 2.A je primestna šola dosegla statistično
pomembno nižji rezultat od ostalih dveh šol, medtem ko so učenci mestne šole statistično
pomembno bolje od ostalih šol rešili naloge 2.C, 4.C in 5.F.
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5.4.1 Povzetek ugotovitev
Po analizi odgovorov na zastavljena vprašanja v preizkusu znanja, ki so ga reševali učenci petih
razredov, kjer smo preverjali bralno pismenost pri matematiki iz nekaterih izbranih vsebin iz
matematike, smo prišli do naslednjih ugotovitev glede na naša raziskovalna vprašanja.
Pravilna uporaba matematičnega jezika je bila skromna, saj je v povprečju le 60 % (malo več
kot polovica) sodelujočih učencev pravilno popravilo napačne matematične trditve in pravilno
uporablja matematični jezik.
Petošolci so znali ubesediti simbolni matematični zapis v povprečju v 31,56 %. Na en način je
ubesedila simbolni matematični zapis polovica (49,1 %) učencev, na dva različna načina tretjina
učencev (30,7%), na tri različne načine le 14,9 % učencev.
Boljši so bili rezultati pri pretvarjanju matematičnega besedila v simbolni zapis. Pravilno je
matematični zapis pretvorilo v simbolni zapis 50,4 % sodelujočih, delno pravilno pa 36,3 %
učencev.
Učenci so ubesedili oz. razlagali matematični pojem. Pri tem jih je bilo 31,9% zelo uspešnih,
29,2 % učencev pa je podalo le delno pravilne razlage matematičnega pojma.
Najbolj uspešni so bili učenci pri branju matematičnega besedila in interpretaciji le tega. V
povprečju je 66,6 % petošolcev je pravilno odgovorilo na zastavljena vprašanja o prebranem
besedilu.
Ugotovili smo, da obstaja korelacija med uspešnostjo reševanja preizkusa znanja petošolcev iz
matematike in njihovimi zaključnimi ocenami pri matematiki (r = ,316; p = ,101) in slovenščini
(r = ,676; p < ,01) v četrtem razredu.
Ugotavljali smo statistično pomembne razlike v uspešnosti reševanja preizkusa znanja o bralni
pismenosti pri matematiki med dečki in deklicami. Ugotovili smo, da glede na celoten preizkus
znanja razlik med spoloma ni. Tudi pri posameznih nalogah ni bila ugotovljena statistično
pomembna razlika med spoloma.
Naša ugotovitev je bila, da obstajajo pomembne razlike v uspešnosti reševanja preizkusa znanja
petošolcev na vaški, primestni in mestni osnovni šoli. Izkazalo se je, da so bili učenci na
primestni in mestni šoli bolj uspešni od učencev na vaški šoli pri reševanju pri nalogah 1.A in
1.C. Pri nalogi 2.A je primestna šola dosegla statistično pomembno nižji rezultat od ostalih
dveh šol, medtem ko so učenci mestne šole statistično pomembno bolje od ostalih šol rešili
naloge 2.C, 4.C in 5.F. Učenci vaške šole so bili nekoliko manj uspešni verjetno zaradi manj
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spodbud, ki so jih deležni v okolju, v katerem živijo. Pomembno vlogo pri tem imajo starši, ki
otroka vzgajajo in mu nudijo izkušnje ter podporo na njim pomembnih področjih. Menimo, da
sodobni način življenja v mestih postavlja na poglavitno mesto izobraževanje in so otroci na
tem področju deležni večje podpore s strani staršev. V mestnem okolju je verjetno tudi bolj
izpostavljena potreba po dokazovanju in uspehu kot v vaškem okolju.
Zanimivo je, da je bila opravljena podobna raziskava na temo bralne pismenosti pri matematiki,
kjer so bili rezultati drugačni. Preizkus znanja je bil enak, starost in razred sodelujočih učencev
tudi, razlikoval se je čas reševanja preizkusa, vzorec je bil manjši, šola je bila samo ena iz
vaškega okolja (Hodnik Čadež, Turk Suka in Škrbec, 2016, v tisku). V naši raziskavi je bilo
ugotovljeno, da ni statistično pomembnih razlik pri reševanju nalog glede na spol. V raziskavi
o bralni pismenosti pri matematiki (prav tam) so bile statistično pomembne razlike ugotovljene
pri 2.A (hi2=6,82; p< ,031), 3. (hi2=10,886; p< ,004), 5.A (hi2=6,855; p< ,032) in pri 5.D
(hi2=3,692; p< ,05) nalogi, kjer so bile deklice statistično uspešnejše od dečkov. Dečki so bili
statistično uspešnejši od deklic pri 4.B nalogi (hi2=8,298, p< ,016) (prav tam).
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5.5 Učni pristop za spodbujanje bralne pismenosti pri pouku matematike

