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POVZETEK 

V teoretičnem delu magistrskega dela je izpostavljena bralna pismenost, njena vloga in 

pomembnost v današnjem šolstvu. Bralno pismenost smo povezali tudi s predmetom 

matematika in iskali njune skupne točke. Pri tem predstavljamo povezave med jezikom in 

matematiko ter načine, s katerimi lahko pri učencih spodbudimo razvoj besedišča in s tem 

tudi njegovo rabo pri matematiki. Naredili smo tudi pregled pojmov in simbolov, ki jih 

učenci spoznajo na razredni stopnji pri ravninski geometriji. V nadaljevanju omenjamo 

razvoj geometrijskih pojmov s strani dveh teoretikov, Piageta in van Hiela. Predstavljamo 

njuna modela in iščemo razlike med njima. V empiričnem delu magistrskega dela nas je 

zanimalo, kako uspešni so učenci pri uporabi matematične terminologije, matematičnega 

simbolnega zapisa in simbolov v ravninski geometriji. Zanimale so nas predvsem besede 

oz. jezik, ki ga učenci uporabijo pri opisu določenih geometrijskih pojmov in oblikovanju 

definicij. Vzorec naše raziskave so predstavljali učenci 4. razredov dveh mestnih osnovnih 

šol. Skupaj smo tako zajeli pet oddelkov četrtošolcev. S preizkusom znanja, ki smo ga 

sestavili, smo preverili rabo nekaterih osnovnih terminov ravninske geometrije (točka, 

daljica, premica in poltrak), zanimalo pa nas je tudi poznavanje terminov v povezavi s 

krogom in krožnico (središče, polmer in premer) ter termini vzporednost, pravokotnost in 

skladnost. Rabo simbolnega zapisa in simbolov smo preverili z ustrezno oznako črt 

(daljice, premice in poltraka), zapisom medsebojne lege premic, zapisom skladnih daljic 

ter zapisom dolžine in vsote dolžin daljic.  

Rezultati raziskave so pokazali, da večina učencev prepozna in pravilno poimenuje 

osnovne geometrijske pojme ter jih ustrezno označi s simbolom. Težave se začnejo 

pojavljati pri opisu geometrijskih pojmov v obliki nekaj stavčnega zapisa in zapisu razlike 

med geometrijskimi pojmi, kjer so v ospredju ponovno besede. To nam lahko pove, da 

učenci pri matematiki še vedno niso navajeni rabe jezika oz. rabe besed, s katerimi 

predstavijo določene pojme. Pojme lažje predstavijo z načrtanjem slike, medtem ko so pri 

rabi ustreznih terminov in strokovnih besed še precej skromni. Ker smo v teoretičnem delu 

omenili van Hiela in stopnje geometrijskega mišljenja, lahko rečemo, da so učenci, ki smo 

jih zajeli v naš vzorec, na opisni stopnji, kot ga model tudi predvideva, vendar kljub temu 

menimo, da znanje učencev ni še popolno ter da bo v prihodnjih letih pri določenih 

geometrijskih pojmih treba pridobiti nekaj globljega razumevanja.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: bralna pismenost, geometrijski pojmi, stopnje geometrijskega 

mišljenja, četrtošolci. 



  



ABSTRACT 

In the theoretical part of the master's thesis, reading literacy, its role and importance in 

today's educational system are stressed. Reading literacy was also connected to the subject 

of mathematics and we searched for their common points. In the process, we present the 

connections between the language and mathematics, and the ways how to stimulate the 

development of vocabulary in pupils, and thus its use within mathematics. We also made 

an overview of concepts and symbols which are introduced to the pupils at the primary 

level at the planar geometry. Furthermore, we mention the development of the geometric 

concepts by the two theorists, Piaget and van Hiele. We present their models and search for 

differences among them. In the empirical part of the master’s thesis, we were interested in 

how successful pupils are in the use of mathematical terminology, mathematical symbolic 

notation, and the symbols in the planar geometry. We were mostly interested in words or 

language which is used in the description of certain geometrical concepts and forming 

definitions. The pattern of our research was the pupils of the fourth grade of two town 

elementary schools. Together, we thus included five classes of the fourth-graders. By the 

examination which we composed, we checked the use of some basic terms of the planar 

geometry (a point, a line segment, a line, and a ray). Among others, we were also 

interested in knowing the terms in connection with the circle and the circumference (a 

center, a radius, and a diameter) and the terms parallelism, perpendicularity, and 

symmetry. The uses of symbolic notation and the symbols were checked with the 

appropriate mark of lines (a line segment, a line, and a ray), notation of mutual position of 

lines, notation of compliant line segments, and the notation of length and the sums of 

lengths of the segment lines. 

The results of the research showed that most pupils recognize and appropriately name the 

basic geometrical concepts and mark them with a symbol appropriately. The difficulties 

begin to emerge in the description of geometrical concepts in form of a few-sentential 

notation and in the notation of the difference between geometrical concepts where words 

are in the forefront again. This can tell us that pupils are still not used to the use of 

language i.e. the use of words in mathematics, by which they could present certain 

concepts. They present the concepts by drawing the picture more easily, while they are still 

pretty modest in the use of the appropriate terms and technical words. As we mentioned 

van Hiele and the levels of geometric thinking, we can say that pupils included in our 

pattern are on the descriptive level, as predicted by the model. However, we believe in 

spite of that that the knowledge of the pupils is not yet perfect and that in the following 

years some deeper understanding will have to be acquired in certain geometrical concepts. 

 

 

KEYWORDS: reading literacy, geometric concepts, levels of geometric thinking, fourth-

graders. 
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1 UVOD 

Bralna pismenost nas vsakodnevno spremlja na poteh našega življenja. Njeno pomembno 

vlogo pa lahko opazimo predvsem na področju šolstva. Glede na izsledke raziskav, kot sta 

PISA in PIRLS, je bralna pismenost eden izmed zelo aktualnih vidikov napovedovanja 

učenčeve uspešnosti (Bešter Turk in Godec Soršak, 2016). Razvoj bralne pismenosti se 

začenja že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju in ni prisoten samo pri slovenskem 

jeziku, kakor bi si marsikdo lahko misli. Bralna pismenost je prisotna pri večini ostalih 

predmetov, in sicer tudi pri takšnih, kot je npr. matematika.  

Matematika ni le veda, polna številk, znakov in simbolov, ampak je v njej prisoten tudi 

jezik, ki ga oblikujejo besede, različni termini ter definicije. Še posebej veliko vlogo jezika 

lahko opazimo na področju geometrije, kjer se lahko srečamo s številnimi geometrijskimi 

pojmi, za katere moramo poiskati ustrezno besedo, termin in pomen. Naučiti se moramo, 

da lahko pojme predstavimo tudi z uporabo besed in tako poudarimo vlogo jezika pri 

matematiki ter posledično izpostavimo pomen bralne pismenosti na področju matematike.  

Učenje matematičnega jezika pa seveda ni lahko, saj je zelo specifičen in prepleten z 

uporabo matematične terminologije, definicij, izrekov in zakonitosti (Žakelj, 2016). Prav 

raba matematične terminologije predstavlja za določene učence trd oreh. O tem pričajo tudi 

nekatere raziskave, ki so poudarile, da imajo učenci veliko težav pri rabi terminologije in 

da je njihovo besedišče, ki ga potrebujejo za opis geometrijskih pojmov, zelo šibko (Turk 

Suka, 2016; Škrbec, 2013).  

Pri poučevanju geometrijskih pojmov nosi pomembno vlogo učitelj. Ta mora biti 

pravočasno seznanjen z geometrijskim znanjem učencev in mora znati učencu nuditi 

ustrezno pomoč. Pri tem pa mu lahko pomaga model van Hiela s petimi fazami 

poučevanja. Tako lahko učitelj z izbiro ustreznih nalog in dejavnosti pripomore k napredku 

v znanju učenca.  

V teoretičnem delu magistrskega dela so predstavljene različne definicije bralne 

pismenosti, dejavniki, ki vplivajo na razvoj bralne pismenosti ter bralna pismenost z vidika 

mednarodnih projektov, kot sta PISA in PIRLS. Med drugim je opisan tudi razvoj bralne 

pismenosti po vzgojno-izobraževalnih obdobjih. V nadaljevanju je izpostavljena bralna 

pismenost pri matematiki (značilnosti matematičnega jezika ter povezanost med jezikom in 

matematiko). V zadnjem delu teoretičnega dela pa je predstavljen razvoj geometrijskih 

pojmov po modelih, ki sta ga razvila Jean Piaget in van Hiele. Cilj empiričnega dela je 

raziskati, kako uspešni so učenci pri ubesedovanju geometrijskih pojmov, kakšna je širina 

geometrijskega besedišča in kako spretno uporabljajo matematično terminologijo ter 

simbolni zapis pri opisu geometrijskih pojmov. Ker smo se v raziskavi osredotočili na 

učence četrtih razredov, smo s pomočjo preizkusu znanja, ki smo ga sestavili, želeli tudi 

ugotoviti, ali ti učenci dosegajo opisno stopnjo van Hielovega modela.  
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2 BRALNA PISMENOST 

Beseda pismenost (lat. litteratus) izvira iz latinščine in označuje »človeka, ki se uči«. 

(Pečjak, 2010)  

Pomen besede pismenost se je s časom zelo spreminjal. V srednjem veku je za pismenega 

veljal tisti človeka, ki je znal latinski jezik, v obdobju reformacije pa je v ospredje prodrla 

vloga maternega jezika in tako je tudi beseda pismenost imela nekoliko drugačno oznako. 

Pomenila je zmožnost sporazumevanja (branja in pisanja) v maternem jeziku (Pečjak, 

2010).  

Danes kar težko navedemo eno definicijo pismenosti, saj poznamo že vsaj dvajset različnih 

vrst pismenosti. Lahko pa trdimo, da je temeljni element vseh pismenosti bralna pismenost 

(Pečjak, 2010).  

 

2.1 Definicije bralne pismenosti 

Pri poimenovanju bralne pismenosti se pojavlja precej različnih definicij.  

Nekatere definicije poudarjajo vlogo branja: 

‒ V mednarodni raziskavi IEA iz leta 1991 bralno pismenost poimenujejo kot 

»sposobnost razumeti in uporabiti tiste pisne jezikovne oblike, ki jih zahteva družba 

in/ali so pomembne za posameznika«. (Elley, Gradišar in Lapajne, 1995, v Pečjak, 

2010, str. 13) 

‒ V mednarodni raziskavi PISA iz leta 2015 je bila bralna pismenost opredeljena kot 

»razumevanje, uporaba, razmišljanje o napisanem besedilu ter zavzetost ob branju 

tega, kar bralcu omogoča doseganje postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in 

potencialov ter sodelovanje v družbi«. (PISA, 2015, str. 59) 

‒ V mednarodni raziskavi PIRLS je bralna pismenost poimenovana kot »sposobnost 

razumeti in uporabiti tiste jezikovne oblike, ki jih zahteva delovanje v družbi in/ali so 

pomembne za posameznika«. (Campbell, 2001, v PIRLS, 2011, str. 9) 

 

Nekatere definicije poudarjajo spretnost branja in pisanja: 

‒ Takšna je definicija avtorja Graya iz leta 1956, ki pravi, da »je pismena oseba, z 

znanjem in spretnostmi branja in pisanja, ki ji omogočajo delovanje v vseh 

aktivnostih, značilnih za njeno kulturo in družbeno skupino, ki ji pripada«. (Harris in 

Hodge, 1995, v Pečjak, 2010, str. 13) 

‒ Tudi definicija Slovarja slovenskega knjižnega jezika navaja pismenost kot »znanje 

branja in pisanja«. (SSKJ, 2000) 

 

Nekatere definicije pa poleg branja in pisanja vključujejo tudi računanje: 

‒ Takšna je definicija UNESCA, ki pravi, da je oseba pismena, »kadar sodeluje v vseh 

življenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakodnevno delovanje v 
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družbeni skupnosti ter uporablja svoje bralne, pisne in računske definicije za osebni 

razvoj in razvoj družbene skupnosti«. (UNESCO, 1978, v Pečjak, 2010, str. 13) 

 

Poznamo pa tudi definicije, ki nekoliko drugače obravnavajo pismenost oz. njen temeljni 

element – bralno pismenost.  

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti opredeljuje pismenost kot »trajno razvijajočo 

zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za 

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

delovnem mestu in v družbi«. (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2006, str. 6) 

M. Cenčič (2000, v Grginič, 2005, str. 8) opredeli bralno pismenost kot dejanje, 

sestavljeno tako iz branja in pisanja, kot tudi govorjenja ter poslušanja. To bi pomenilo, da 

bralno pismenost lahko razvijamo skozi vse štiri sporazumevalne dejavnosti jezika. 

Takšnega mnenja je tudi N. Brown (1999, v Marjanovič Umek, Peklaj Fekonja in Pečjak, 

2012, str. 12), ki meni, da »pismenost ne vključuje le branja in pisanja, temveč tudi 

otrokovo pripovedovanje zgodb oz. povedano drugače, pismenost v zgodnjih obdobjih je 

podprta z govorjenjem, poslušanjem, branjem in pisanjem«. 