Na osnovi rezultatov raziskave, ki so pokazali, da imajo petošolci še primanjkljaje na področju
bralne pismenosti pri matematiki, smo oblikovali učni pristop, ki bo spodbujal bralno pismenost
pri pouku matematike v 5. razredu. Pri oblikovanju učnega pristopa smo poleg naših rezultatov
upoštevali operativne cilje in didaktična priporočila iz Učnega načrta za matematiko v 5.
razredu, strategije za razvoj bralne pismenosti, različne vloge jezika pri učenju matematike ter
stopnjo miselnega razvoja 9 oziroma 10 let starih učencev.
V. Manfreda Kolar (2006) predstavi kognitivni razvoj otrok po Piagetu z dozorevanjem
otroškega mišljenja, ki traja od rojstva do dvanajstega leta starosti in prehaja skozi različne
spoznavne faze. Prva stopnja je senzomotorična in traja od rojstva do 18. mesecev otrokove
starosti. Sledi ji predoperacionalna stopnja, ki nastopi okrog 18. meseca otrokove starosti in se
zaključi okoli 7. leta. Tretja stopnja je konkretno operacionalna, z začetkom pri 7. letih in
zaključkom okrog 11. leta. Zadnja stopnja je formalno operacionalno mišljenje, ki nastopi pri
približno 11-ih letih.
Učenci, ki so sodelovali v naši raziskavi, so na tretji stopnji, stopnji konkretno operacionalnega
mišljenja.
To pomeni, da so učenci zmožni logičnega sklepanja o operacijah, ki so izvršene v fizičnem
svetu. Proces razvijanja pojmov pri njih je intenziven, vendar je še večina otrok na razvojni
stopnji predkonceptov. Pri njih je vzpostavljen odnos med besedo in objektom, miselna
predstava pa še ni v celoti izoblikovana (prav tam).
Naš preizkus znanja o bralni pismenosti pri matematiki, ki smo ga uporabili v raziskavi, je
vključeval tudi naloge iz geometrije, kjer je uporaba jezika izredno pomembna, saj lahko
hierarhijo med pojmi vpeljemo le z ustrezno uporabo jezika.
Nizozemski matematik van Hiele (1957, v Fuys, Geddes in Tischer, 1984; Fuys, Geddes in
Tischer, 1988) je opredelil povezavo med jezikom in geometrijo. Oblikoval je nivoje
geometrijskega mišljenja. Nivoji matematičnega mišljenja po van Hielu so naslednji:
- Vizualni nivo ( nivo 0), ki se začne z neverbalnim razmišljanjem. Učenci prepoznavajo oblike
na osnovi njihovega videza. Razlikovanja različnih likov so učenci sposobni pri 6. letih.
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- Opisni nivo (nivo 1), kjer so podobe nosilci svojih lastnosti. Oblik se ne sodi po njihovem
videzu, temveč po tem, da imajo določene lastnosti. Na tem nivoju je za opisovanje oblik
pomemben jezik, vendar lastnosti še niso logično urejene.
- Nivo neformalnega sklepanja (nivo 2), kjer so lastnosti logično urejene in izpeljane ena iz
druge in kjer je ena lastnost pred drugo ali sledi iz druge lastnosti. Učenci znajo izpeljati
lastnosti geometrijskih teles in likov na osnovi poznavanja določenih dejstev, ki veljajo za
geometrijske oblike. Večina učencev v osnovni šoli ni sposobna neformalnega sklepanja.
- Nivo formalnega sklepanja (nivo 3), kjer posameznik pri dokazovanju zakonitosti uporablja
dedukcijo.
- Rigorozni nivo (nivo 4), je nivo, kjer se primerja različne geometrijske sisteme, ki temeljijo
na aksiomih.
Na katerem nivoju mišljenja je posameznik, je po van Hielu bolj odvisno od učenja kot od
starosti ali biološke zrelosti. To pomeni, da lahko način poučevanja pospeši ali upočasni razvoj,
saj določeni načini poučevanj ne omogočajo prehodov na višje nivoje (van Hiele, 1957, v Fuys,
Geddes in Tischer, 1984).
Poleg nivojev geometrijskega mišljenja so pomembne van Hielove faze poučevanja, saj ima
jezik izredno pomembno vlogo.
Prva faza je informacija, ko se učenci seznanijo s področjem raziskovanja tako, da uporabljajo
materiale in na ta način odkrivajo strukture.
Druga faza je vodeno usmerjanje, ko se učenci seznanijo z objekti, iz katerih bodo kasneje
abstrahirali geometrijske pojme. Raziskujejo z uporabo konkretnega materiala. Učitelj pri tem
vodi učence s primernimi nalogami.
Sledi razlaga, ko učenci postanejo pozorni na mrežo odnosov, jih skušajo razložiti z besedami
ter se učijo zahtevanih izrazov, z ustrezno terminologijo. Učitelj učence vodi v pogovoru o
geometrijskih pojmih v jeziku, ki jim je razumljiv, nato poda ustrezno matematično
terminologijo.
Četrta faza je prosto usmerjanje, ko učenci dobivajo vse več zahtevnih nalog, s katerimi
raziskujejo področje na sebi lasten način. Učitelj oblikuje naloge tako, da učenci lahko poiščejo
različne rešitve.
Zadnja faza je integracija, ko učenci naredijo pregled vsega, kar so spoznali o neki stvari, ter
podajo svoje lastno razumevanje (Clements in Battista, 1992).
V učnem pristopu smo poleg rezultatov raziskave upoštevali kognitivni razvoj učencev, ki so v
5. razredu na konkretno operacionalni stopnji. Upoštevali smo, da je pri njih razvoj novih
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matematičnih pojmov intenziven, da so zmožni logičnega sklepanja o operacijah, ki so izvršene
v fizičnem svetu, oziroma, da so v dejavnosti vključene konkretne reprezentacije. Na področju
geometrije smo v učni pristop vključili faze poučevanja, ki spodbujajo učence k prehajanju iz
vizualne na opisno stopnjo po van Hielu.
Pričakujemo, da bosta raziskava in oblikovanje učnega pristopa vplivala na poučevalno prakso
v 5. razredu. Osnovnošolski učitelji bodo lahko učni pristop uporabili pri urah poučevanja,
ponavljanja snovi pri matematiki, z namenom, da se bodo učenci uspešneje in bolj kakovostno
ustno in pisno izražali.
V teoretičnem delu smo izpostavili, da je skupna skrb vseh udeleženih v procesu izobraževanja
opismenjevanje učencev, kajti bralna pismenost je osnovni pogoj za uresničevanje potencialov
posameznika in napredek družbe. S. Pečjak (2010) povzame, da »pismenost pojmujemo kot
kompleksno sposobnost, ki vključuje številne spretnosti in sposobnosti branja, pisanja (tudi
računanja), pri čemer je poudarjen različen razvoj pismenosti glede na starost, spol, izobrazbo
in druge dejavnike«. »Pismenost je torej kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko
determiniran pojem. Temeljni element vseh pismenosti je bralna pismenost.« (Pečjak, 2010:
15) Bralno pismenost lahko raziskujemo s strukturnega, razvojnega, izobraževalnega in
edukometrijskega vidika (Pečjak, 2010). Razvojni in izobraževalni vidik bralne pismenosti
predstavljata največ modelov razvoja pismenosti, ki jih imenujemo bralne učne strategije (prav
tam). Delimo jih na enostavne in kompleksne. Bralne učne strategije lahko uporabimo pri
slovenščini, matematiki in drugih predmetih. Bralna pismenost je vključena v Učni načrt za
matematiko v več poglavjih.
Pomembno vlogo ima tudi matematika, ki je prav gotovo poleg jezika univerzalna interpretacija
sveta in kot taka ključnega pomena za razvoj človeških potencialov na vseh področjih. To zelo
dobro zapišeta tudi avtorja M. Cotič in Felda (2007), ki ob opredeljevanju matematične
pismenosti izpostavita pomen razumevanja vloge, ki jo ima matematika v svetu, saj
posameznika opolnomoči, da sprejema dobro utemeljene odločitve in uporablja matematiko na
načine, ki izpolnjujejo potrebe posameznikovega življenja kot konstruktivnega in
razmišljajočega posameznika. Kot pišeta M. Cotič (1999) in T. Hodnik Čadež (2003), da
poučevanje pogosto začenjamo s konkretnimi aktivnostmi oz. konkretnimi reprezentacijami, s
katerimi se učenci dnevno srečujejo, poučevanje pa se mora osrediniti na elemente, ki so
bistveni za izgradnjo matematičnih simbolov, ki podpirajo učenje matematičnih pojmov. Pri
učenju matematičnih besed je pomembno povezovanje med reprezentacijami (prav tam).
Spodnji diagram (slika 13) prikazuje prehajanje med zunanjimi reprezentacijami. Na njem smo
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krepko označili, katere povezave so nas najbolj zanimale. V našem raziskovalnem delu je bil
poudarek na povezavi med jezikom in matematičnimi simboli, saj so pri pouku matematike
druge povezave bistveno bolj vzpostavljene in se jim posveča dovolj pozornosti.
KONKRETNE
REPREZENTACIJE
GRAFIČNE
REPREZENTACIJE

JEZIK
MATEMATIČNI
SIMBOLI

Slika 13: Povezovanje reprezentacij s poudarkom na povezavi med jezikom in matematičnimi
simboli
Pri matematični pismenosti ima pomembno vlogo jezik, v katerem so matematične vsebine
zapisane in predstavljene (Orton, 1992). Matematične besede lahko razdelimo na takšne, ki jih
ni v vsakdanjem jeziku; na takšne, ki imajo v matematiki drugačen pomen kot v vsakdanjem
jeziku; na takšne, ki imajo enak ali podoben pomen kot v vsakdanjem jeziku.
V opravljeni raziskavi smo ugotovili, da je pomembno učence usposabljati za ustrezno rabo
jezika pri matematiki skozi vse štiri sporazumevalne dejavnosti, s poudarkom na govorjenju,
da bo raba matematičnega jezika pravilna, da bodo znali ubesediti simbolne matematične
zapise, da bodo znali pretvarjati matematična besedila v simbolni zapis, da bodo razložili
matematične pojme z ustrezno terminologijo, da bodo znali zapisati pravilne definicije pojma.
Na osnovi naših ugotovitev smo v zaključku naše raziskave izpeljali naslednje napotke za dvig
bralne pismenosti pri matematiki: pri učencih je potrebno razvijati uporabo ustrezne
matematične terminologije, spodbujati razumevanje in oblikovanje matematičnih besedil ter pri
tem izpostavljati pomen jezika in besed, ki imajo v različnih kontekstih lahko različen pomen,
poudarjati in razvijati ubesedovanje simbolnih zapisov ter prikazovati različne možnosti – na
začetku šolanja predvsem take, ki imajo za učence jasen pomen, in nazadnje, spodbujati
komunikacijo, soočenje idej učencev. V poučevalni praksi moramo pri matematiki več
pozornosti nameniti jeziku in komunikaciji. S tem bomo bistveno prispevali k bralni pismenosti
učencev pri matematiki, njihovi kreativnosti
posameznika.
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in posledično k razvoju avtonomnosti

5.5.1 Predstavitev učnega pristopa za spodbujanje

bralne pismenosti pri

pouku

matematike v 5. razredu osnovne šole
Pouk v devetletni osnovni šoli naj bi bil prilagojen učencu na takšen način, da bi se ta čim več
snovi naučil že v šoli. To je tudi eden od ciljev novega učnega pristopa. Z njim bi učenci
pridobili globlji vpogled v učne vsebine in razumevanje le teh, prehajanje med reprezentacijami
bi jim bilo posledično lažje. Hitreje bi osvojili nove matematične besede in jih razumeli, lažje
bi snov abstrahirali oziroma zapisovali z matematičnimi simboli. Z oblikovanim učnim
pristopom bodo učenci spodbujeni k aktivnemu učenju, kjer je pomembno, da uporabimo
vsakdanji jezik, ki je za učence določene starosti primeren in razumljiv, hkrati pa ustrezen z
matematičnega vidika. Jezik kot del reprezentacijskega sistema, ki je v tesni korelaciji z vsemi
reprezentacijami (Slika 6), jim približa matematično besedišče v tolikšni meri, da ga razumejo
in ga znajo pravilno uporabljati ter s tem spodbuja bralno pismenost pri matematiki.
Bistvene karakteristike učnega pristopa
Dobra poučevalna praksa je temeljno vodilo pri izvajanju pouka matematike. Učitelj mora z
vso zavzetostjo in s strokovno-didaktičnim znanjem upoštevati vse učence, pri poučevanju
izhajati iz Učnega načrta za pouk matematike in ga pri svojem delu upoštevati (Kavkler, Kalan,
in Hodnik Čadež, 2015). Vodilo našega učnega pristopa je dobra poučevalna praksa, zato smo
v oblikovanje vključili strokovno-didaktično znanje, izhajali smo iz rezultatov naše raziskave,
upoštevali smo napotke iz Učnega načrta za matematiko in dognanja strokovne literature na
temo bralne pismenosti pri matematiki.
Pri oblikovanju učnega pristopa nismo pozabili na pomen učnih oblik in metod dela. Učne
metode so preverjeni načini učinkovite komunikacije med učiteljem in učenci na vseh stopnjah
učnega procesa (pripravljanje, obravnavanje učne vsebine, utrjevanje, ponavljanje, preverjanje
znanja, sposobnosti in spretnosti). Učne metode se ne nanašajo samo na učiteljevo delo, ampak
tudi na delo učencev (Tomić, 2003). Učne metode so načini dela pri pouku. Poznamo verbalne,
kot sta razlaga in razgovor, demonstracijske, dokumentacijsko in operacijske. Operacijske
delimo na laboratorijske in metode praktičnih del. Metode praktičnih del so: metoda praktičnih
izdelkov, metoda pisnih del, metoda grafičnih del, metoda igralnih improvizacij, metoda dela z
besedilom (Poljak, 1991). Učne oblike so socialne oblike, v katerih se izvaja učni proces, učenje
in poučevanje. A. Tomić (2003) govori o neposrednem poučevanju v frontalni učni obliki in
posrednem poučevanju, ki se dogaja v skupinski in individualni učni obliki ter delu v paru.
Učne metode in učne oblike dela so ravno tako pomembne kot snov. Izbrali smo primerne učne
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oblike in učne metode glede na obravnavano snov, glede na ugotovitve raziskave, glede na cilje
iz učnega načrta, glede na razvojno stopnjo učencev v 5. razredu. V učnem pristopu smo
predlagali tiste učne metode, ki spodbujajo komunikacijo med učenci in učiteljem ter med
učenci samimi. V vsako učenje o matematičnih vsebinah smo vključili verbalni učni metodi,
razlago in razgovor. Pri teh je najbolj poudarjena vloga jezika. Izmed učnih oblik smo izbirali
predvsem med posrednimi učnimi oblikami in smo dali prednost skupinski učni obliki in delu
v paru, saj ocenjujemo, da sta v poučevalni praksi še vedno manj zastopani kot frontalna in
individualna učna oblika, in spodbujata komunikacijo in soočanje idej učencev. Pri obeh učenci
komunicirajo in aktivno uporabljajo jezik.
Freudenthal (1973) je opredelil učinkovito poučevanje matematike s tremi kognitivnimi
kategorijami: 1. Učenec razume matematiko; njegovo znanje ni mehanično. 2. Učenec je
nenehno motiviran za učenje, delo; ne doživlja stiske zaradi matematike. 3. Učenec
intelektualno napreduje: komunicira pisno in ustno na matematičen način, sodeluje v skupini
ali vodi skupino pri reševanju problemov, analizira matematično situacijo, učinkovito rešuje
matematične probleme in zna popraviti lastne napačne rešitve.
Z dejavnostmi, ki so predstavljene v učnem pristopu, upoštevamo vse tri kognitivne kategorije
za učinkovito poučevanje matematike.
Nismo zanemarili niti vloge učitelja, ki je ena pomembnejših v procesu poučevanja. Hejny
(2012) je zapisal, da mora učitelj zagotoviti optimalno klimo za učenje, da mora pustiti prostor
za učenčeve pobude, da mora dopuščati diskusijo med učenci, v katero so vključeni vsi učenci,
da ne sme izpostavljati napak, ki jih napravijo učenci, da mora učitelj učencem pripraviti
ustrezne naloge, da bodo bolj in manj uspešni pri matematiki, da spodbuja učence, da jih
zanima, kako o posamezni nalogi, strategiji razmišljajo tudi drugi učenci.
Iz dveh učnih tem iz Učnega načrta za matematiko za 5. razred (Geometrija in merjenje,
Aritmetika in algebra) smo izbrali štiri učne sklope, ki so bili vključeni tudi v preizkus znanja
o bralni pismenosti, ki so ga učenci v raziskavi reševali. V učni pristop so vključene naslednje
teme: kvadrat in pravokotnik, enačbe in neenačbe, geometrijski liki in telesa in naravna števila
do milijona. V vsakem od štirih delov učnega pristopa je vključena učna tema, učni sklop,
vsebina, standardi znanja, minimalni standardi znanja, operativni cilji, učni cilji dejavnosti,
matematični pojmi, vloga jezika, didaktična priporočila, bralno učne strategije, načini
spodbujanja bralne pismenosti pri matematiki in potek posameznih dejavnosti (Priloge 3, 4, 5,
6).
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Dejavnosti, ki so predstavljene v učnem pristopu, lahko uporabimo v različnih fazah
poučevanja, pri več urah, v različnih delih učnih ur (v uvodu, jedru ali zaključku) ali pri domačih
nalogah. V vsak učni sklop smo vključili dejavnost razgovor, saj sta govorjenje in poslušanje
pomembni sporazumevalni dejavnosti, ki igrata pomembno vlogo pri razumevanju in
preverjanju razumevanja matematičnih besed.
Ključni poudarki učnega pristopa so na ubesedovanju simbolnih matematičnih zapisov, branju
matematičnih simbolov, učenju definicij pojmov, poznavanju terminologije in uporabi
besedišča, kjer je pomembno, da učitelj posveča pozornost temu, ali so matematične besede
podobne besedam v vsakdanjem jeziku ali imajo matematične besede drugačen pomen kot
besede v vsakdanjem jeziku ali so prisotne besede, ki jih učenci težko razumejo. Učitelj poskuša
matematične besede učencem predstaviti na razumljiv način in nato pri učencih preveri
razumevanje teh besed. Že Davydov (1975) je poudarjal, da se matematični pojmi razvijajo ob
skrbno načrtovanem poučevanju.
Učni pristop je zasnovan tako, da bo učencem približal matematične pojme, da jih bodo usvojili
in uporabljali; da bodo petošolci znali ubesedovati simbolne matematične zapise in bodo s tem
prehajali med simbolno in jezikovo ravnjo; da bodo znali pretvarjati matematične zapise v
simbolne zapise, ki predstavljajo univerzalni jezik in bodo s tem lažje pretvarjali matematiko
iz naravnega, vsakodnevnega jezika v simbolni jezik in obratno; da bodo lažje prehajali med
reprezentacijami; da bodo znali ubesediti matematične pojme z ustrezno matematično
terminologijo; da bodo znali z ustreznimi matematičnimi besedami interpretirati matematična
besedila in uporabljati različne oblike predstavljanja. V oblikovanem učnem pristopu bo pri
vsakem učenju o novih matematičnih pojmih več pogovora med učenci in učiteljem ter med
njimi samimi, saj ima jezik pomembno vlogo pri usvajanju novih matematičnih pojmov.
Vsebuje tudi naloge, ki bodo bogatile matematično besedišče učencev in jih spodbujale k
raznovrstnim idejam. Z oblikovanim učnim pristopom želimo učencem omogočiti različne
dejavnosti, s katerimi bomo spodbujali bralno pismenost pri matematiki.
Glavne karakteristike, ki se odražajo v učnem pristopu, so naslednje:
1. Osredotočenost na opismenjevanje učencev ob upoštevanju definicij bralne in matematične
pismenosti, ki imata skupne prvine in sporazumevalne dejavnosti.
2. Vključuje uporabo bralnih učnih strategij.
3. Upošteva reprezentiranje matematičnih idej v tesni povezavi z jezikom.
4. Vključuje napotke iz Učnega načrta za matematiko v povezavi z bralno pismenostjo.
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5. Poudarek na rezultatih raziskave: uporabi jezika, ubesedovanje simbolnih matematičnih
zapisov, razlage matematičnih pojmov.
6. Upošteva stopnjo miselnega razvoja 9 oziroma 10 let starih učencev.
7. Vključuje nivoje geometrijskega mišljenja in faze poučevanja po van Hielu.
8. Dobra poučevalna praksa je njegov sestavni del.
9. Daje pomen učnim oblikam in metodam dela.
10. Temelji na učinkovitem poučevanju matematike s tremi kognitivnimi kategorijami po
Freudenthalu.