Bralno pismenost Cankar (2013, v Nolimal in Novaković, 2013, str. 232) opredeli kot 

»prepletanje tistih znanj, veščin in sposobnosti, ki posamezniku omogočajo aktivno in 

učinkovito luščenje sporočila iz različnih (pisnih, govorjenih) besedil, na drugi strani pa ga 

opolnomočijo za samostojno sporočanje in ubesedovanje svojih lastnih misli«.  

Nekateri avtorji, kot sta npr. Delgado-Gaintan (1994, v Grginič, 2005) in Street (1984, v 

Grginič, 2005) poudarjajo, da pri razvijanju bralne pismenosti ne gre le za šolsko 

dejavnost, ampak da se bralna pismenost razvija v sklopu različnih družbenih dejavnosti. 

Pomembno je, da vloge razvijanja bralne pismenosti ne nosi le šola in učitelji, temveč tudi 

druga okolja, s katerimi ima otrok stik.  

 

2.2 Vidiki pismenosti 

»Za razvoj pismenosti je pomembno poznavanje jezikovnih, kognitivnih, sociokulturnih, 

razvojnih in izobraževalnih vidikov tega pojava.« (Pečjak, 2010, str. 16) 

Izmed vseh vidikov se je najprej razvil razvojni, ki daje prednost otroškemu dozorevanju 

in povezanosti med starostjo otroka ter njegovo zmožnostjo opismenjevanja (Grginič, 

2006). Poznavanje razvojnih obdobij pri otrocih je učitelju lahko zelo v pomoč, saj tako 

lažje organizira pedagoški proces. Vsak otrok se namreč razvija popolnoma individualno, 

zato je treba tudi proces opismenjevanja prilagati otrokovim potrebam. 

Jezikovni vidik pismenosti postavlja v ospredje jezik. »Jezik je sistem simbolov, ki 

omogoča komunikacijo.« (Pečjak, 2010, str. 17) Pri tem obstajajo različni sistemi pisnega 

in govornega jezika, kot so: semantični, sintaktični, morfemski idr. (Pečjak, 2010). 

Kognitivni pogled na pismenost poudarja pomen miselnih procesov in bralnih strategij, ki 

jih potrebuje posameznik, da lahko tvori ali sprejema določeno besedilo (Pečjak, 2010). Pri 

tem vidiku pismenosti nas zanima bolj psihološki pogled celotnega procesa, ki se zgodi, ko 
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človek prebere ali sliši določeno besedo, zato bi lahko rekli, da je kognitivni pogled na 

pismenost bolj del psihološkega raziskovanja. 

Pri razlagi sociokulturnega pogleda se pojavljalo številne teorije. Teorija P. Bordieua je 

pismenost definirala kot obliko kulturnega kapitala, medtem ko je C. Barratt-Pugh menil, 

da učenje pismenosti poteka pod vplivom različnih aktivnosti, ki jih otroci izvajajo skupaj 

z družino ali v katerikoli drugi skupnosti (Grginič, 2006). Otroci so ves čas v stiku z 

različnimi napisi in besedili, ki spremljajo njihov vsakdan. Poleg socialnega vidika pa je 

pomemben tudi kulturni. Opismenjevalne dejavnosti so namreč posredovane prek vrednot, 

norm in prepričanj, s katerimi pride otrok v stik, zato je pomembno, da učitelji cenijo 

različne poglede na pismenost ter se zavedajo, da je pri opismenjevanju treba poleg branja 

in pisanja poudarjati tudi govor ter poslušanje (Grginič, 2006). Sociokulturni vidik 

pismenosti je precej pomemben, saj nam kot učiteljem pove veliko o otrokovih izkušnjah, 

prinesenih od doma ali od katerekoli skupnosti.  

Kot zadnji vidik se omenja izobraževalni. Ta nosi poglavitno vlogo, saj da bo pouk 

pismenosti za vsakega otroka čim bolj učinkovitejši, je pomembno povezovanje vseh 

zgoraj omenjenih vidikov pismenosti (Pečjak, 2010). Pri vsakem otroku je treba upoštevati 

njegovo razvojno stopnjo, razvoj njegovega mišljenja, pisni in govorni jezik ter socialni in 

kulturni kapital. Le z upoštevanjem vseh pogledov lahko vsakega otroka pripeljemo do 

tega, da postane pismen. 

 

2.3 Psihološki vidiki bralne pismenosti 

S. Pečjak (2010) omenja štiri psihološke vidike bralne pismenosti: 

‒ strukturni vidik, 

‒ izobraževalni vidik, 

‒ edukometrijski vidik, 

‒ razvojni vidik. 

 

V nadaljevanju bomo vsak vidik bralne pismenosti tudi podrobneje opisali.  

Strukturni vidik poudarja razmerje med branjem in pisanjem ter njuno povezanost. 

Branje je predstavljeno kot primarna dimenzija katerekoli vrste pismenosti. Med drugim 

strukturni vidik poudarja tudi elemente bralne zmožnosti, kot so: sposobnost fonološkega 

zavedanja, dekodiranje, besedišče, strateško branje, bralno razumevanje in motivacija za 

branje. 

Izobraževalni vidik nam pokaže, kako pri učencih s pomočjo različnih dejavnosti in 

nalog, ki jih izvajamo med učnim procesom, razvijamo bralne zmožnosti. Avtorica med 

drugim omenja tudi različne strategije za razvijanje tekočega branja, bralnega razumevanja 

in bralnega besedišča.  

Edukometrijski vidik ponazarja, kako meriti učinke bralne pismenosti. Pri merjenju 

pismenosti šolskih otrok smo pozorni na njihovo branje, stopnjo bralnega razumevanja, 

bralno učinkovitost in bralno motivacijo.  
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Razvojni vidik temelji na razvoju bralnih zmožnosti in povezavi z razvojnimi 

značilnostmi otroka. Različni teoretiki so razvili različne modele, ki opisujejo razvoj 

bralnih sposobnosti.  

 

2.4 Dejavniki, ki vplivajo na bralno pismenost 

»Družina je pomembno socialno in kulturno okolje posameznika v različnih razvojnih 

obdobjih.« (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Tašner in Sočan, 2016, str. 44) V njej se 

vzpostavljajo različni odnosi, ki pomembno vplivajo na razvoj pismenosti kot oblike 

kulturnega kapitala. Odnose, ki se vzpostavljajo med družino in pismenostjo, s strokovnim 

izrazom imenujemo kar družinska pismenost (Berčnik, Petek in Devjak, 2016). 

Natančneje, družinska pismenost vsebuje raznolike aktivnosti in dejavnosti, ki so v 

povezavi s pismenostjo in ki potekajo med družinskimi člani.  

Zanimive so ugotovitve številnih raziskav, ki so proučevale vzroke šolske neuspešnosti 

otrok. Ti so bili prisotni predvsem v ravni pismenosti staršev otrok in povezanosti med 

kulturo, šolo in družino.  

R. S. Nickse (1993, v Berčnik idr., 2016) predstavlja štiri vplive, ki vplivajo na razvoj 

pismenosti, in sicer spodbujanje bralnih dejavnosti, starši kot bralni model, sprejemanje 

branja kot vrednote in razvijanje pozitivnih stališč do pomembnosti izobraževanja.  

H. P. Leichter (1984, v Grginič, 2006) predstavlja tri pomembne vplive: 

‒ medosebno sodelovanje (izkušnje z branjem in pisanjem, ki nastajajo v družini med 

družinskimi člani); 

‒ fizično okolje (pripomočki za sporazumevanje in pisni viri, kot so knjige, časopisi, 

didaktične igre …); 

‒ čustvena in motivacijska klima (odnosi staršev do pismenosti, njihova pričakovanja, 

dosežki in izkušnje). 

 

Mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS je v sklopu svojega dela predstavila nekaj 

dejavnikov, ki pomembno vplivajo na razvoj bralne pismenosti pri osnovnošolcih. Pri tem 

se je omejila predvsem na dejavnike, ki prihajajo iz domačega okolja. Ti dejavniki so 

(PIRLS, 2011): 

‒ Domači viri za učenje. Količina virov, ki jo imajo učenci na voljo doma, je močno 

povezana z njihovimi bralnimi dosežki. Tako so učenci, ki imajo doma veliko virov 

(npr. veliko otroških knjig, časopisov in različnih didaktičnih pripomočkov), dosegli 

višje rezultate bralne pismenosti.  

‒ Bralne navade staršev. Učenci, katerih starši radi berejo, so dosegli boljše rezultate 

bralne pismenosti kot tisti učenci, katerih starši ne radi berejo.  

‒ Izobrazba staršev. Ta dejavnik je eden izmed najpomembnejših pri vplivu na bralno 

pismenost. Otroci, katerih starši imajo visoko stopnjo izobrazbe, so dosegli boljše 

rezultate bralne pismenosti kot tisti otroci, katerih straši imajo nižjo stopnjo 

izobrazbe. 
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‒ Pričakovana izobrazba otrok. Bralna pismenost otrok je zelo povezana s 

pričakovanji njihovih staršev, kakšno izobrazbo naj bi dosegli njihovi otroci. Učenci, 

katerih starši pričakujejo višjo stopnjo izobrazbe, so dosegli boljše rezultate bralne 

pismenosti kot učenci, katerih starši pričakujejo nižjo stopnjo izobrazbe. 

‒ Veselje do branja. Učenci, ki radi berejo, so dosegli boljše rezultate bralne 

pismenosti kot otroci, ki ne berejo radi. 

‒ Zaupanje v bralne sposobnosti. Učenci, ki zaupajo v svoje bralne sposobnosti, so 

dosegli boljše rezultate od učencev, ki ne zaupajo svojim bralnim sposobnostim. 

 

2.5 Raziskavi PISA in PIRLS o bralni pismenosti 

Mednarodni projekt PISA (Programme for International Student Assessment) zbira 

podatke o znanju 15-letnih učenk in učencev, držav članic Organizacije za ekonomsko 

sodelovanje in razvoj (OECD) in držav partneric (PISA, 2015). Slovenija v mednarodnem 

projektu PISA sodeluje od leta 2006. 

Namen projekta je vrednotenje bralne, matematične in naravoslovne pismenosti pri 

učencih, starih 15 let, kar bi pomenilo, da so pri nas večinoma vključeni dijakinje in dijaki 

1. letnikov vseh srednjih šol (Bešter Turk in Godec Soršak, 2016). 

V raziskavi PISA se je bralna pismenost leta 2009 in 2012 pokazala kot šibkejše področje, 

saj so bili dosežki otrok pod povprečjem OECD, medtem ko je bila PISA 2015 že 

spodbudnejša, saj so bili rezultati veliko boljši (PISA, 2015). 

Projekt PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) proučuje bralno 

pismenost otrok, starih okrog 10 let in se izvaja vsakih pet let (PIRLS, 2011). Zadnji 

rezultati mednarodne raziskave o bralni pismenosti so pokazali, da se bralni dosežki otrok 

zvišujejo v primerjavi z raziskavo iz prejšnjih let (PIRLS, 2011). 

Kljub pozitivni prihodnosti pa se je treba zavedati, da zgolj spodbude s strani družine 

otroku ne bodo dovolj. Šola bo tista, ki bo morala v prihodnosti odigrati še večjo vlogo. Po 

mnenju avtoric M. Bešter Turk in L. Godec Soršak je bralno pismenost treba razvijati pri 

vseh šolskih predmetih, ne le pri slovenščini. Razvijanje pismenosti naj bi bila odgovornost 

vseh učiteljev (Bešter Turk in Godec Soršak, 2016). Ti bi morali poskrbeti, da bi bili 

učenci ves čas seznanjeni z uporabo različnih bralnih strategij in s tem, da se le-te lahko 

uporabljajo pri vseh predmetih. Hkrati bi morali učencem dati priložnost, da se čim več 

jezikovno izražajo in tako zavedajo pomena svojega jezika. 

 

2.6 Razvoj bralne pismenosti po vzgojno-izobraževalnih obdobjih 

Razvoj bralne pismenosti je pomembna komponenta procesa šolanja. Začne se že v 

predšolskem obdobju, vztraja vse do konca šolanja in se nadaljuje tudi kasneje v življenju. 

V predšolskem obdobju se postavljajo temelji, in sicer s pomočjo predbralnih in 

predpisalnih dejavnosti (Nolimal in Novaković, 2013). Dejavnosti in spodbude, ki so jih 

otroci deležni iz okolja, v katerem živijo, morajo biti čim številčnejše, a hkrati tudi 

kakovostne.  
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V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je v ospredju učenje branja. Pojavlja se 

dekodiranje in kasneje utrjevanje spretnosti oz. tehnike branja (Nolimal in Novaković, 

2013). Otroci vsak dan vsrkavajo vase nove besede in kmalu prihaja do tega, da poznane 

besede preberejo že na avtomatiziran način. Ob koncu prvega obdobja so učenci 

pripravljeni za prehod iz učenja branja na branje za učenje (Nolimal in Novaković, 2013).  