Učenje o kvadratu in pravokotniku
O kvadratu in pravokotniku se bodo učenci učili z dejavnostmi, kot so razgovor z ugotavljanjem
predznanja, sestavljanje modela pravokotnika in kvadrata s slamicami in vrvicami, zapis v
zvezke o kvadratu in pravokotniku v obliki pojmovne mreže, iskali bodo značilnosti
posameznega geometrijskega lika in značilnosti, ki so skupne obema likoma v Vennovem
diagramu, obseg kvadrata in pravokotnika bodo spoznavali preko konkretnih dejavnosti. Merili
bodo obseg kvadratov in pravokotnikov v učilnici s pomočjo vrvice, nato bodo obseg računali
brez formul. Povzetek o obsegu kvadrata si bodo zapisali v preglednico, ki bo sestavljena iz 4
delov. O obsegu bodo zapisali primer iz življenja, predstavili ga bodo s sliko, z besedami in
simboli (Priloga 3).
Pri učenju o kvadratu in pravokotniku upoštevamo didaktična priporočila iz Učnega načrta za
matematiko, in sicer da naj se učenci učijo matematiko najprej preko izkustvenega materialnega
sveta, nato preko govornega jezika, sledi slika in prikaz, na koncu se učijo še na simbolni in
abstraktni ravni.
Zanemariti ne smemo niti vloge jezika. Matematični besedi kvadrat in pravokotnik učencem
nista blizu, morda se v vsakdanjem jeziku nekoliko več uporablja beseda kvadraten, ki je
izpeljana iz besede kvadrat. Pri poimenovanju geometrijskih likov učenci pogosto zamenjujejo
matematični besedi kvadrat in pravokotnik.
V dejavnosti sta vključena pojmovna mreža in Vennov diagram, ki sta enostavni bralni učni
strategiji.
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Bralno pismenost pri matematiki spodbujamo s pravilno uporabo ustreznega geometrijskega
besedišča, interpretiranjem matematičnega besedila, s prehajanjem med konkretno
reprezentacijo, grafično reprezentacijo in jezikom.
Upoštevali smo kognitivni razvoj učencev in dejstvo, da so na konkretno operacionalni stopnji,
v dejavnosti smo vključili konkretne reprezentacije.
V učenje smo vključili dejavnosti, ki spodbujajo učence k prehajanju iz vizualne na opisno
stopnjo po van Hielu.
Upoštevali smo tudi faze poučevanja po van Hielu, ki si sledijo skozi dejavnosti: informacija,
vodeno usmerjanje, razlaga, prosto usmerjanje, integracija.
Učne oblike za učenje o kvadratu in pravokotniku so frontalna, individualna, skupinska , še bolj
raznovrstno so izbrane učne metode: pogovor, metoda pisnih del, metoda praktičnih del, metoda
demonstriranja.
Učinkovito poučevanje matematike po Freudenthalu bodo učenci dosegali skozi opisane
dejavnosti, saj bodo intelektualno napredovali: komunicirali bodo pisno in ustno na
matematičen način, sodelovali bodo v skupinah, analizirali bodo matematične situacije in
popravljali lastne napačne rešitve.

Učenje o enačbah in neenačbah
Pojma enačbe in neenačbe bodo učenci osvojili s pomočjo naslednjih dejavnosti: razgovor, v
katerem bodo prisotni primeri in situacije iz vsakdanjega življenja, s katerimi bodo učenci bolje
razumeli pojma enačbe in neenačbe, k simboličnim zapisom bodo iskali pripadajoče besedne
zapise enačb in neenačb, enačbe in neenačbe bodo zapisali v diagramih in jih bodo rešili,
napisali bodo besedilno nalogo, k pojmoma enačba in neenačba bodo iskali značilnosti, ki
opisujejo vsakega od matematičnih pojmov v obliki primerjalne matrike (Priloga 4).
Matematičnih besed enačba, neenačba in enačaj ni v vsakdanjem jeziku, zato je še toliko
pomembneje, da jih učitelj razloži na primerih iz življenja. Pri enačbah poudari, da enačaj
pomeni je enako, pri neenačbah, da ni enačaja in razloži kaj znaki večji, manjši v neenačbah
pomenijo.
Didaktična priporočila, ki jih pri dejavnostih upoštevamo, so, da enačbe in neenačbe, rešujemo
s premislekom in s pomočjo diagramov.
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V eni od dejavnosti uporabimo enostavno bralno učno strategijo primerjalno matriko, kjer
učenci primerjajo značilnosti dveh matematičnih pojmov.
Z ubesedovanjem matematičnega simbolnega zapisa, s pretvarjanjem matematičnega zapisa v
simbolni zapis, s prehajanjem med reprezentacijami spodbujamo bralno pismenost pri
matematiki.
Učenci so zmožni logičnega sklepanja o operacijah, ki so izvršene v fizičnem svetu, zato
pogovor med učiteljem in učenci temelji na primerih iz otroškega sveta.
Učne oblike v tem delu učnega pristopa so: frontalna, delo v paru, individualna; učne metode:
pogovor, metoda branja in dela z besedilom, metoda pisnih del.
Dosegali bomo učinkovito poučevanje matematike po Freudenthalu skozi raznolike dejavnosti,
kar lahko razberemo iz Priloge 4, saj bodo tako učenci nenehno motivirani za učenje in delo ter
ne bodo doživljali stiske zaradi matematike.

Učenje o geometrijskih likih in telesih
V učni pristop smo vključili tudi vsebino o geometrijskih likih in telesih. Kot pri prejšnjih dveh
predstavljenih vsebinah tudi tu začenjajo dejavnosti z razgovorom, nadaljujejo z branjem
matematičnega besedila o geometrijskih likih in telesih ter interpretirajo prebrano besedilo, v
preglednico vpišejo ključne besede in pomembne podatke (Paukova strategija), samostojno
opredelijo matematične pojme, ki so vezani na geometrijske like in telesa, svoje zapise
dopolnijo z zapisi z učnega lista, na katerem najprej poiščejo ustrezne razlage za matematične
pojme (Priloga 5).
Kvader in oglišče sta matematični besedi, ki ju ni v vsakdanjem jeziku oziroma ju učenci ne
poznajo. Kocka, piramida, ploskev, rob so matematične besede, ki imajo v vsakdanjem jeziku
podoben pomen kot v matematičnem jeziku. Besedi stranica in telo sta matematični besedi, ki
imata v vsakdanjem jeziku drugačen pomen kot v matematiki.
V eno od dejavnosti je vključena Paukova strategija, ki je enostavna bralna učna strategija.
Pri pouku matematike učenci z dejavnostmi razvijajo slušno razumevanje, govorno sporočanje,
bralno razumevanje in pisno sporočanje. Ob matematičnem besedilu o geometrijskih likih in
telesih razvijajo bralno pismenost pri matematiki in se spopolnjujejo v rabi že pridobljenih
bralnih učnih strategij, interpretirajo matematično besedilo, širijo geometrijsko besedišče.
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Bralno pismenost pri matematiki spodbujamo z natančnimi opisi in definicijami matematičnih
pojmov, z uporabo matematičnih besed, s pravilno uporabo geometrijskega besedišča, z
interpretiranjem matematičnega besedila, s prehajanjem med konkretnimi reprezentacijami,
grafičnimi reprezentacijami in jezikom.
Upoštevali smo, da so učenci na konkretno operacionalni stopnji razmišljanja.
V učenje smo vključili dejavnosti, ki spodbujajo učence k prehajanju iz vizualne na opisno
stopnjo po van Hielu.
Skozi dejavnosti smo sledili fazam poučevanja po van Hielu: Najprej se učenci seznanijo s
področjem raziskovanja tako, da uporabljajo materiale in na ta način odkrivajo strukture. Nato
se učenci seznanijo z objekti, iz katerih bodo kasneje abstrahirali geometrijske pojme. Skozi
razlago učenci postanejo pozorni na mrežo odnosov, jih skušajo razložiti z besedami, ter se
učijo zahtevanih izrazov z ustrezno terminologijo. V prostem usmerjanju, učenci dobivajo vse
več zahtevnih nalog, s katerimi raziskujejo področje na sebi lasten način. Na koncu je
integracija, ko učenci naredijo pregled vsega, kar so spoznali o neki stvari, ter podajo svoje
lastno razumevanje (Clements in Battista, 1992).
Učnim oblikam in metodam dela smo pripisali velik pomen, zato smo jih izbrali premišljeno.
Izbrane učne oblike so frontalna, delo v paru in individualna, učne metode pa so pogovor,
metoda praktičnih del, metoda branja in dela z besedilom, metoda pisnih del.

Učenje števil do 1 000 000
O številih do milijona se bodo učenci začeli učiti s pogovorom med učiteljem in učenci, ki bo
vseboval primere, ki so otrokom blizu. Znanje bodo poglobili s kvizom, kjer bodo popravljali
napačne matematične trditve, igrali se bodo igro Spomin, kjer bo poudarek na povezovanju med
dvema reprezentacijama: simbolnimi matematičnimi zapisi in jezikom. Števila, ki so večja od
10 000 in manjša od 1 000 000, bodo zapisovali z matematičnimi simboli in z besedami v obliki
ribje kosti. Zapisali bodo slovar novih matematičnih besed. (Priloga 6)
Matematični besedi sto tisoč in milijon sta besedi, ki se uporabljata tudi v vsakdanjem jeziku,
največkrat v povezavi z denarno enoto. Ker gre za velika števila, ki 9 in 10 let starim učencem
niso blizu, si redki predstavljajo količino. Stotisočica je matematična beseda, ki je ni v
vsakdanjem jeziku, potrebno jo je izpeljati iz manjših desetiških enot, ki jih učenci poznajo. Ko
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učenci števila urejajo po velikosti, se uporabljata matematični besedi večji in manjši, pri katerih
gre za ujemanje pomenov v matematiki in vsakdanjem življenju.
Cilji medpredmetnih povezav, ki razvijajo bralne zmožnosti pri matematiki so bralno
razumevanje, razvijanje besednega zaklada in odnos do natančnosti poimenovanja, ki so
vključeni v dejavnosti pri učenju števil do milijona. Ribja kost se imenuje bralna učna strategija,
ki je uporabljena v eni od dejavnosti. Bralno pismenost pri matematiki spodbujamo z uporabo
pojmov desetiškega sistema in računskih operacij, s prehajanjem med reprezentacijami in z
zapisovanjem števil z besedami.
Z opisanimi različnimi dejavnostmi v 6. prilogi bomo poskušali doseči, da bodo učenci razumeli
snov o številih do milijona in da njihovo znanje ne bo mehanično, kar je prva stopnja
učinkovitega poučevanja matematike po Freudenthalu.
Vključili smo frontalno, individualno, delov paru, skupinsko učno obliko. Izmed učnih metod
smo izbrali pogovor, praktično delo, metoda branja in dela z besedilom, metoda pisnih del.

6. ZAKLJUČEK
V naši raziskavi, v kateri nas je zanimala bralna pismenost pri matematiki pri izbranih vsebinah,
smo potrdili našo napoved, da so petošolci skromno opremljeni za rabo jezika pri matematiki
pri vsebinah, ki smo jih obravnavali: največ vsebin je bilo iz geometrije, kjer je besedišče v
matematiki najbolj specifično, nekatere vsebine so bile iz aritmetike. Prišli smo do naslednjih
ugotovitev:
1. Petošolci so pokazali skromno uporabo geometrijskega besedišča, saj bi morali biti
učenci od 4. razreda dalje, glede na cilje v Učnem načrtu, na opisni stopnji pri obravnavi
osnovnih geometrijskih pojmov (rob, stranica, ploskev, skladnost, simetrija, kvadrat in
pravokotnik). Če učenec nima osvojene opisne stopnje pri obravnavi geometrijskih
pojmov, ne more preiti na abstraktno relacijsko (Usiskin, 1982), v katero npr. sodi
utemeljitev odnosa med kvadratom in pravokotnikom in je opredeljen v Učnem načrtu
za matematiko v 5. razredu.
2. Učenci imajo največ težav z ubesedovanjem matematičnega simbolnega zapisa, v
našem primeru enačbe, ki predstavlja nekakšen temelj učenja algebre. Prepričani smo,
da je vzpostavljanje povezovanja med semantično in strukturirano miselno shemo
ključnega pomena za učenje matematike z razumevanjem. Seveda je pomembno pojem
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prikazati konkretno, grafično, a obe reprezentaciji potrebujeta tudi ustrezno ubeseditev.
Vse prevečkrat smo namreč priča, da pojem vpeljemo preko različnih ponazoril, na
pomen jezika pa pozabimo. Učenec, ki razume pomen simbolnega zapisa, to
razumevanje lahko pokaže ob uporabi različnih ponazoril, a enako kakovostno lahko pri
tem uporabi jezik. V naši raziskavi se je izkazalo, da le 14,9 % petošolcev našega vzorca
zna ubesediti preprosto enačbo na tri različne načine. Poudarimo ob tem še dejstvo, da
sta le 2 učenca uporabila kontekst, ki bi bil povezan z vsakdanjim življenjem, napisala
sta besedilno nalogo oziroma sta interpretirala zapis s situacijo, ki jo lahko srečamo v
vsakdanjem življenju.
3. Petošolci so bili uspešnejši pri pretvarjanju izjav v simbolne zapise (povprečna
uspešnost je bila 50,4 %). Zapisovanje s simboli je ena pogostejših dejavnosti pri
matematiki – temeljni cilj pri matematiki je namreč matematične resnice povedati
oziroma zapisati na najkrajši, univerzalen in čim bolj splošen način. Presenetilo pa nas
je dejstvo, da napačni odgovori kažejo na problematiko uporabe pojmov desetiškega
sistema in računskih operacij, čeprav učenci te pojme spoznavajo od prvega razreda
naprej (v tretjem naj bi poznali vse pojme, o katerih smo spraševali petošolce).
4. Uspešnost pri prvi nalogi, pri kateri so popravljali napačne trditve, je bila približno 60
%. Petošolci so pri tej nalogi pokazali, da še ne razumejo popolnoma pomena
matematičnega jezika oziroma se še ne zavedajo dovolj, da so v matematiki pomembne
natančne definicije pojmov (simetrala ne more biti kriva ali ravna črta, mora biti ravna).
Še bolj presenetljivo pa je dejstvo, da se skozi rabo jezika pokažejo tudi napačne
definicije izbranih pojmov, kot npr. zapis, da je simetrala lahko tudi kriva črta oziroma
kakršna koli črta (ob tem smo skoraj prepričani, da bi učenec znal narisati simetrali
pravokotnika).
5. Ugotovili pa smo tudi, da znajo učenci dobro uporabljati matematična besedila: znajo
razbrati osnovne informacije, ki so jasno zapisane, povzeti bistveno zapisanega.
Izkazalo pa se je tudi, da jim nekoliko več težav povzročajo vprašanja, katerih
odgovorov ni mogoče neposredno razbrati iz besedila. Naši izsledki ponovno potrjujejo
ugotovitve, ki jih je zapisal tudi Saksida (2014b) – manj zahtevni bralni procesi namreč
učencem ne povzročajo težav, zanje so zahtevnejše naloge, ki od njih zahtevajo
kompleksnejše bralne odzive.

59

Na osnovi naših ugotovitev lahko izpeljemo naslednje napotke za dvig bralne pismenosti pri
matematiki: pri učencih je potrebno razvijati uporabo ustrezne matematične terminologije;
spodbujati razumevanje in oblikovanje matematičnih besedil ter pri tem izpostavljati pomen
jezika in besed, ki imajo v različnih kontekstih lahko različen pomen; poudarjati in razvijati
ubesedovanje simbolnih zapisov ter prikazovati različne možnosti – na začetku šolanja
predvsem take, ki imajo za učence jasen pomen; in nazadnje, spodbujati komunikacijo,
soočenje idej učencev. V poučevalni praksi moramo pri matematiki več pozornosti nameniti
jeziku in komunikaciji. S tem bomo bistveno prispevali k bralni pismenosti učencev pri
matematiki, njihovi kreativnosti in posledično k razvoju avtonomnosti posameznika.
Če kritično pogledamo na preizkus znanja, bi našo raziskavo lahko še izboljšali. Glede na to,
da je bila 5.A naloga, kjer so morali zapisati naslov besedila, zelo dobro rešena, bi bilo smiselno
dodati še drugi del naloge: 'Utemelji, zakaj si izbral tak naslov.', saj bi s tem učenci navedli
vzroke, razloge za izbiro določenega naslova in bi preverjali višjo raven bralne pismenosti pri
matematiki. Matematično besedilo o kvadratu v 5. nalogi bi bilo lahko bolj kompleksno, da
odgovorov pri nalogi 5.B (Kaj je kvadrat?) in 5.E (Zakaj je kvadrat tudi pravokotnik?) učenci
ne bi mogli prepisati iz besedila, saj ni namen preizkusa prepisovanje, ampak razumevanje
besedila, povezovanje podatkov in uporaba v odgovorih. Da bi bila 5.D naloga, ki sprašuje o
obsegu kompleksnejša z vidika bralne pismenosti pri matematiki, bi lahko dodali vprašanje: 'S
katerim namenom je v besedilo vključena poved, ki govori o obsegu kvadrata?' ali 'Katera
poved je tej podobna in zakaj?'
Menimo, da bi se dalo na temo bralne pismenosti pri matematiki nadaljevati z raziskovanjem.
Zanimivo bi bilo preveriti, kako bi se s pogostejšo uporabo grafičnih reprezentacij izboljšalo
razumevanje matematičnih pojmov in rabo jezika pri matematiki.
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Priloga 1: Soglasje starša/skrbnika