Cilj drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja je oblikovanje razumljivih (govornih in 

pisnih) sporočil, ki naj bi ji oblikovali učenci sami (Nolimal in Novaković, 2013). Na tak 

način spodbujamo govorno in pisno sporazumevalno zmožnost, ki ju bodo otroci uporabili 

v vsakdanjem življenju. Stremimo tudi k temu, da otroke spodbujamo k uporabi bralnih 

učnih strategij, ki jim bodo v pomoč pri razumevanju prebranega. V tem obdobju pri 

učencih želimo oblikovati tudi ustrezno stališče do prebranega in oblikovati predstavo o 

branju kot pomembni aktivnosti (Nolimal in Novaković, 2013). Otroci morajo poznati 

pomen branja in se zavedati njegove uporabnosti v življenju. Takšno predstavo o branju, 

kakršno si bodo izoblikovali sedaj, takšna jih bo spremljala vse življenje.  

Po končanem drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju stremimo k razvijanju tudi drugih 

sporazumevalnih dejavnosti, kot je npr. poslušanje. Pri učencih vpeljujemo različne vrste 

poslušanja in skrbimo za veščine pogovarjanja (Nolimal in Novaković, 2013).  

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se otroci učijo s pomočjo branja in tako 

postane branje pomemben način pridobivanja informacij iz okolja.  

Razvijanje bralne pismenosti je časovno precej trajajoč proces, višek pa doseže, ko ima 

posameznik razvito pismenost tako na zasebnem kot družbenem področju.  

 

3 BRALNA PISMENOST PRI MATEMATIKI 

Pojem bralna pismenost velikokrat povezujemo le z učenjem slovenskega jezika in pri tem 

pozabljamo, da ima precejšno vlogo tudi na ostalih področjih npr. pri matematiki. Učenci 

pri učenju matematike menijo, da ta vsebuje le številke, simbole in odnose med njimi, 

pozabijo pa, da matematika vsebuje tudi uporabo mišljenja, jezikovnega procesiranja oz. 

uporabo besed (Fuentes, 1998).  

 

3.1 Značilnosti matematičnega jezika 

Tako kot vsak jezik ima tudi matematični jezik svoje posebne značilnosti. Je jezik besed, 

številk in simbolov, ki so med seboj tesno povezani, hkrati pa je tudi jezik, ki omogoča 

komunikacijo in reševanje vsakodnevnih problemov (Adams, 2003).  

Wakefield (2000, v Adams, 2003) je navedel nekaj lastnosti, ki zaznamujejo matematični 

jezik:  

‒ abstrakcija (uporaba simbolov);  

‒ simboli in pravila, ki so enotna; 

‒ nelinearnost in kompleksnost jezika;  

‒ urejenost;  
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‒ kodiranje in dekodiranje informacij.  

 

3.1.1 Matematične definicije 

Za lažje razumevanje prebranih besed pri matematiki, mora bralec slediti različnim 

definicijam, ki oblikujejo okvir matematične terminologije (Adams, 2003).  

Definicija je skupina besed, ki natančno opredeli določen koncept (Tall in Vinner, 1981). 

Primer definicije premice: »Premica je neomejena ravna črta.« 

Pri samem učenju definicij imajo poglavitno vlogo predvsem učitelji, saj so tisti, ki jo 

učencem posredujejo. Vinner (1991) v svojem delu predlaga, kakšna naj bo definicija, ki 

bo učencem najrazumljivejša: 

‒ Definicija mora biti minimalna: vsebuje naj le nujne podatke za razumevanje 

določenega pojma, ne pa drugih podatkov, ki so zgolj posledice (npr. v evklidski 

geometriji definicija pravokotnika pravi, da je to štirikotnik, ki ima tri prave kote. To, 

da ima pravokotnik štiri prave kote, je v evklidski geometriji že posledica, ki izhaja 

iz izreka, da je vsota kotov v štirikotniku 360
0
).  

‒ Definicija mora biti elegantna: že na prvi pogled mora biti razumljiva, v nasprotnem 

primeru se bodo morali učenci vanjo bolj poglobiti (primer dobre definicije: 

praštevilo je število, ki ima natančno dva različna delitelja in primer slabše definicije: 

praštevilo je število, ki je večje od 1 in je deljivo le z 1 in s samim seboj). 

 

Pri začetnem učenju matematike je sprejemljivo, da bo učencem bližja neformalna 

definicija, ki je za razumevanje lažja. Npr. učenec lahko definira kvadrat najprej kot lik, ki 

ima vse stranice enako dolgo. Kasneje bo ugotovil, da obstaja tudi nekaj drugih likov, ki 

imajo enako dolge stranice in zato bo definiral kvadrat kot štirikotnik, ki ima vse stranice 

enako dolge. Tudi ta definicija bo dopolnjena, ko bo v nadaljevanju spoznal romb (Adams, 

2003).  

Vse neformalne definicije vodijo učence k formalnim definicijam. Neformalne definicije 

pomagajo učencem pri izgradnji lastnega razumevanja določenega matematičnega pojma 

(Adams, 2003). Formalne definicije so namreč za učence zelo abstraktne in posledično 

težje razumljive. Za usvojitev formalnih definicij lahko učencem pomagamo tako, da nam 

ti navajajo primere, ki ustrezajo ali pa ne določeni definiciji (Adams, 2003).  

Veliko vlogo pri učenju definicij ima slika pojma oz. koncepta (Tall in Vinner, 1981). Npr. 

ko bomo učencu omenili besedo kvadrat (otrok lik že pozna), se bo v njegovih mislih že 

pokazala slika oz. podoba tega lika. Kakšna slika se bo izrisala, je seveda odvisno od 

njegovih predhodnih izkušenj, ki jih ima s tem likom.  

Temu procesu Tall in Vinner (1981) pravita slika pojma oz. konceptna predstava, pri kateri 

gre za skupino miselnih struktur, ki so povezane s konceptom. Pri sliki pojma gre za vse 

miselne slike, vizualne predstave in kakršnekoli informacije, ki jih lahko posameznik 

poveže z določenim pojmom. Vsak posameznik s pomočjo lastnih izkušenj izgradi svojo 

sliko pojma, zato se slike pojma med posamezniki med seboj razlikujejo.  

Čemu takšna vloga slike pojma pri učenju matematičnih definicij? 
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Večinoma vsak matematični pojem vpeljemo s pomočjo definicije, vendar definicija 

velikokrat ni tista prva, na katero pomislimo ob vpeljavi pojma. V ospredje se postavi slika 

pojma oz. zgoraj opisana konceptna predstava. S sliko pojma lahko posameznik poveže vse 

izkušnje, ki jih je doživel v povezavi z določenim pojmom in zato ta slika igra tako 

pomembno vlogo. Ko je enkrat matematični pojem usvojen, postane definicija nebistvena. 

Seveda to še ne pomeni, da definicijo znamo povedati, ampak jo globlje razumemo, saj si 

lahko na podlagi nje izoblikujemo konceptno predstavo (Tall in Vinner, 1981).  

Kakšna je povezanost med definicijo in sliko pojma? 

Bistvo tega je to, da zna učenec uporabljati oboje istočasno oz. da zna združevati definicijo 

in sliko pojma. Namen matematičnih definicij je, da se pri učencih doseže globlje 

razumevanje matematičnega pojma. Za poglobljeno razumevanje definicije pa je 

pomembna slika pojma, ki jo mora učenec znati povezati z definicijo (Tall in Vinner, 

1981).  

Vinner (1983) prikaže povezanost med definicijo in sliko pojma (konceptno predstavo) z 

naslednjo sliko: 

 

Slika 1: Interakcija med konceptno predstavo in definicijo 

Vsak posameznik ima v sebi shranjeno celico konceptne predstave (vizualne predstave, 

izkušnje …) in celico definicije (formalna definicija določenega pojma). Med celicama 

poteka interakcija, čeprav ni nujno, da poteka v obeh smereh, kar pa je seveda najbolj 

zaželeno. Ko se bo učenec naučil definicijo z razumevanjem, bo tudi interakcija med 

celicama potekala v obeh smereh (Vinner, 1983). 

 

3.1.2 Matematični simboli 

Posebnost matematike kot vede je prisotnost različnih simbolov, ki so enako pomembni 

kot besede. Veliko matematičnih pojmov, zakonitosti in pravil lahko namreč predstavimo 

ne le z besedami, ampak tudi z uporabo simbolov oz. kombinacijo med simboli (Žakelj, 

2016).          

Simboli imajo različne vloge, in sicer lahko nakažejo na določeno računsko operacijo npr. 

simbol + v računskem izrazu 2 + 5 = ? kaže na to, da je treba izvesti računsko operacijo 

seštevanja. Simboli lahko določajo tudi vrstni red v določenem računskem izrazu, in sicer 

npr. 4 • (2 + 5) = ?. V tem primeru poleg simbolov + in • vlogo matematičnega simbola 

odigra tudi oklepaj (Adams, 2003).  

Najpogostejše težave, s katerimi se učenci srečujejo pri učenju simbolov (Žakelj, 2016): 

‒ Določeni simboli lahko označujejo različne pojme (v takšnem primeru si moramo 

pomagati z vsebino, da bomo vedeli, kateri pojem igra ključno vlogo). 

celica definicije 
celica konceptne 

predstave 
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‒ Pojavlja se prehiter prehod na simbolni zapis (učenci uporabljajo simbole brez 

razumevanja, da pa bi se temu izognili, je pomembno, da je uvedba simbola zadnja 

faza pri učenju določenega matematičnega pojma). 

 

3.1.3 Matematične definicije in simboli s področja geometrije na razredni stopnji 

V današnji osnovni šoli bi lahko proces poučevanja geometrije poimenovali kar 

poučevanje »od telesa k točki«. Tak pristop poučevanja je za učence lažji (upošteva 

učenčevo razvojno stopnjo), razumljivejši (manj je abstrakten) in omogoča tudi lažji 

prehod iz predšolskega v šolsko obdobje (Cotič in Hodnik Čadež, 2002).  

Učenje geometrije naj se najprej začne z opazovanjem in raziskovanjem konkretnih 

predmetov v učenčevi okolici (npr. predmeti v razredu). Na takšen način otroci pridobijo 

izkušnje s fizičnimi telesi in njihovimi oblikami. Nato jim lahko ponudimo modele 

geometrijskih teles, ki jih lahko primerjajo s predmeti v okolici, in tako postopoma 

spoznajo tudi njihove lastnosti. Iz obravnave geometrijskih teles preidemo na učenje 

ravninske geometrije oz. spoznavanje likov in nazadnje še na obravnavo črte ter točke 

(Žakelj idr., 2011).  

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj ciljev iz učnega načrta ter izpostavili matematične 

pojme in simbole, ki jih učenci spoznajo na razredni stopnji s področja geometrije (sklopi: 

geometrijske oblike, geometrijski elementi in liki ter telesa).  

Učenci prvega razreda (Žakelj idr., 2011): 

‒ prepoznavajo osnovne oblike geometrijskih teles na predmetih iz vsakdanjega 

življenja (npr. žogo primerjajo s kroglo, tetrapak primerjajo s kvadrom …); 

‒ prepoznavajo odtise modelov geometrijskih teles in oblikujejo predstavo o 

geometrijskih likih (npr. pri odtisu kocke dobimo lik kvadrat); 

‒ razlikujejo ravne in krive črte; 

‒ prepoznajo in opišejo geometrijske like: kvadrat, pravokotnik, trikotnik in krog. 

Učenci drugega razreda (Žakelj idr., 2011): 

‒ prav tako prepoznavajo oblike geometrijskih teles s pomočjo predmetov iz okolice, 

pri tem pa jih tudi poimenujejo (valj, kocka, kvader, krogla in stožec); 

‒ ugotovijo zvezo med geometrijskimi telesi in liki; 

‒ prepoznajo in rišejo ravne, krive, sklenjene in nesklenjene črte; 

‒ narišejo in označijo točko z veliko tiskano črko; 

‒ presečišče črt označijo s križcem in veliko tiskano črko. 

 

Matematični simboli: 

‒ oznaka točke z veliko tiskano črko; 

‒ oznaka presečišča črt z veliko tiskano črko in križcem. 
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Učenci tretjega razreda (Žakelj idr., 2011): 

‒ spoznajo, da so geometrijska telesa omejena s ploskvami (te so lahko ravne ali 

ukrivljene oz. krive); 

‒ pri opisu geometrijskih teles uporabljajo matematične izraze (ploskev, rob, oglišče); 

‒ pri opisu geometrijskih likov uporabljajo matematične izraze (stranica, oglišče); 

‒ spoznajo večkotnik in ga znajo poimenovati; 

‒ spoznajo pojem skladnost in znajo narisati skladen lik; 

‒ z risanjem črt med dvema točkama spoznajo pojem najkrajša razdalja med dvema 

točkama. 

 

Učenci četrtega razreda (Žakelj idr., 2011): 

‒ pri opisu geometrijskih teles in likov uporabljajo matematične izraze (ploskev, rob, 

oglišče, stranica); 

‒ razlikujejo in opišejo kocko in kvader ter opišejo njune lastnosti (mejna ploskev, rob, 

oglišče); 

‒ razlikujejo in opišejo medsebojno lego stranic v kvadratu in pravokotniku; 

‒ prepoznajo, narišejo in poimenujejo daljico; 

‒ med seboj povežejo pojme daljica, dolžina daljice, mersko število, merska enota; 

‒ prepoznajo, narišejo in poimenujejo premico in poltrak; 

‒ prepoznajo vzporednost na predmetih iz okolja; 

‒ prepoznajo in narišejo vzporednice; 

‒ ločijo med vzporednicami, pravokotnicami in sečnicami; 

‒ razlikujejo med krogom in krožnico, poznajo geometrijske pojme: krog, krožnica, 

polmer, premer ter središče. 

 

Matematični simboli (Žakelj idr., 2011): 

‒ oznaka premice: mala tiskana črka (npr. premica p); 

‒ oznaka daljice: velike tiskane črke (npr. daljica AB); 

‒ oznaka dolžine daljice: | AB |; 

‒ oznaka poltraka: mala tiskana črka (npr. poltrak k); 

‒ oznaka dveh vzporednih premic: p || r; 

‒ oznaka pravokotnih premic: p ┴ r. 

 

Učenci petega razreda (Žakelj idr., 2011): 

‒ spoznajo pojem ravnina; 
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‒ poznajo odnose med točko, premico, daljico in poltrakom; 

‒ opazujejo in primerjajo kote v večkotniku; 

‒ prepoznajo pojme: polmer, premer kroga, sekanta, mimobežnica, tetiva, tangenta; 

‒ pri opisu geometrijskih oblik uporabljajo matematične izraze (ploskev, rob, oglišče, 

stranica); 

‒ opišejo mrežo kocke in kvadra; 

‒ opredelijo in razlikujejo med obsegom in ploščino lika. 

 

Matematični simboli (Žakelj idr., 2011): 

‒ oznaka, da točka leži na premici: A∈ p ali pa da točka ne leži na premici A∉p; 

‒ presečišče dveh premic, ki se sekata, označijo s točko in veliko tiskano črko; 

‒ oznaka oglišč pravokotnika s črkami A, B, C in D ter oznaka dolžine stranic z 

malima tiskanima črkama a in b; 

‒ oznaka polmera: mala tiskana črka r;  

‒ oznaka središča krožnice: velika tiskana črka S; 

‒ oznaka tetive: velike tiskane črke (npr. tetiva AB); 

‒ oznaka tangente: z malo tiskano črko (npr. tangenta t); 

‒ oznaka mimobežnice: z malo tiskano črko (npr. mimobežnica m). 

 

3.2 Povezanost med jezikom in matematiko 

Številne raziskave so pokazale tesno povezanost med znanjem jezika in matematike. 

Nekateri izsledki raziskave (Secada, 1992) so pokazali, da sta znanje maternega jezika in 

posledično znanje pri matematiki povezana ne glede na narodnost, jezik in družbeni razvoj. 

Učenci, ki imajo nizek dosežek pri matematiki, imajo tudi šibko znanje maternega jezika 

(Dawe, 1983).  

Razumevanje besedišča, simbolov in sposobnost reševanja besedilnih problemov so le eni 

od pomembnih dejavnikov za učenje matematike, ki se razvijejo tekom učenja jezika 

(MacGregor in Price, 1999).  

Kljub tesni povezanosti pa je treba upoštevati tudi nekatere razlike oz. značilnosti jezika v 

matematiki: 

‒ Matematično besedišče. Nekatere besede so popolnoma matematične in značilne le 

za matematično področje, nekatere so izposojene in poznane iz vsakdanjega 

življenja, nekatere pa so takšne, ki jih poznamo, vendar imajo v matematiki drugačen 

pomen (npr. faktor, produkt, racionalen …) (Fuentes, 1998).  

‒ Matematični simboli in grafi. Učenje matematike je kot učenje novega jezika, ki je 

prepleten z uporabo besed, simbolov, preglednic in grafov. Pri učencih, ki imajo 

težave z branjem, se tukaj lahko pojavijo težave, saj takšni učenci potrebujejo 

natančno razlago vseh besed in abstraktnih simbolov. Učitelj mora dati učencu 
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priložnost, da se sreča z različnimi matematičnimi primeri, saj so nekateri takšni, ki 

so sestavljeni le z besed, medtem ko so nekateri sestavljeni samo iz simbolov (npr. 

enačbe). Tako se bo učenec lahko naučil prevajanj besed v simbole in obratno ter 

prišel do rešitve določenega matematičnega problema (prav tam).  

‒ Matematični jezik. Branje matematičnih enačb se razlikuje od razumevanja 

vsakodnevnih jezikovnih vzorcev. V vsaki povedi imamo lahko glagol, osebek in še 

katere druge jezikovne strukture, pri katerih so odnosi med njimi zelo prilagodljivi. 

To pa ne velja za matematične enačbe. Odnosi med elementi so namreč pri enačbah 

fiksni oz. neprilagodljivi (prav tam).  

‒ Učenci imajo največkrat težave pri razumevanju pojma »je enako«. Npr. 5 + 2 = 7 

tako razumemo mi, medtem ko bo učenec razumel enačaj, kot »je rezultat«, zato se 

bo pri uporabi enačb videla nerazumljivost, in sicer pri primeru 7 = __ + 2 bo v 

prazen prostor vpisal 9. Učenec namreč razume enačaj kot operacijo in ne kot 

relacijo. 

‒ Pomen besed. V matematiki se pojavljajo besede, ki jih sicer poznamo iz 

vsakdanjega življenja, vendar imajo tukaj drugačen pomen. Matematično besedišče 

vključuje strokovne, pol strokovne, splošne in simbolne izraze. V učnem načrtu za 

matematiko vsako področje oz. sklop vsebuje svoje besedišče, znotraj vsakega 

sklopa pa imamo še besedišče, ki je specializirano za določeno vsebino. Pri tem je 

pomembna naloga učitelja ta, da učence postopoma uvaja v strokovni jezik 

matematike in slovnične vzorce, ki izhajajo iz tega strokovnega besedišča (Meyer, 

2014).  

‒ Nelinearnost jezika. Branje v matematiki se razlikuje od branja pripovednih besedil, 

ki jih beremo v eni dimenziji, od leve proti desni. Branje v matematiki lahko poteka 

od leve proti desni, od desne proti levi, od vrha navzdol …, zato ne moremo reči, da 

je branje v matematiki linearen proces (Žakelj, 2016).  

‒ Matematično besedilo. Branje matematičnih besedil se od branja drugačnih besedil 

razlikuje v tem, da so matematični pojmi in odnosi med njimi velikokrat skriti v 

besedilu. Bralec mora tako pomen celotnega besedila razširiti, da ga bo lažje 

razumel. Bralni proces v matematiki tako nekoliko spominja na branje poezije. 

Ključna razlika je ta, da je pri poeziji dvoumnosti zaželena, medtem ko pri branju 

matematičnih besedil ni (prav tam). 

 

3.2.1 Besedilne naloge 

Besedilne naloge so matematični problemi, katerih vsebina izhaja iz resničnega življenja. 

Učencem pomagajo, da lažje osmislijo abstraktne matematične ideje. Bralec takšnih 

matematičnih problemov mora znati dekodirati njihovo vsebino, da bo prišel do njihove 

rešitve (Adams, 2003).  

S takšnim načinom prevajanja matematičnih pojmov in pravil v besedilne naloge lahko 

veliko pripomoremo k razvijanju bralne in matematične pismenosti. Vloge jezika v 

matematiki bi se morali dandanes veliko bolj zavedati in s tem dopustiti, da bi bile 

besedilne naloge večkrat prisotne pri pouku matematike (Žakelj, 2016).  

Polya (1945, v Adams, 2003) je predstavil štiri pomembne korake pri reševanju 

matematičnih nalog: 



14 

1. Branje matematične naloge z besedilom. 

Najprej je treba prebrati celotno nalogo. Pri tem se še ni treba osredotočiti na ključne 

besede ali vprašanja, saj s tem lahko marsikatero pomembno informacijo izpustimo. 

2. Razumevanje matematične naloge. 

Pri drugem koraku je pomembno, da se učenec osredotoči na besedišče, vsebino, vprašanja 

in informacije, ki v matematični nalogi manjkajo. Glavna vprašanja, s katerimi se učenci 

tukaj srečajo, so: Ali vem, kaj naloga zahteva od mene? Ali si znam matematični problem 

razložiti z uporabo svojih besed? Če odgovor na takšna vprašanja ni pritrdilen, se mora 

učenec ponovno vrniti na prvi korak in matematično nalogo še enkrat temeljito prebrati.  

3.  Reševanje matematične naloge.  

Pri reševanju matematičnih problemov, ki vsebujejo besedilo, si učenci lahko pomagajo z 

uporabo različnih strategij: izdelava matematičnega modela, izdelava preglednice, 

diagrama, risanje skice … Tudi pri tem koraku se morajo učenci včasih vrniti na prejšnja 

dva koraka, da uspešno rešijo nalogo. 

4. Pogled nazaj 

Proces reševanja matematičnega problema je zaključen, ko smo prišli do njegove rešitve. 

Še vedno pa je priporočljivo pogledati nazaj na celotno nalogo in preveriti veljavnost 

rešitve. Ko učenci pogledajo rešitev matematičnega problema v okviru same matematične 

naloge, lahko lažje razumejo proces reševanja, hkrati pa jih to lahko spodbudi, da opazijo 

tudi katere druge načine oz. poti reševanja, ki bi jih tudi pripeljale do iste rešitve.  

 

3.3 Razvoj besedišča 

Učenje besedišča pri matematiki ima pomembno vlogo. Pred tem se moramo kot učitelji 

vprašati, katere besede oz. izraze bomo učence naučili.  

Pri takšni odločitvi je dobro slediti korakom Harrisa in Bakerja (po Fuentes, 1998):  

‒ Kako pomembna je beseda za razumevanje celotnega besedila? 

‒ Kako verjetno je, da bo pomen besede pravilno razumljen? 

‒ Ali kontekst razkriva pomen besede? 

‒ Ali je v besedilu beseda opredeljena in ali je definicija primerna? 

‒ Ali je za nadaljnje učenje treba poznati pomen besede? 

 

Ko se odločimo, da bomo besedo oz. pojem predstavili učencem, moramo stremeti k temu, 

da bomo učencem nudili čim boljše razumevanje pojma. Najbolje je, da učencem najprej 

ponudimo razlago pojma in nato vpeljemo še besedo, ki ta pojem označuje. V nasprotnem 

primeru bomo dosegli le-to, da bodo učenci sicer besedo za določen pojem poznali, 

njihovo razumevanje pojma pa bo zelo šibko (Fuentes, 1998).  
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Pavlič (2015, v Žakelj, 2016) predlaga uporabo Frayerjevega modela za razvijanje 

besedišča. To je učna aktivnost, ki temelji na kategorizaciji besed, katere glavni namen je 

razvijanje v razumevanju pojmov (Pavlič, 2015, v Žakelj, 2016).  

Obstajata dve različici Frayerjevega modela (Pavlič, 2015, v Žakelj, 2016): 

‒ učenci lahko navedejo definicijo določenega pojma, značilnosti in naštejejo nekaj 

primerov, kaj pojem je in kaj ni; 

‒ učenci analizirajo bistvene in nebistvene lastnosti pojma, tako da navajajo primere in 

protiprimere. 

 

Definicija, sestavljena z uporabo svojih 

besed.   

Štirikotnik je lik s štirimi stranicami. 

Dejstva/lastnosti 

‒ štiri stranice 

‒ stranice so enake dolžine ali pa ne 

‒ stranice so lahko vzporedne ali pa ne 

 

 

Primeri 

‒ kvadrat 

‒ pravokotnik 

‒ trapez 

‒ romb 

Protiprimeri 

‒ krog 

‒ trikotnik 

‒ peterokotnik 

‒ dodekaeder 

Slika 2: Primer uporabe Frayerjeva modela za razumevanje pojma štirikotnik (West Virginia department of 

Education, b. d.) 

 

4 RAZVOJ GEOMETRIJSKIH POJMOV 

Da bi razumeli razvoj geometrijskih pojmov in geometrijskega mišljenja ter predstav pri 

otrocih, si moramo podrobneje pogledati dva najbolj znana modela, ki sta ju razvila 

teoretika Piaget in Pierre van Hiele. 

 

4.1 Jean Piaget 

Jean Piaget, sprva biolog in kasneje psiholog, je bil eden izmed prvih, ki je predstavil 

popolnoma nov pogled na otrokovo mišljenje. Njegova glavna metoda, ki jo je uporabil v 

svojem študiju razvoja otrokovega mišljenja, je bila metoda opazovanja, ki je dopuščala 

otrokovo sodelovanje oz. odgovarjanje na vprašanja spraševalca, ki so bila zgolj kot vodilo 

k rešitvi odgovora (Piaget, 2010). Namen takšne metode je bil predvsem posluh otroku in 

njegovemu razmišljanju pri reševanju določenega problema.  