Soglasje starša/skrbnika o sodelovanju otroka v raziskavi
Spodbujanje bralne pismenosti pri pouku matematike v 5. razredu osnovne šole
Osnovno šolo ________________ vabim k sodelovanju v raziskavi, ki jo bom izvedla v okviru
svojega magistrskega študija na Pedagoški fakulteti. Učenci 5. razreda obeh/treh oddelkov bodo
pri uri matematike rešili preizkus znanja Bralna pismenost pri matematiki. Preizkus znanja bodo
rešili tisti učenci, ki bodo imeli soglasja staršev za sodelovanje v raziskavi. S tem bodo ponovili
že obravnavano snov. Reševanje preizkusa je povsem anonimno in nima vpliva na oceno pri
predmetu. Na osnovi rezultatov raziskave bom oblikovala učni pristop, ki bo spodbujal bralno
pismenost pri pouku matematike v 5. razredu.
Želim si, da bi se odzvali mojemu vabilu, in se Vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje.
Klavdija Turk Suka
Podpisani/a izjavljam, da soglašam, da moj otrok/varovanec sodeluje v zgoraj navedeni
raziskavi. Dovoljujem, da se lahko podatki zbirajo in obdelujejo za namen raziskave.
Ime in priimek otroka:_________________________________________

Kraj in datum:___________________

Razred:______

Podpis:______________________
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Priloga 2: Preizkus znanja

Preizkus znanja Bralna pismenost pri matematiki
Obkroži.
Sem deček.

Sem deklica.

Obiskujem 4. razred. Obiskujem 5. razred.
V preteklem šolskem letu sem imel/-a matematiko zaključeno: 5 4 3 2

1.

V preteklem šolskem letu sem imel/-a slovenščino zaključeno: 5 4 3 2

1.

1. Vse trditve so napačne. Popravi jih tako, da ob vsaki napišeš pravilno trditev.
A. Dve daljici sta skladni, če imata skupno oglišče. __________________________________
___________________________________________________________________________
B. Simetrala je vedno navpična črta. ______________________________________________
___________________________________________________________________________
C. Kvadrat je lik, ki ima 4 oglišča in 4 robove. _____________________________________
___________________________________________________________________________
D. Simetrala lika je lahko kriva črta. _____________________________________________
___________________________________________________________________________
E. Pravokotnik ima vse lastnosti, ki jih ima kvadrat. _________________________________
___________________________________________________________________________

2. Zapiši z matematičnimi simboli.
A. Število štiri tisoč sedemsto trinajst je večje od tri tisoč trinajst. ______________________
B. Ena tisočica je tisoč enic. ____________________________________________________
C. Petkratnik nekega števila je sto. _______________________________________________
D. Število dvajset je manj kot zmnožek števil štiri in šest. _____________________________
68

3. Razloži, kaj v matematiki pomeni skladnost. ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Kar je zapisano z matematičnimi simboli, zapiši z besedami v obliki povedi.
Primer reševanja naloge: p ‖ r 1. zapis: Premici p in r sta vzporedni.
2. zapis: Premica p je vzporedna s premico r.
3. zapis: Premici p in r se ne sekata.
4. zapis: Premici p in r nimata nobene skupne točke.
A.

– 8 = 9 ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
B. Isti matematični zapis

– 8 = 9 zapiši še enkrat v obliki povedi, vendar naj se ta

razlikuje od prejšnje. __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
C. Isti matematični zapis _ – 8 = 9 zapiši še enkrat v obliki povedi, vendar naj se ta
razlikuje od prejšnjih dveh.______________________________________________________
_
_
___________________________________________________________________________
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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5. Preberi besedilo, ki je na dodatnem listu, in reši naloge.
A. Napiši, kako bi dal naslov temu besedilu. _______________________________________
B. Kaj je kvadrat? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
C. Koliko kotov ima kvadrat? ___________________________________________________
D. Kako se izračuna obseg kvadrata? _____________________________________________
___________________________________________________________________________
E. Zakaj je kvadrat tudi pravokotnik? _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
F. Katere so lastnosti pravokotnika, ki jih ima tudi kvadrat? ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
G. Kaj sta to diagonali? ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
H. Kako označimo oglišča lika in kako stranice? ____________________________________
___________________________________________________________________________
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Kvadrat je geometrijski lik. Je pravilni večkotnik, saj ima vse štiri stranice
enako dolge in vsi štirje koti so skladni. Ima štiri notranje kote, štiri
zunanje kote, štiri stranice in štiri oglišča. Kvadrat ima dva para
vzporednih stranic. Vsi notranji koti so pravi koti. Diagonali kvadrata se
razpolavljata, sta enako dolgi in pravokotni ena na drugo.
Kvadrat je poseben primer romba, trapeza, paralelograma in
trapezoida. Kvadrat je tudi pravokotnik, ker ima vse značilnosti
pravokotnika.
Obseg kvadrata izračunamo tako, da seštejemo dolžine vseh
štirih stranic. Ploščina kvadrata je enaka produktu sosednjih
stranic.
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Diagonali sta daljici,
ki vežeta nasprotni
oglišči.

Priloga 3: Primeri dejavnosti za spodbujanje bralne pismenosti pri pouku matematike v 5.
razredu osnovne šole o kvadratu in pravokotniku
Učenje o kvadratu in pravokotniku
Učna tema: Geometrija in merjenje
Učni sklop: Liki in telesa
Vsebina: Kvadrat in pravokotnik
Standardi znanja:
Uporablja različne strategije pri reševanju problemov, povezanih z obsegom.
Minimalni standardi znanja:
Pozna lastnosti pravokotnika in kvadrata ter ju nariše,
izmeri obseg lika.
Operativni cilji:
Nariše pravokotnik in kvadrat z upoštevanjem medsebojne lege stranic in skladnosti daljic,
izmeri in izračuna obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic.
Učni cilji dejavnosti:
V okolici poišče modele likov,
opiše oba lika, išče podobnosti in razlike,
pozna in poimenuje osnovne geometrijske like,
jih primerja in opisuje z matematičnim jezikom,
pozna izraze oglišče, stranica, kot, obseg,
praktično pokaže obseg na modelih različnih likov,
obseg prikaže z vrvico,
obseg računa s premislekom,
napiše račun in obseg izračuna.
Matematični pojmi: kvadrat, pravokotnik, obseg
Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska
Učne metode: pogovor, metoda pisnih del, metoda praktičnih del, metoda demonstriranja
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Dejavnosti:
1. Razgovor
Učenci v razredu poiščejo modele različnih geometrijskih likov. Poimenujejo jih z ustreznim
matematičnim besediščem. Med seboj jih primerjajo: različni kvadrati, pravokotniki, trikotniki,
krogi. Ogledajo si model kvadrata in ga opišejo. Zanima nas, koliko stranic ima, kakšne so,
koliko oglišč ima, koliko kotov ima. Ogledajo si model pravokotnika in ga opišejo. Zanima nas,
koliko stranic ima, kakšne so stranice, koliko oglišč ima, koliko kotov ima in kakšni so koti.
2. Sestavljanje kvadrata in pravokotnika
Učenci dobijo slamice ter 2 vrvici. Z materialom sestavijo geometrijska lika kavdrat in
pravokotnik. Ko ju sestavijo, se v skupinah pogovorijo o značilnostih kvadrata in pravokotnika,
v čem sta si podobna in v čem različna. Ugotovitve predstavijo drugim skupinam, ki jih še
dopolnijo.
3. Zapis o kvadratu in pravokotniku
V zvezek izdelajo pojmovno mrežo za kvadrat in pravokotnik.
GEOMETRIJSKA LIKA

KVADRAT

PRAVOKOTNIK

(matematično označena risba)

(matematično označena risba)

št. stranic:

št. oglišč:

št. kotov:

št. stranic:

________

________

_________

________
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št. oglišč:
________

št. kotov
_________

4. Značilnosti likov
V skupinah izdelajo manjše plakate. Na njih je Vennov diagram, kjer prikažejo značilnosti
kvadrata, značilnosti pravokotnika in skupne značilnosti obeh geometrijskih likov.