ŠTIRIKOTNIK 
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Študijo, ki jo je predstavil Piaget, so sestavljale posamezne stopnje oz. ravni razvoja 

mišljenja pri otroku in so bile povezane z določeno starostjo otroka (Pusey, 2003).  

Pri razvoju geometrijskih pojmov je razlikoval med zaznavanjem (percepcijo), ki jo je 

opredelil kot pridobivanje znanja s pomočjo rokovanja s konkretnimi predmeti in 

reprezentacijo, ki je pomenila manipulacijo z miselnimi predstavami o predmetih, ko so ti 

vidno odsotni (Dickson, Brown in Gibson, 1984). 

 

4.1.1 Stopnje v geometrijskem mišljenju 

1. Zaznavnogibalna (senzomotorna) stopnja 

Stopnja traja od rojstva pa vse do dveh let. Za ta čas je značilno, da otrok zaznava svet 

okrog sebe s pomočjo čutil in uporablja različne oblike posnemanja. Otrok postopoma 

spoznava svet tudi s prijemanjem različnih predmetov in iskanjem skritih predmetov 

(Labinowicz, 2010).  

Ob približevanju drugemu letu starosti lahko rečemo, da otrok prvič začne razmišljati o 

določenem problemu in išče pravo rešitev (npr. v škatlici se skriva verižica, vendar škatlica 

ni toliko odprta, da bi lahko otrok brez težav izvlekel verižico, zato mora pomisliti, kako 

bo prišel do nje). Otrokovo premikanje ust nam pokaže, da išče rešitev (najprej dodatno 

izvleče škatlico in nato vzame verižico) (Labinowicz, 2010).  

2. Predoperacionalna (reprezentacijska) stopnja 

Druga stopnje zajema časovno obdobje od drugega do sedmega leta starosti (Labinowicz, 

2010). Velika značilnost tega obdobja je, da otrok odkrije, da predmeti nimajo stalnega 

mesta, kar pomeni, da je otrokovo mišljenje že ponotranjeno in ne več povezano zgolj z 

določeno zunanjo dejavnostjo (Labinowicz, 2010). Pojavlja se simbolna igra in hiter razvoj 

govornih sposobnosti (Labinowicz, 2010).  

Glavne ovire v tem obdobju so ireverzibilnost (otrok ni zmožen miselnega obrata akcije), 

centracija (otrok ni zmožen, da bi v zavesti istočasno obdržal dve spremembi dimenzij) in 

egocentrizem (svet vidi zgolj s svojega vidika) (Labinowicz, 2010).  

3. Stopnja konkretnih operacij 

Tretja stopnja traja od sedmega do enajstega leta starosti (Labinowicz, 2010). Logično 

mišljenje v tem obdobju doživi preporod in otroci so zmožni marsikaterih matematičnih 

operacij. Miselne zmožnosti se pokažejo v povečanju zmožnosti konzervacije določenih 

značilnosti predmetov (število, količina), hkrati pa tudi v razvoju procesov, kot sta 

razvrščanje in urejanje (Labinowicz, 2010).  

Ireverzibilnosti ni več, ampak se pojavlja reverzibilnost, kar pomeni, da je otrok v mislih 

že zmožen obrniti določeno akcijo (Labinowicz, 2010).  

4. Stopnja formalnih operacij 

Zadnjo stopnjo je Piaget časovno umestil med enajstim in petnajstim letom starosti 

(Labinowicz, 2010). V tem času je značilen razvoj logičnega mišljenja brez kakršnikoli 

omejitev in v odsotnosti konkretnih predmetov (Labinowicz, 2010).  



17 

Otrok je sposoben razmišljati o abstraktnih stvareh in zato nima težav pri razumevanju 

pomena simbolov, ki se pojavljajo v matematiki.  

 

4.1.2 Diferenciacija geometrijskih lastnosti  

Poleg stopenj v razvoju geometrijskega mišljenja je Piaget opredelil tudi tri različne vrste 

geometrijskih lastnosti.  

Topološke lastnosti je opredelil kot lastnosti, ki so neodvisne od velikosti in oblike: 

‒ bližina (npr. otrok nariše človeka z očmi, ki so sicer skupaj, a pod usti),  

‒ ločevanje (glava in telo se ne prekrivata),  

‒ urejenost (npr. otrok nariše nos med očmi in nad usti),  

‒ ograjenost (npr. otrok nariše oči znotraj obraza), 

‒ neprekinjenost (npr. otrok nariše roke v sredini telesa in ne v zgornjem delu) 

(Dickson idr., 1984).  

 

Projektivne lastnosti so lastnosti, s pomočjo katerih je otrok zmožen predvidevati, kako bo 

določen predmet viden z različnih zornih kotov (npr. otrok nariše obraz človeka v profilu, 

vendar bo nanj še vedno narisal dvoje očes) (Dickson idr., 1984). To bi pomenilo, da je 

otrok zmožen opaziti razliko med pravokotnikom in krogom.  

Tretja skupina geometrijskih lastnosti pa so evklidske in se navezujejo na velikost, razdaljo 

ter smer. So kot vodilo za merjenje dolžine, kotov in ploščine (Dickson idr., 1984). 

Evklidske lastnosti otroku pokažejo npr. razliko med kvadratom in rombom na podlagi 

različnih kotov.  

 

4.2 Van Hiele 

Model van Hiele sta leta 1957 razvila nizozemska matematična pedagoga Dina van Hiele-

Geldof in njen mož Pierre van Hiele. Razlog za predstavitev modela so bile težave, s 

katerimi so se njihovi študentje soočali pri učenju geometrije. Z uporabo modela sta 

prikazala teorijo, ki je vsebovala določene stopnje v geometrijskem mišljenju, prek katerih 

so študentje prehajali (Mason, 2002).     

Stopnje v modelu sta zakonca van Hiele označila s številkami od 0 do 4. Številne raziskave 

(Hoffer, 1981; Usiskin, 1982; Senk, 1989) so pokazale, da določeni študentje nimajo niti 

pričakovanega znanja za stopnjo 0 po van Hielovem modelu in zato so raziskovalci videli 

potrebo po opredelitvi še ene ravni pred ravnjo 0. Tako poznamo model van Hielove 

teorije, ki vsebuje stopnje od 1 do 5, poleg tega pa upošteva tudi stopnjo 0 (Knight, 1981). 

 

4.2.1 Stopnje v geometrijskem mišljenju 

Stopnja 0 ‒ Vizualizacijska stopnja 
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Na tej stopnji si učenci predstavljajo prostor kot nekaj, kar jih obdaja. Geometrijske like 

prepoznajo le po videzu, največkrat tako, da jih primerjajo z določenim že poznanim 

predmetom (Mason, 2002). To pomeni, da njihovo učenje poteka samo na osnovi 

zaznavanja in ne še na osnovi razumevanja.  

Pri likih najprej opazijo njihovo celotno obliko in pri tem še niso pozorni na podrobnosti 

oz. posamezne dele lika (Crowley, 1987). Učenci so med seboj sposobni razlikovati like, 

kot so kvadrat, romb, trikotnik, paralelogram, vendar ne razumejo, da je kvadrat poseben 

tip pravokotnik ali da je romb poseben tip paralelograma (Dickson idr., 1984). 

Geometrijskega besedišča so se sposobni naučiti, vendar pri tem ne razumejo popolnoma 

vseh besed oz. njihovega pomena. 

Stopnja 1 ‒ Analitična stopnja 

Tukaj se prvič začne prepoznavanje določenih geometrijskih lastnosti pri geometrijskih 

likih. Lastnosti učenci prepoznajo prek različnih dejavnosti, kot so opazovanje, merjenje, 

risanje in modeliranje (Dickson idr., 1984). Prek številnih primerov si izoblikujejo skupine 

posameznih lastnosti, ki veljajo za določen lik, in te znajo posplošiti na temu podobne like 

(Knight, 1981).  

Geometrijske like znajo poimenovati in se zavedajo, da ima npr. pravokotnik štiri kote, da 

sta diagonali enake dolžine, da sta si nasprotni stranici enako dolgi, da ima paralelogram 

tudi nasprotno enako dolgi stranici, vendar kljub temu ne vidijo povezave med lastnostmi 

oz. ne vidijo, da je pravokotnik poseben tip paralelograma (Dickson idr., 1984).  

Učenci so sposobni našteti vse lastnosti, ki jih poznajo pri določenem liku, vendar teh 

lastnosti ne znajo povezati med seboj, zato je tudi razumevanje definicij na tej stopnji še 

precej okrnjeno.  

Stopnja 2 ‒ Abstraktno-relacijska stopnja 

Učenci so na tej stopnji sposobni razumeti povezave med lastnostmi pri določenem 

geometrijskem liku (npr. v pravokotniku imamo dve nasprotni stranici, ki sta si vzporedni 

in zato sta tudi nasprotna si kota enaka) in med geometrijskimi liki (npr. vedo, da je 

kvadrat hkrati pravokotnik, saj ima vse lastnosti, ki jih ima pravokotnik) (Crowley, 1987).  

Geometrijske definicije so jim že bližje in sposobni so oblikovanja neformalnih dokazov, 

medtem ko imajo še vedno težave pri razumevanju formalnih dokazov in tem niso zmožni 

slediti na določenem novem primeru (Knight, 1981).  

Stopnja 3 ‒ Formalno-deduktivna stopnja 

Razumevanje definicij, aksiomov in teorij je popolno, hkrati pa je izpostavljena tudi 

njihova pomembna vloga (Mason, 2002). Na tej stopnji je oseba zmožna izoblikovati 

dokaze na različne načine in vedeti, katere informacije so za izoblikovanje dokaza 

potrebne (npr. da je določen lik štirikotnik je potrebno, da ima štiri stranice, ampak da je 

določen lik kvadrat, pa to ni dovolj, saj je potrebno, da so te štiri stranice enako dolge in da 

lik vsebuje štiri prave kote) (Knight, 1981). 

Stopnja 4 ‒ Strogo matematična stopnja 
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Na tej stopnji so osebe sposobne razumeti princip dedukcije s primerjanjem različnih 

matematičnih sistemov (Mason, 2002). Geometrijo vidijo zares le kot določen abstrakten 

pojav. Ker to stopnjo dosežejo le redki, je tudi najmanj podrobneje opisana in razložena.  

 

4.2.2 Lastnosti van Hielovih stopenj 

Van Hiele je opredelil nekaj lastnosti, ki opisujejo njegov model in so značilne za vse 

stopnje. Lastnosti so precej pomembne za učitelja, saj mu nudijo pomoč pri poučevanju in 

dajanju ustreznih odločitev (Crowley, 1987).  

1. Zaporednost 

Stopnje v modelu so hierarhično razporejene, kar pomeni, da mora otrok preiti postopoma 

z ene na drugo stopnjo. Preden preide učenec na višjo stopnjo, mora imeti usvojeno vse 

znanje prejšnje stopnje (Crowley, 1987).  

Byrnes (2001, v Pusey, 2003) meni, da je to podobno kot pri teoriji Vygotskega, kjer 

imamo proces prehajanja s spontanih pojmov na bolj znanstvene.  

2. Napredovanje 

Napredek z ene na drugo stopnjo je v večji meri odvisen od vsebine in ustreznih metod 

poučevanja, ne toliko od starosti. Noben način poučevanja ne omogoča preskakovanja 

stopenj. Včasih bodo določeni načini poučevanja lahko pospešili napredek ali pa celo 

onemogočili prehajanje med stopnjami. 

Kot primer lahko izpostavimo učenje na pamet, da je vsak kvadrat tudi pravokotnik. 

Dokler učenec ne ve, zakaj to velja in katere lastnosti kvadrata so hkrati lastnosti 

pravokotnika, do napredka v razumevanju ne bo prišlo in bo ostal na isti stopnji (Pusey, 

2003).  

3. Povezanost 

Vse, kar se je obravnavalo na prejšnji stopnji, se na višji stopnji dograjuje. Npr. na stopnji 

0 otrok opazi le obliko določenega lika (npr. pravokotnika) ali figure, medtem ko šele na 

stopnji 1 opazi, da ima ta pravokotnik dva para vzporednih stranic, ki so enake dolžine in 

da ima pravokotnik štiri prave kote. Na stopnji 2 bo učenec spoznal, da so nasprotne 

stranice vzporedne, ker ima pravokotnik štiri prave kote (Pusey, 2003).  

To bi pomenilo, da lastnosti, ki so bile bistvene na prejšnji stopnji, na višji stopnji niso več, 

ampak se pojavijo druge, bolj konkretne. 

4. Jezik 

Jezik ima pomembno vlogo pri učenju geometrije. Vsaka stopnja modela ima oz. uporablja 

svoj jezik, svoj sistem povezav med simboli in svojo interpretacijo istega matematičnega 

pojma (Pusey, 2003). Matematična terminologija je prilagojena vsaki stopnji posebej. Tako 

tudi širina in izbor besedišča ustrezata posamezni stopnji.  

5. Neujemanje 
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Ta lastnost je definirana kot nezmožnost razumevanja dveh oseb, ki sta na različnih 

stopnjah (Pusey, 2003). Tako se lahko zgodi, da sta učitelj in učenec na različnih stopnjah, 

in sicer  v večini primerov je učitelj tisti, ki je na višji stopnji. Posredovanje matematičnega 

besedišča in terminologije z uporabo različnih učnih pristopov je tako velikokrat na višji 

stopnji, kot se nahaja učenec. Učinek takšnega učenja ni pozitiven in napredka v razvoju 

mišljenja ni (Crowley, 1987).   

 

4.2.3 Faze poučevanja po van Hielu 

Kot že rečeno, je napredovanje po posameznih ravneh van Hielovega modela v večji meri 

odvisno od načinov poučevanja in spodbud kot pa od starosti učenca (Crowley, 1987).  

Učenčev prehod z nižje na višjo stopnjo je v bistvu rezultat načinov učiteljevega 

poučevanja oz. različnih učnih pristopov (Mason, 2002).  

Van Hiele je vse te načine združil v 5 različnih faz poučevanja: 

1. Informacija 

Značilnost te faze je pogovor med učiteljem in učenci, s pomočjo katerega učitelj ugotovi 

predznanje učencev o obravnavani temi. Med drugim učenci tudi aktivno raziskujejo 

material in njegove lastnosti, medtem pa je učitelj v vlogi opazovalca ter tako pridobi še 

dodatne informacije o znanju otrok (Mason, 2002). Postopoma se pojavlja tudi besedišče 

oz. matematična terminologija, ki seveda ustreza omenjeni stopnji. 

Vloga učitelja na tej stopnji je, da otroke spodbuja, da se pogovarjajo o raziskanih 

lastnostih. Učitelj lahko učencem npr. postavlja naslednja vprašanja:  

‒ Kaj je pravokotnik? Kakšen je? Kakšne so njegove stranice? 

‒ Zakaj se pravokotnik tako imenuje? 

‒ Kaj je kvadrat?  

‒ V čem se kvadrat in pravokotnik razlikujeta? 

‒ Ali opaziš podobnosti med kvadratom in pravokotnikom? Katere? 

‒ Ali je lahko vsak kvadrat hkrati pravokotnik? Po čem to sklepaš? 

‒ Ali je lahko vsak pravokotnik hkrati tudi kvadrat? 

 

Namen takšnih vprašanj je dvojen, in sicer na eni strani učitelj pridobi povratno 

informacijo o otrokovem znanju, medtem ko na drugi strani takšna vprašanja učenca 

vlečejo k razmišljanju in ga tako na nekakšen skriti način spodbudijo, da spontano preide 

na drugo stopnjo (Crowley, 1987).  

2. Vodeno odkrivanje 

V tej fazi učenci raziskujejo izbran geometrijski pojem s pomočjo materiala in dejavnosti, 

ki jih skrbno pripravi učitelj. Dejavnosti zajemajo tako merjenje kot oblikovanje in 

sestavljanje različnih figur (Mason, 2002).  
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Primeri nalog, ki jih lahko učitelj ponudi učencem: 

‒ Pred seboj imaš papir, ki ga prepogni tako, da boš dobil kvadrat. Kako si to naredil? 

Kaj si pri tem opazil? Kaj se je pri tem spremenilo? 

‒ Geoplošča: sestavi manjši/večji kvadrat, manjši/večji pravokotnik, kvadrat s štirimi 

pravimi koti, s tremi pravimi koti, z dvema pravima kotoma.  

‒ Tangram: izberi dva lika in z njima oblikuj npr. pravokotnik. 

 

S takšnimi dejavnostmi učitelj spodbudi učenca, da se spomni dejavnosti na stopnji 

informacije (učitelj ga je vprašal, v čem se pravokotnik in kvadrat razlikujeta). Na stopnji 

vodenega odkrivanja učenec dobi boljši vpogled v lastnosti kvadrata in pravokotnika (npr. 

z zgoraj opisano dejavnostjo s papirjem), lastnosti poveže skupaj ter opazi, da je kvadrat 

hkrati tudi pravokotnik, ki ima vse štiri stranice enako dolge.  

V primeru dejavnosti na geoplošči bo učenec ugotovil, da imata tako kvadrat kot 

pravokotnik štiri prave kote oz. da sta sosednji stranici, ki imata skupno oglišče, pravokotni 

ena na drugo.  

S pomočjo tangrama bo lahko učenec opazil, kako mora postaviti like, da bodo tako 

stranice kot koti ustrezali pravokotniku.  

Z uporabo takšnih vprašanj učencem pomagamo pri globljem razumevanju lastnosti 

posameznega geometrijskega pojma, v zgornjem primeru posameznega geometrijskega 

lika.  

3. Razlaga 

Glede na prejšnje izkušnje učenci s svojimi besedami povedo, kaj vse so se o obravnavani 

temi do sedaj naučili. Pri tem jim učitelj pomaga tako, da vodi razgovor in jim ponudi 

pomoč pri uporabi ustreznega jezika, hkrati pa postopoma predstavi matematično 

terminologijo (Mason, 2002).  

Npr. učenci bi se lahko pogovarjali med seboj v skupinah ali pa z učiteljem o tem, katere 

lastnosti so bile omenjene, ko so z uporabo materiala sestavljali določen lik (Crowley, 

1987).  

V zgornjem primeru pri dejavnosti s papirjem bi se lahko z učiteljem pogovorili, katere 

lastnosti papirja so opazili, preden so ga prepognili (npr. da je papir pravokotne oblike, da 

sta nasprotni stranici papirja enako dolgi). Učitelj lahko vodi pogovor s pomočjo vprašanj: 

‒ Kaj se je zgodilo potem, ko smo papir prepognili?  

‒ Kakšne so bile stranice papirja po prepogibanju? 

‒ Na kaj si bil pozoren pri postavitvi likov pri tangramu, da si dobil pravokotnik? 

4. Prosto odkrivanje 

V tej fazi učitelj nadaljuje učenje z uporabo bolj kompleksnejših nalog (npr. naloge z več 

koraki, naloge odprtega tipa …), pri tem pa se učenci s predhodnim znanjem navajajo na 

iskanje načina reševanja določene naloge. 
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Primer naloge: 

‒ Iz vseh likov, ki jih imaš na voljo pri tangramu, sestavi kvadrat. Na koliko različnih 

načinov ti to uspe? 

S takšnim primerom naloge učenci povežejo znanje, ki so ga pridobili, hkrati pa postajajo 

vedno spretnejši in rešujejo naloge na svoj način.  

5. Integracija 

Učenci spoznajo, kaj vse so se naučili in vse znanje združijo v celoto. Na koncu te faze 

učenci dosežejo novo raven mišljenja in so zmožni ponovnega učenja prek petih faz na 

višji ravni van Hielovega modela (Crowley, 1987). 

Primer nalog: 

‒ Predstavi, kaj vse si se naučil o kvadratu in pravokotniku ter zapiši vse njihove 

lastnosti. 

‒ S pomočjo igre z gibom v skupinah predstavite lastnosti določenega lika. 

 

4.3 Primerjava modelov J. Piageta in P. van Hiela 

Namen Jeana Piageta je bil, predstaviti razvoj otrokovega mišljenja na različnih področjih 

delovanja, tudi na področju geometrije. Njegova teorija razvoja je bila sestavljena iz 

različnih stopenj, ki so bile povezane s starostjo določenega otroka. Stopnje razvoja smo 

podrobneje opisali že zgoraj, in sicer so: senzomotorna in reprezentacijska stopnja, stopnja 

konkretnih in stopnja formalnih operacij (Pusey, 2003).  

Pomembna tema Piagetovega dela je bila tudi teorija o razvoju geometrijskih predstav. Ta 

je prikazala otrokov vstop v svet geometrije, začenši s topološkimi lastnostmi ter 

nadaljevanje s projektivnimi in evklidskimi lastnostmi. Clements in Battista (1992, v: 

Pusey, 2003) menita, da ta teorija še vedno ni dovolj podprta s strani raziskav.  

V današnjem izobraževanju ima Piaget še vedno pomembno vlogo pri razumevanju 

otrokovega mišljenja, vendar na področju poučevanja geometrije še vedno ni dokaza o tem, 

da bi bila Piagetova teorija zares učinkovita (Pusey, 2003).  

Med Piagetom in van Hielom opazimo precej razlik. Prva pomembna razlika je v strukturi 

modela. Eden izmed njiju opisuje ravni oz. nivoje razvoja mišljenja, medtem ko drugi 

predstavlja razvoj mišljenja prek stopenj. 

Razliko med ravnjo in stopnjo sta natančneje opisala Glasersfeld in Kelley (1982, v Pusey, 

2003). Stopnja je kot določen del časa, za katero je značilna kvalitativna sprememba, ki se 

razlikuje od sosednjih obdobjih in tako predstavlja en korak naprej v razvoju. Npr. Piaget 

je tako obdobje zgodnjega otroštva opredelil kot določen del časa, kjer otroci delujejo na 

senzomotorični stopnji (poudarek na razvoju motoričnih spretnosti in interakcije otroka s 

fizičnim okoljem). Medtem pa raven ni vpeta oz. določena s časom, ampak določena raven 

pomeni specifično stopnjo zmogljivosti pri določenem otroku. Npr. van Hielove ravni 

razvoja so opisane glede na načine, prek katerih učenec lahko pojasni določen pojem. 

Določena raven nima nikoli časovnega okvira, ampak se lahko pojavi pri katerikoli 
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starosti. Napredek pa je odvisen tudi od razpoložljivosti različnih virov informacij iz 

okolja.  

Druga pomembna razlika med teorijama, ki jo navajata Pandiscio in Orton (1998, v Pusey, 

2003), je v napredovanju učenca med različnimi stopnjami/ravnmi. Oba menita, da je 

Piaget prehod med stopnjami povezoval z določeno aktivnostjo, medtem ko je van Hiele v 

svoji teoriji menil, da ima jezik večji vpliv na prehod. 

Tretja razlika, ki jo tudi pojasnjujeta Pandisco in Orton (1998, v Pusey, 2003) ima svoj 

izvor v namenu obeh teorij. Trdita, da je bila teorija van Hiela, z opisanimi ravnmi 

mišljenja pri učencih predstavljena z namenom nudenja pomoči učiteljem pri poučevanju. 

Piaget pa se je v svojem modelu bolj naslonil na opis razvoja mišljenja pri učencih in 

napredka v samem mišljenju. Tako je model van Hiela tisti, ki nam nudi veliko informacij 

o kakovosti poučevanja, medtem ko nam Piagetov model predstavlja teorijo razvoja.  

Clements in Battista (1992, v Pusey, 2003) opazita razliko med teorijama tudi v razvoju 

mišljenja ter razumevanja. Pri modelu van Hiela je rast v razvoju odvisna od razumevanja 

določenega geometrijskega pojma. Učenec bo lahko pokazal določeno znanje, če bo 

njegovo razumevanje na določenem nivoju. Pri Piagetu pa se določene logične operacije, 

ki so značilne za določeno obdobje, razvijejo popolnoma neodvisno od konteksta. 

Pandisco in Orton (1998, v Pusey, 2003) navajata, da je Piagetova teorija razvoja veliko 

bolj splošna ter ima širšo uporabo kot pa teorija van Hiela. Piagetove ideje delujejo kot 

vodič pri razumevanju vzrokov pojavljanja nerazumevanja določenih geometrijskih 

pojmov pri otrocih. Sam model Piageta pa ne nudi pomoči k izognitvi oz. zmanjšanju 

težav, kot ga npr. nudi model van Hiela. Glede na mnenje Pegga in Daveya (1998, v Pusey, 

2003) Piagetovo delo ni doprineslo veliko sprememb v razredu, medtem ko je bila van 

Hielova teorija oblikovana tudi za delo v razredu. Velika prednost teorije van Hiela je v 

tem, da so razlike v razumevanju ves čas pod nadzorom učitelja in so lahko hitro rešene s 

primerno dano pomočjo oz. odzivom.  

Obe teoriji pa imata tudi nekaj skupnega. Clements in Battista (1992, v Pusey, 2003) 

menita, da oba modela stremita k izgradnji ter razvoju razumevanja. Pri obeh se pojavlja 

dilema poučevanja pojmov, ki niso še ustrezni za določeno otrokovo razmišljanje. Učenci 

naj bi se trudili razumeti določene pojme, ki so se jih naučili na višji stopnji, kot so jo sami 

sploh dosegli. Značilnost obeh modelov je tudi ta, da pri obeh prihaja do izogibanja dveh 

vidikov učenja. En vidik pomeni zaznavanje nižje stopnje, ko je višja stopnja že dosežena, 

drugi vidik pa pomeni siljenje učencev v hiter prehod na višje stopnje, ko je določena 

stopnja dosežena. 
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5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 Opredelitev raziskovalnega problema in ciljev raziskave 

Polega tega, da je geometrija danes vključena v redni del pouka matematike in predstavlja 

pomemben sklop v učnem načrtu za matematiko, je tudi del našega vsakdana, saj 

geometrijske oblike lahko nehote opazimo na vsakem koraku.  