Značilnosti
kvadrata.

Značilnosti
pravokotnika.

Skupne značilnosti obeh
geometrijskih likov.

5. Obseg
Znanje nadgradijo z obsegom kvadrata in pravokotnika. Pogovorimo se o računanju obsega
kvadrata in pravokotnika. Obseg kvadrata in pravokotnika najprej merijo z vrvicami na
kvadratih in pravokotnikih v učilnici in na modelih. Vrvice položijo na meter in odčitajo obseg
v standardni merski enoti. Pri računanju obsega ne uporabljajo formul, temveč le seštevajo
dolžine stranic.
6. Zapis
Učenci zapišejo, kar so se naučili o obsegu kvadrata in pravokotnika na pripravljen učni list.
Pri tem povezujejo svoje znanje in ga prenašajo v vsakdanje življenje ter pri tem prehajajo med
reprezentacijami. Naloga od njih zahteva prehajanje med konkretnimi reprezentacijami,
grafičnimi reprezentacijami in matematičnimi simboli. Pomembno vlogo pri reševanju učnega
lista ima jezik, ki je povezan z vsemi naštetimi reprezentacijami.
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S primerom iz življenja

S sliko

OBSEG KVADRATA
S simboli

Z besedami

S primerom iz življenja

S simboli

S sliko

OBSEG
PRAVOKOTNIKA
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Z besedami

Priloga 4: Primeri dejavnosti za spodbujanje bralne pismenosti pri pouku matematike v 5.
razredu osnovne šole o enačbah in neenačbah
Učenje o enačbah in neenačbah
Učna tema: Aritmetika in algebra
Učni sklop: Enačbe in neenačbe
Vsebina: Enačbe in neenačbe
Standardi znanja:
Reši enačbo in neenačbo v izbrani množici.
Minimalni standard znanja:
S premislekom reši enačbo v množici naravnih števil do 100.
Operativni cilji:
Reši s premislekom neenačbe,
reši s premislekom in z diagramom enačbe (računske enakosti) oblike a ± x = b, x ± a = b, x ⋅ a
= b, x : a = b, a ⋅ x = b, a : x = b, (x ≠ 0, a ≠ 0)
in naredi preizkus.
Učni cilji dejavnosti:
S premislekom reši preproste enačbe in neenačbe, v katerih nastopa seštevanje in odštevanje.
Enačbe in neenačbe ubesedi.
Piše in rešuje probleme z ustreznimi strategijami.
Matematični pojmi: enačbe, neenačbe, enačaj, večje, manjše.
Učne oblike: frontalna, delo v paru, individualna
Učne metode: pogovor, metoda branja in dela z besedilom, metoda pisnih del
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Dejavnosti:
1. Razgovor
Na konkretnih primerih iz življenja predstavimo enačbe in neenačbe. Ogledamo si primer
ubeseditve neenačbe 'x < 8'. Učitelj lahko reče: 'v roki imam manj kot osem češenj' ali 'zamislil
sem si število, ki je manjše kot 8' ali 'x je manj kot 8'. Vse tri ubeseditve vodijo v isti simbolni
zapis, povedane pa so na različne načine oz. smo v povedi vključili različne besede in s tem
različne kontekste.
2. Simbolični in besedni zapis
Učenci dobijo različne enačbe in neenačbe ter tri različne možnosti ubesedovanja na kartončkih.
Simbolnim zapisom enačb in neenačb iščejo ustrezne ubeseditve. V parih pregledajo ustreznost
razvrščenih kartončkov. Rešitve pregledamo še vsi skupaj, nato kartončke prilepijo v zvezke.

Koliko plus devet je petnajst?
x<7

b je več kot deset.
Če od števila 14 odšteješ neznano število, dobiš 8.
Koliko je manj kot sedem?

a + 9 = 15

Štirinajst minus koliko je osem.
x je manj kot sedem.
Rok je pri angleščini dobil manj kot sedem ocen. Koliko ocen ima?

14 – y = 8

Koliko je prvi seštevanec, če je drugi seštevanec 9 in vsota 15?
Koliko je več kot deset?
Če nekemu številu prišteješ 9, dobiš 15.

b ˃ 10

Petra ima več kot deset barvic. Koliko barvic ima?
Zmanjševanec je 14, razlika je 8. Koliko je odštevanec?
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3. Diagrami
Vse enačbe in neenačbe iz prejšnje naloge zapiši grafično, v obliki diagrama, in jih reši.

4. Besedilna naloga
Učenci napišejo besedilno nalogo za enačbo ali neenačbo, ki si jo sami izberejo. Besedilna
naloga naj bo drugačna od primerov v predhodnih dejavnostih. Vsak učenec, ki že napiše
besedilo naloge, izbere drugega sošolca, s katerim izmenjata nalogi, ju rešita in pregledata
rešitve.
5. Primerjanje enačb in neenačb
Učenci s primerjalno matriko med seboj primerjajo enačbe in neenačbe. V levi stolpec zapišejo
značilnosti enačb, v desni stolpec značilnosti neenačb.
pojmi

Enačbe

Neenačbe

značilnosti

znak
neznanka
računanje
rešitve
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Priloga 5: Primeri dejavnosti za spodbujanje bralne pismenosti pri pouku matematike v 5.
razredu osnovne šole o geometrijskih likih in telesih
Učenje o geometrijskih likih in telesih
Učna tema: Geometrija in merjenje
Učni sklop: Liki in telesa
Vsebina: Geometrijski liki in telesa
Standardi znanja:
Opiše lastnosti likov in teles, oblikuje modele kocke/kvadra.
Minimalni standard znanja:
Prepozna mreži kocke in kvadra.
Operativni cilji:
Razlikuje like in telesa ter opiše njihove lastnosti,
opiše kocko in kvader ter sestavi njuna modela,
izdela in opiše mrežo kocke ter kvadra,
riše mrežo kocke in kvadra,
opiše in imenuje oglišča ter stranice likov (trikotnik, štirikotnik, večkotnik).
Učni cilji dejavnosti:
V okolici poišče modele likov in teles,
pozna in poimenuje osnovna geometrijska telesa in like,
jih primerja in opisuje z matematičnim jezikom,
pozna izraze ploskev, rob, oglišče, stranica.
Matematični pojmi: geometrijski liki: kvadrat, pravokotnik, trikotnik, krog; geometrijska
telesa: kocka, kvader, krogla, valj, piramida, stožec; ploskev, rob, oglišče, stranica.
Učne oblike: frontalna, delo v paru, individualna
Učne metode: pogovor, metoda praktičnih del, metoda branja in dela z besedilom, metoda
pisnih del
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Dejavnosti:
1. Razgovor
Učenci v razredu iščejo modele različnih geometrijskih teles, jih poimenujejo z ustreznim
geometrijskim besediščem in jih primerjajo med seboj, različni kvadri, kocke, valji, krogle…
Opišejo model kocke. Povejo, koliko ploskev ima, koliko robov in oglišč ima, kakšne so
ploskve… Opišejo model valja. Povejo, koliko ploskev ima, koliko robov in oglišč ima, kakšne
so ploskve…
2. Branje besedila in interpretacija s Paukovo strategijo
Učenci prvič berejo besedilo o geometrijskih telesih in likih, kjer so opisane njihove glavne
značilnosti. Pri drugem branju si izpišejo pomembne podrobnosti v levo kolono preglednice.
Nato v desno kolono preglednice zapišejo ključne besede. Na koncu ponavljajo, kar so si
izpisali v preglednico v parih.
BESEDILO:
Geometrijski liki in telesa
Geometrijski liki so kvadrat, pravokotnik, trikotnik, krog. Imajo oglišča in stranice. Kvadrat
je geometrijski lik, ki ima enake vse 4 notranje kote (90°) in enako dolge vse 4 stranice.
Pravokotnik je geometrijski lik, pri katerem sta po dve in dve stranici vzporedni in enako
dolgi. Koti med sosednjimi stranicami merijo 90°. Trikotnik je geometrijski lik s tremi oglišči
in s tremi stranicami. Krog je geometrijski lik, v katerem je množica vseh točk v ravnini, ki
so od določene točke, središča kroga, oddaljene največ za polmer r.
Geometrijska telesa so kocka, kvader, krogla, valj, piramida, stožec. Imajo ploskve, oglišča
in robove. Kocka je geometrijsko telo, ki je omejeno s šestimi kvadrati. Kvader je oglato
geometrijsko telo, ki ga omejuje šest mejnih ploskev. Po dve in dve mejni ploskvi sta skladna
in vzporedna pravokotnika. Ima 12 robov in 8 oglišč. Krogla je geometrijsko telo, ki ga
obdaja ena kriva ploskev. Valj je telo, ki je omejeno z dvema osnovnima ploskvama in
plaščem. Osnovni ploskvi sta skladna in vzporedna kroga. Plašč je kriva ploskev, ki povezuje
oboda obeh krogov. Piramida je geometrijsko telo, katerega površine so trikotne in se stekajo
v eno samo točko na vrhu. Stožec je okroglo geometrijsko telo, ki ga omejujeta dve mejni
ploskvi, osnovna ploskev in plašč.
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GEOMETRIJSKI LIKI IN TELESA
ključne besede