Pri geometriji se v šoli včasih daje precejšen poudarek zgolj na načrtovanju posameznih 

geometrijskih oblik, medtem ko se jezik, ki predstavlja pomembno komponento v 

matematiki, postavlja nekoliko bolj v ozadje. Jezik na področju geometrije povežemo 

predvsem z uporabo geometrijskega besedišča, ki vključuje opis in razlago posameznih 

geometrijskih pojmov, kot so npr. premica, polmer in premer kroga ter razlika med njima 

… Pri tem smo pozorni predvsem na izbiro besed, rabo ustreznih terminov, tukaj pa se 

pokaže vloga bralne pismenosti v matematiki kot zelo pomembna.  

Bralna pismenost je danes močno povezana z vidikom napovedovanja učenčeve 

uspešnosti. Kljub trudu učiteljev številne raziskave kažejo na upad ravni bralne pismenosti 

v osnovni šoli. Veliko je tudi raziskav, ki so pokazale, da kljub temu da otroci razumejo 

določen geometrijski pojem, ga ne znajo interpretirati na beseden način oz. ne znajo 

uporabljati ustrezne matematične terminologije (npr. učenci znajo prepoznati ali narisati 

daljico, premico, poltrak, vendar se težave pojavljajo pri opredeljevanju teh geometrijskih 

pojmov). 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako uspešni so učenci 4. razredov osnovne šole pri 

ubesedovanju geometrijskih pojmov in prepoznavanju ter opisovanju lastnosti posameznih 

geometrijskih objektov. Namen raziskave je bil tako preverjanje jezika, ki ga učenci 

uporabljajo pri opisu geometrijskih pojmov kot razumevanje matematične simbolike, ki 

nosi v geometriji precejšno vlogo. Poleg tega nas bodo zanimale napake, ki se pojavljajo 

pri opredeljevanju geometrijskih pojmov in kako učitelju ponuditi pomoč pri njihovem 

odpravljanju. Pozorni bomo tudi na razlike med dečki in deklicami v uporabi ustrezne 

terminologije ter rabi ustreznih matematičnih simbolov v ravninski geometriji. Ker smo se 

že v teoretičnem delu opirali na teorijo van Hiela in njeno vlogo pri poučevanju 

geometrijskih pojmov, nas bo tudi zanimalo, ali učenci 4. razredov v resnici dosegajo 

opisno stopnjo, kot jo predvideva van Hiela teorija.  

Raven bralne pismenosti pri matematiki bomo ugotovili s pomočjo preizkusa znanja. Na 

podlagi rezultatov bomo skušali izoblikovati model, namenjen učiteljem v pomoč pri 

obravnavi geometrijskih pojmov v 4. razredu.  

 

5.2 Raziskovalna vprašanja 

Glede na opisani raziskovalni problem smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako uspešno učenci 4. razredov uporabljajo matematično terminologijo pri opisu 

pojmov iz ravninske geometrije? 

2. Kako uspešno učenci 4. razredov uporabljajo matematični simbolni zapis v ravninski 

geometriji? 
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3. Ali obstajajo pomembne razlike v uporabi matematične terminologije pri opisu 

pojmov iz ravninske geometrije med dečki in deklicami? 

4. Ali obstajajo pomembne razlike v uporabi matematičnega simbolnega zapisa v 

ravninski geometriji med dečki in deklicami? 

5. Katere so najpogostejše napake pri učencih pri rabi terminologije in simbolike v 

ravninski geometriji? 

6. Kako uspešno četrtošolci rešujejo naloge na opisni stopnji geometrijskega mišljenja 

po van Hielu? 

 

5.3 Metode dela 

V raziskavi je bila uporabljena deskriptivna neeksperimentalna metoda pedagoškega 

raziskovanja. 

 

5.3.1 Vzorec 

Za pridobitev odgovorov na raziskovalna vprašanja smo v raziskavo vključili pet oddelkov 

učenk in učencev, ki v šolskem letu 2016/17 obiskujejo 4. razred dveh osnovnih šol na 

Primorskem. Obe šoli sta mestni. V raziskavi je sodelovalo 120 učencev, starih 9 in 10 let, 

od tega 56 deklic in 64 dečkov. Vzorec je bil priložnosten.  

 

Slika 3: Delež dečkov in deklic, ki so sodelovali v raziskavi 

5.3.2 Postopek zbiranja podatkov 

Za ugotovitev razumevanja in rabe ustrezne terminologije pri opisovanju geometrijskih 

pojmov iz ravninske geometrije smo kot tehniko zbiranja podatkov uporabili preizkus 

znanja. Preizkus znanja so reševali učenke in učenci 4. razredov na dveh osnovnih šolah v 

petih oddelkih. Reševali so ga zgolj tisti učenci, ki so imeli izpolnjena soglasja s strani 

staršev za sodelovanje pri raziskavi.  

53% 

47% Dečki

Deklice
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Reševanje preizkusa znanja je potekalo meseca junija 2017 v času rednega pouka 

matematike. V vsakem razredu je reševanje preizkusa znanja potekalo približno 45 minut. 

V vseh razredih smo bili pri reševanju preizkusa znanja prisotni. 

Pred reševanjem preizkusa znanja smo učencem posredovali enotna navodila. Preizkus 

znanja je bil anonimen. Učenci so na preizkusu znanja obkrožili samo svoj spol. Vsak 

izmed učencev je preizkus znanja reševal samostojno brez kakršnekoli pomoči.  

Preizkus znanja je sestavljalo deset nalog. Vse naloge na preizkusu znanja so bile 

sestavljene na podlagi izbranih učnih ciljev in standardov znanja za 4. razred iz učnega 

načrta za matematiko.  

 

5.3.3 Merski instrumentarij 

Za izvedbo raziskave smo izdelali preizkus znanja, ki ga je sestavljalo deset nalog. V 

nalogah so bili zajeti naslednji geometrijski pojmi: točka, daljica, premica, poltrak, 

središče, polmer, premer kroga/krožnice, presečišče dveh premic, skladnost daljic, 

vzporednost in pravokotnost.  

Naloge so preverjale rabo terminologije (prepoznavanje geometrijskih oblik in njihovo 

opredeljevanje, popravljanje napačnih trditev, opredelitev razlike med geometrijskima 

pojmoma, razlaga posameznega geometrijskega pojma), s katero smo želeli ugotoviti, 

kakšna je širina geometrijskega besedišča, razumevanje posameznih geometrijskih pojmov 

ter uporaba ustreznih terminov. Preizkus znanja so poleg tega sestavljale tudi naloge, ki so 

preverjale rabo simbolike v ravninski geometriji (oznaka posameznih geometrijskih 

pojmov s simboli, dopolnitev slike z uporabo ustreznih matematičnih simbolov).  

Preizkus znanja je v Prilogi 1.  

 

5.3.4 Postopki obdelave podatkov 

Za obdelavo podatkov smo najprej potrebovali rešene preizkuse znanja. Rezultate 

posameznih nalog pri posameznem učencu smo obdelali glede na njihovo pravilnost. 

Pozorni smo bili na napake, ki so se pojavljale pri posameznih nalogah. Te smo tudi 

predstavili v interpretacijah rezultatov za posamezno nalogo. Pridobljene podatke smo 

najprej vnesli v program Microsoft Excel 2016 in jih nato statistično obdelali v programu 

IBM SPSS, verzija 24. 

 

5.4 Rezultati in interpretacija 

Rezultate raziskave bomo predstavili tako, da bomo obravnavali vsako posamezno nalogo 

s preizkusa znanja. Pri vsaki nalogi bomo hkrati preverjali rabo terminologije in rabo 

simbolnega matematičnega zapisa v ravninski geometriji, ki so ga učenci uporabili. S 

prikazom uspešnosti reševanja vseh nalog bomo odgovorili na prvi dve raziskovalni 

vprašanji. 
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Prva naloga 

Pri prvi nalogi so bile narisane tri različne črte. Učenci so morali črte prepoznati in jih z 

rabo ustreznih terminov pravilno poimenovati. Poleg tega so morali vsako črto označiti z 

ustreznim matematičnim simbolom. Spodaj je zapisana pravilna rešitev celotne naloge (za 

oznako posamezne črte smo upoštevali tudi ostale črke abecede). 

 

Slika 4: Prva naloga 

Rešitve učencev smo razdelili v štiri različne skupine, in sicer na tiste rešitve, ki so bile 

pravilne, delno pravilne in napačne. Med delno pravilne smo šteli tiste, kjer so učenci npr. 

pravilno poimenovali določeno črto ali pa jo le pravilno označili. Niso pa storili obojega 

hkrati. Posebej smo dodali tudi skupino, ki odgovora na ta del naloge ni podala. Rezultati 

so prikazani v obliki odstotkov. 

 

Slika 5: Uspešnost reševanja prve naloge 

Kot je razvidno iz slike 5, je bilo pri poimenovanju daljice 94,2 % odgovorov pravilnih. 

Nepravilno sta črto poimenovala zgolj 2 učenca. Ta sta narisano daljico zamenjala s 

premico. Pri poimenovanju premice je tudi skoraj večina učencev podala pravilen odgovor 

(90,3 %). Nepravilno poimenovanje se je pojavilo pri 4,9 % odgovorov oz. pri petih 

učencev. Ti so zamenjali premico z daljico ali pa s poltrakom. Pri poimenovanju poltraka 

je bilo 93,2 % odgovorov pravilnih. Nepravilni odgovori so bili trije. Eden zmed učencev 

je kot odgovor zapisal »vodoravna črta«. Četrtošolci so bili najuspešnejši pri označitvi 

daljice, saj je bilo pravilnih odgovorov 72,8 %. Premico je pravilno označilo le dobra 

polovica učencev (58,3 %). Med nepravilnimi oznakami premice se je v večini primerov 

pojavljala oznaka premice z velikimi tiskanimi črkami, namesto z malimi. Pri označitvi 
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poltraka so bili učenci nekoliko bolj uspešni kot pri označitvi premice. Pravilnih 

odgovorov je bilo 64,1 %. 

 

 

Druga naloga 

  

Namen naloge je bil ugotoviti, kako bogato je geometrijsko besedišče pri učencih in kako 

ti poznajo različne geometrijske pojme in njihove termine.  

 

Zapisane so bile trditve (v oklepaju je podana pravilna rešitev vsake posamezne trditve): 

a) Točki, ki omejujeta daljico, se imenujeta oglišči (Točki, ki omejujeta daljico, se 

imenujeta krajišči.). 

b) Premici, ki nimata nobene skupne točke, se imenujeta sečnici (Premici, ki nimata 

nobene skupne točke, se imenujeta vzporednici.).  

c) Razdaljo od središča do krožnice imenujemo premer (Razdaljo od središča do 

krožnice imenujemo polmer.). 

d) Krožnica je kriva nesklenjena črta (Krožnica je kriva sklenjena črta.). 

e) Točka S, ki se nahaja natanko na sredini kroga, se imenuje presečišče kroga (Točka S, 

ki se nahaja natanko na sredini kroga, se imenuje središče kroga.). 

f) Premer kroga je dvakrat krajši od polmera (Premer kroga je dvakrat daljši od 

polmera.). 

Rešitve učencev smo razdelili v štiri različne skupine, in sicer na tiste rešitve, ki so bile 

pravilne, delno pravilne in napačne. Posebej smo dodali tudi skupino, ki odgovora na ta del 

naloge ni podala. Rezultati so prikazani v obliki odstotkov. 
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Slika 6: Uspešnost reševanja druge naloge 

Učenci so 2. a nalogo reševali najslabše. Pravilno jo je rešilo le 44,7 % vseh učencev. Med 

nepravilnimi odgovori (41,7 %) so se pojavljali ti: »Točki, ki omejujeta daljico, se 

imenujeta točki. Točki, ki omejujeta daljico, se imenujeta mejišče. Točki, ki omejujeta 

daljico, se imenujeta presečišče«.  

2. b nalogo je pravilno rešilo več kot polovica učencev (66 %). Med napačnimi odgovori 

so bili: »Premici, ki nimata nobene skupne točke, se imenujeta premici. Premici, ki nimata 

nobene skupne točke, se imenujeta neskladnici. Premici, ki nimata nobene skupne točke, se 

imenujeta poltraka.« Takšnih odgovorov je bilo 19,4 %.  

Pri 2. c nalogi je bilo 68,9 % odgovorov pravilnih. V večini primerov so bile rešitve tistih, 

ki so nalogo rešili napačno (8, 7 %), naslednje: »Razdaljo od središča do krožnice 

imenujemo premer.« 

2. d nalogo so učenci rešili najuspešnejše. Pravilnih odgovorov je bilo kar 76,7 %. Med 

odgovori je bilo 5,8 % napačnih. Takšni odgovori so bili: »Krožnica je kriva nesekana črta. 

Krožnica je okrogla sklenjena črta«. 