pomembne podrobnosti
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

3. Opredelitve pojmov
Učenci sami zapišejo opredelitve matematičnih pojmov: geometrijski lik, kvadrat, pravokotnik,
trikotnik, krog, geometrijsko telo, kocka, kvader, krogla, valj, piramida, stožec, ploskev, rob,
oglišče, stranica, ki jih bodo v naslednji dejavnosti še dopolnjevali.
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4. Učni list in dopolnjevanje samostojno zapisanih opredelitev pojmov
Učenci dobijo učni list, kjer povezujejo matematične besede z njihovimi razlagami. Nato
primerjajo zapisane razlage matematičnih pojmov z razlagami, ki so jih sami zapisali in jih
dopolnjujejo.

geometrijsko telo

Je geometrijski lik, v katerem je množica vseh točk v ravnini, ki so
od določene točke, središča kroga, oddaljene največ za polmer r.

kocka

Je množica točk v ravnini, ki so omejene s stranicami ali krivuljo.

kvader

Je daljica, ki omejuje geometrijski lik.

krogla

Je geometrijski lik, ki ima enake vse kote (90°) in enako dolge vse
stranice.

piramida

Je točka, kjer se stikata dve stranici geometrijskega lika.

stožec

Je okroglo geometrijsko telo, ki ga omejujeta dve mejni ploskvi
(osnovna ploskev in plašč).

geometrijski lik

Je oglato geometrijsko telo, ki ga omejuje šest mejnih ploskev. Po
dve in dve mejni ploskvi sta skladna in vzporedna pravokotnika.
Ima 12 robov in 8 oglišč.

kvadrat

Je v matematiki strnjen del tridimenzionalnega prostora, ki je
omejen s ploskvami.

pravokotnik

Je geometrijsko telo, ki je omejeno s šestimi kvadrati.

trikotnik

Je geometrijsko telo, ki ga obdaja ena kriva ploskev.

krog

Daljica, ki je stik dveh mejnih ploskev.

valj

Je geometrijski lik. Po dve in dve stranici sta vzporedni in enako
dolgi. Koti med sosednjimi stranicami merijo 90°.
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ploskev

Je telo, ki je omejeno z dvema osnovnima ploskvama in plaščem.
Osnovni ploskvi sta skladna in vzporedna kroga. Plašč je kriva
ploskev, ki povezuje oboda obeh krogov.

rob

Je geometrijsko telo, katerega površine so trikotne in se stekajo v
eno samo točko na vrhu.

oglišče

Je geometrijski lik s tremi oglišči in s tremi stranicami.

stranica

Pri oglatih telesih so vse ravne, pri okroglih je vsaj ena kriva.
Kvader in kocka jih imata 6.
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Priloga 6: Primeri dejavnosti za spodbujanje bralne pismenosti pri pouku matematike v 5.
razredu osnovne šole učenje števil do 1 000 000
Učenje števil do 1 000 000
Učna tema: Aritmetika in algebra
Učni sklop: Naravna števila
Vsebina: Naravna števila do 1 000 000
Standardi znanja:
Pozna lastnosti in odnose med naravnimi števili ter jih uporablja v danih situacijah.
Minimalni standardi znanja:
Šteje, bere, zapiše in primerja števila v množici naravnih števil do milijona.
Operativni cilji:
Piše in bere števila do milijona,
razlikuje desetiške enote,
ureja naravna števila do milijona,
na številski premici predstavi naravna števila,
opredeli predhodnik in naslednik števila,
pozna in razlikuje liha in soda števila,
nadaljuje in oblikuje zaporedja naravnih števil.
Učni cilji dejavnosti:
Bere in piše števila do milijona,
razlikuje desetiške enote,
prepozna in sestavi sodo/liho število,
števila ureja po velikosti.
Matematični pojmi: sto tisoč, sto tisočice, milijon, predhodnik, naslednik, sodo število, liho
število.
Učne oblike: frontalna, individualna, delov paru, skupinska
Učne metode: pogovor, praktično delo, metoda branja in dela z besedilom, metoda pisnih del
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Dejavnosti:
1. Razgovor in kviz
Z učenci se pogovorimo o številih do milijona na primerih iz življenja, kako jih zapisujemo z
matematičnimi simboli, kako z besedami, kaj je predhodnik in kaj naslednik, katera števila so
soda in katera liha, kaj so desetiške enote, kaj je zaporedje, kaj so velikostni odnosi, katere
računske operacije bomo izvajali, kako zaokrožujemo števila. Na tablo posamezno projiciramo
spodnje napačne trditve. Učenci v skupinah berejo napačne trditve, vrstni red določimo vnaprej.
Skupina, ki je na vrsti, popravi napačno trditev in utemelji svoj odgovor. Za pravilno
popravljeno trditev dobi skupina točko, za utemeljitev še dodatno točko. Če skupina trditve ne
popravi pravilno ali ne zna utemeljiti svojega odgovora, to naredi naslednja skupina, ki je na
vrsti. Zmaga skupina, ki dobi največ točk.

Število 120 905 se z besedami zapiše: sto dvajset tisoč dvesto pet.

Število 234 599 je naslednik števila 234 600.
Liha števila so deljiva s številom 2.
Dve deset tisočici sta dvesto tisoč enic.
Zaporedje števil: 55 680, 55 690, 55 790, 55 800, 55 810, 55820 je pravilno.
Število pet tisoč šeststo trinajst je večje od trideset tisoč štiristo trinajst.
Petkratnik števila petindvajset tisoč je sto tisoč.
Če število 713 559 zaokrožimo na stotice, dobimo število 713 560.
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2. Igra spomin
Po dva in dva učenca skupaj iščeta pare. Poiskati morajo matematične simbolne zapise in
pripadajoče ubeseditve, ki sodijo k matematičnim simbolnim zapisom ali obratno, k
ubeseditvam poiščejo matematične simbolne zapise.

štiri tisoč sedemsto trinajst

2 Dt

milijon

1Dt 5S 19E

sedeminpetdeset tisoč dvesto

70 451

enajst

1 deset tisočica 5 stotic 19 enic

sedemdeset

tisoč

4 713

štiristo

800 602

enainpetdeset

osemsto tisoč šeststo dva

57 211

dve deset tisočici

1M
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3. Števila večja od 10 000 in manjša od 1 000 000
Na zgornjo črto učenci napišejo števila večja od 10 000 in manjša od 1 000 000 z matematičnimi
simboli. Vsaka števka v številu se mora razlikovati od drugih števk v številu. Na spodnjo črto
zapišejo ista števila z besedami.

4. Slovar matematičnih besed
Učenci dobijo preglednico, ki jo izpolnjujejo ob dejavnostih. Matematične besede se navezujejo
na naravna števila do milijona. V drugem stolpcu samovrednotijo svoje znanje tako, da narišejo
ustrezen znak. V tretji stolpec napišejo primer, v 4. stolpec opišejo matematično besedo.
Spodbujamo jih k samostojnemu zapisu besedila.

87

Matematična

Razumeš:

beseda

(DA/ DELNO/ NE)

Opiši z besedami

Primer:

______________________________
predhodnik

______________________________
______________________________
______________________________

naslednik

______________________________
______________________________
______________________________

sodo število

______________________________
______________________________
______________________________

liho število

______________________________
______________________________
______________________________

zaporedje

______________________________
______________________________
______________________________

desetiške

______________________________

enote

______________________________
______________________________

zaporedje

______________________________
______________________________
______________________________

velikostni

______________________________

odnosi

______________________________
______________________________

zaokroževanje

______________________________

števil

______________________________
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