Glede na odstotek napačnih odgovorov pri 2. e nalogi (ta je bil najmanjši, in sicer 4,9 %) 

lahko rečemo, da ta učencem ni povzročala večjih težav. Kot napačno popravljena trditev 

se je pojavljala ta: »Točka S, ki se nahaja natanko na sredini kroga, se imenuje sredina 

kroga.« To nalogo je pravilno rešilo 72,8 % vseh učencev, kar pomeni, da je bila ta naloga 

po uspešnosti reševanja na drugem mestu, za zgornjo 2. d nalogo.  

Pri 2. f nalogi je bilo pravilnih polovica vseh odgovorov (50,5 %). Pri tej nalogi je bil v 

primerjavi z ostalimi petimi zgornjimi nalogami največji delež učencev takšnih, ki naloge 

sploh niso rešili (35 %). Med napačnimi odgovori (teh je bilo 14,6 %) so se pojavljali: 

»Premer kroga je 1-krat krajši od polmera. Premer kroga je enkrat daljši od polmera. 

Premer kroga je trikrat krajši od polmera.« 
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Tretja naloga 

Učenci so imeli pri nalogi narisane premice, ki so jih morali najprej pravilno označiti. 

Poleg tega pa so morali učenci zapisati tudi medsebojne lege premic, in sicer katere 

premice so med seboj vzporedne in katere pravokotne. Medsebojne lege premic so morali 

zapisati z ustreznimi matematičnimi simboli za vzporednost in pravokotnost. Pravilna 

rešitev naloge je zapisana spodaj.       

 

Slika 7: Tretja naloga 

Rešitve učencev smo razdelili v štiri različne skupine, in sicer na tiste rešitve, ki so bile 

pravilne, delno pravilne in napačne. Med delno pravilne odgovore smo šteli tiste, kjer so 

učenci pravilno označili le določene premice, ne pa vseh (npr. pravilno so označili dve od 

štirih premic) oz. so pravilno zapisali le določene medsebojne lege, ne pa vseh (npr. 

pravilno so zapisali le dve medsebojni legi od štirih). Posebej smo dodali tudi skupino, ki 

odgovora na ta del naloge ni podala. Rezultati so prikazani v obliki odstotkov. 

 

Slika 8: Uspešnost reševanja tretje naloge 

Učenci so bili precej bolj uspešni pri označitvi premic z matematičnim simbolom kot pa z 

zapisom medsebojne lege narisanih premic. Pri označitvi premic je bilo 61, 2 % rešitev 

pravilnih. Med delno pravilne odgovore (4,9 %) smo šteli tiste, kjer so učenci pravilno 
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označili le določene premice, ostale pa so označili neustrezno. Poleg tega pa se je pojavilo 

tudi nekaj nepravilnih odgovorov, in sicer je bilo takšnih 26,2 %. Pri tem so učenci 

večinoma označili premice kot daljice, torej z velikimi tiskanimi črkami.  

Zapis medsebojne lege narisanih premic je učencem povzročal kar nekaj težav. Pravilno 

zapisanih medsebojnih leg premic je bilo le 20,4 %. Delno pravilnih odgovorov je bilo 

nekoliko več, in sicer 23,3 %. Med te smo šteli tiste, kjer so učenci ustrezno zapisali samo 

nekatere medsebojne lege premic. V večini primerov so učenci pravilno zapisali lego 

premic, ki sta bili vzporedni. Več težav se je pojavilo pri zapisu premic, ki so bile med 

seboj pravokotne. Pri zapisu medsebojne lege premic je bilo 18,4 % odgovorov 

nepravilnih, poleg tega pa slaba četrtina učencev (37,9 %) te naloge sploh ni rešila. 

 

Četrta naloga 

Naloga je od učencev zahtevala razlikovanje med pojmoma krog in krožnica. Njuno 

razliko so morali učenci ubesediti in nato prikazati še na sliki (krog so morali pobarvati z 

modro barvo, z rdečo barvo pa so morali prevleči krožnico).  

Ustrezna rešitev, ki smo jo upoštevali: krog je lik, medtem ko je krožnica kriva sklenjena 

črta, ki omejuje krog.  

Rešitve smo razdelili v štiri različne skupine, in sicer na tiste, ki so pravilne, delno pravilne 

in napačne. Posebej smo dodali tudi skupino, ki odgovora na ta del naloge ni podala. 

Rezultati so prikazani v obliki odstotkov. 

 

Slika 9: Uspešnost reševanja četrte naloge 

Pri omenjeni nalogi so morali učenci najprej napisati razliko med krogom in krožnico. 

Učenci so to nalogo rešili precej neuspešno, saj je bilo pravilnih odgovorov le 35 % pri 

razlagi pojma krog in 37,9 % pri razlagi pojma krožnica. Napačnih odgovorov je bilo pri 
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razlagi pojma krog nekoliko več (18,4 %) kot pri razlagi pojma krožnica (16,5 %). Med 

njimi so bili: »Krožnica je krog, ki ima označeno središče, krog pa je samo navaden krog. 

Krog nima daljice, premice in sečnice, medtem ko v krožnici pa je. Razlika je ta, da 

krožnico označimo s črko S, ker je središče kroga.« 

Pri prikazu razlike med krogom in krožnico na sliki učenci niso imeli večjih težav. 

Učencev, ki so pravilno pobarvali krog, je bilo 82,5 %, medtem ko je krožnico z ustrezno 

barvo prevleklo 84,5 % učencev. Zanimivo je bilo to, da je bilo veliko učencev takšnih, ki 

so tako krog kot krožnico ustrezno pobarvali, medtem ko so imeli težave pri ubeseditvi 

razlike med krogom in krožnico. Učenci, ki niso niti podali razlage med krogom in 

krožnico, niso niti krožnice kot kroga pobarvali oz. prevlekli z ustrezno barvo. 

 

Peta naloga 

Učenci so nalogo rešili s pomočjo slike. Naloga je poleg rabe matematične terminologije 

hkrati preverjala tudi rabo matematične simbolike. Učenci so morali biti pozorni na 

termine vzporednost in pravokotnost ter ustrezno označene daljice.  

Preveriti so morali, katere daljice so med seboj vzporedne in katere pravokotne. Ustrezno 

trditev so morali obkrožiti. Pravilno rešena naloga je zapisana spodaj.  

Med trditvami sta bili dve pravilni, in sicer: 

a) Daljica AB je pravokotna na daljico BC  

b) Daljica AB je vzporedna z daljico AD. 

c) Daljica AB je pravokotna na daljico CD. 

d) Daljica AB je vzporedna z daljico CD  

Slika 10: Peta naloga  

Rešitve smo razdelili v štiri različne skupine, in sicer na tiste, ki so pravilne, delno pravilne 

in napačne. Med delno pravilne smo šteli tiste, kje so učenci izmed dveh pravilnih 

obkroženih trditev obkrožili le eno izmed njiju. Posebej smo dodali tudi skupino, ki 

odgovora na ta del naloge ni podala. Rezultati so prikazani v obliki odstotkov. 
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Slika 11: Uspešnost reševanja pete naloge  

Dobra polovica učencev je to nalogo rešila pravilno (56,3 %). Učencev, ki so nalogo rešili 

napačno, je bilo le 2,9 %. Bilo pa je 36,9 % učencev, ki je to nalogo rešilo delno pravilno, 

kar bi pomenilo, da so le eno trditev ustrezno obkrožili. Med delno pravilnimi odgovori so 

učenci v večini primerov obkrožili naslednji trditvi: trditvi a in b ter trditvi b in d.  

 

Šesta naloga 

Namen naloge je bil ugotoviti, v kolikšni meri učenci poznajo geometrijske pojme: 

središče, polmer in premer krožnice ter ali poznajo ustrezno simboliko v povezavi z 

omenjenimi pojmi. Pri dopolnjevanju povedi so si pomagali z narisano sliko. Rešitve 

naloge so podane spodaj. 

 6. a: Središče krožnice je označeno s črko _______ S _______. 

 6. b: Dolžina daljice AB je _______ premer _______________ krožnice.  

 6. c: Dolžina daljice SC je ___________ polmer ___________ krožnice. 

 6. d: Dolžine daljic SG, SA in SB so ______ polmeri ______________ krožnice.  

 6. e in f: Najdaljša daljica je daljica ______ AB ______ oz. ______ premer _______ 

krožnice. 
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Slika 12: Šesta naloga  

Rešitve smo razdelili v štiri različne skupine, in sicer na tiste, ki so pravilne, delno pravilne 

in napačne. Posebej smo dodali tudi skupino, ki odgovora na ta del naloge ni podala. 

Rezultati so prikazani v obliki odstotkov. 

 

Slika 13: Uspešnost reševanja šeste naloge 

Med učenci, ki so pravilno dopolnili 6. a nalogo, je bilo takšnih 64,1 %. Delno pravilnih 

odgovor pri nalogi ni bilo, saj je bila edina možna pravilna rešitev le ena (središče 

označimo s črko S). Nepravilno dopolnjenih povedi je bilo 20,4 %. V takšnih primerih so 

se večinoma pojavljale preostale črke abecede, namesto črke S.  

Pri nalogi 6. b je bilo 74,8 % odgovorov pravilnih. Med nepravilnimi odgovori (13,6 %) so 

se pojavljali naslednji: »Dolžina daljice AB je na sredini krožnice. Dolžina daljice AB je 

polovica krožnice. Dolžina daljice AB je sečnica krožnice. Dolžina daljice AB je premica 

krožnice.« 

Dopolnitev 6. c naloge je prinesla 73,8 % pravilnih odgovorov. Nepravilnih odgovorov 

(14,6 %) je bilo nekoliko več kot pri nalogi 6. B. Med njimi so bili: »Dolžina daljice SC je 

premer krožnice. Dolžina daljice SC je poltrak krožnice. Dolžina daljice SC je središče 

krožnice.«  

93,2 

74,8 73,8 
68,9 68 

62,1 

13,6 14,6 15,5 15,5 
18,4 

6,8 
11,7 11,7 

15,5 16,5 
19,4 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

6. A 6. B 6. C 6. D 6. E 6. F

%
 

Pravilno Delno pravilno Nepravilno Ni rešilo



35 

Pri 6. d nalogi je bilo 68,9 % pravilnih odgovorov oz. nekaj manj kot pri 6. C nalogi, 

čeprav obe nalogi sprašujeta po istem odgovoru. Med nepravilnimi odgovori (15,5 %) so 

bili naslednji: »Dolžine daljic SG, SA in SB so poltraki krožnice. Dolžine daljic SG, SA in 

SB so znotraj krožnice.«  

Zadnjo nalogo (6. e in f) so morali učenci dopolniti z dvema besedama. Najprej so morali 

ugotoviti, katera daljica je najdaljša in jo zapisati z matematičnim simbolom. Pri tem se je 

pojavilo 68 % pravilnih odgovorov. Nato pa so morali še ugotoviti, kako se ta daljica 

imenuje. Pri tem se je pojavilo nekaj manj pravilnih odgovorov, in sicer 62,1 %. Učencem 

je bilo tako nekoliko težje to daljico poimenovati s terminom premer. To nam povedo tudi 

odstotki učencev, ki te naloge niso rešili, teh je bilo 19,4. 

 

Sedma naloga 

Z nalogo smo pri učencih preverjali uporabo matematične terminologije in geometrijskega 

besedišča pri opisu določenega geometrijskega pojma (v nalogi je bil omenjen pojem 

skladnost) ter hkrati tudi uporabo matematične simbolike (oznaka daljic, poimenovanje 

daljic, ki so med seboj skladne in poimenovanje daljic, ki so med seboj vzporedne).  

                                                                        

                                         

                                                                                              

                  

 

                                                                                                                                           

                                                                                

              

Slika 14: Sedma naloga 

 Poimenuj zgoraj narisane daljice. _________________________________________ 

 Kateri pari daljic so med seboj skladni? ____________________________________ 

 Kateri pari daljic so med seboj vzporedni? __________________________________ 

 Razloži, kaj pomeni skladnost daljic? ______________________________________ 

Kot pravilno in ustrezno razlago pojma skladnost smo upoštevali naslednje: skladnost 

daljic pomeni, da so daljice enako dolge in da se lahko prekrivajo.  

Rešitve smo razdelili v štiri različne skupine, in sicer na tiste, ki so pravilne, delno pravilne 

in napačne. Odgovore, ki smo jih upoštevali kot delno pravilne, smo pripisali spodaj. 

Posebej smo dodali tudi skupino, ki odgovora na ta del naloge ni podala. Rezultati so 

prikazani v obliki odstotkov. 
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Slika 15: Uspešnost reševanja sedme naloge 

Učenci so bili najbolj uspešni pri poimenovanju daljic. Pravilnih odgovor je bilo tukaj kar 

83,5 %. Med delno pravilne odgovore (5,8 %) smo šteli tiste, kjer so učenci pravilno 

označili samo nekatere daljice, ne pa vseh. Nepravilnih odgovorov je bilo 2,9 %. Učenci so 

v večini primerov daljice označili z malimi tiskanimi črkami, namesto z velikimi.  

Pri zapisu parov daljic, ki so med seboj skladni, je bilo pravilnih odgovorov le nekaj (27,2 

%). Med pravilne odgovore smo seveda šteli tiste, kjer so učenci zapisali popolnoma vse 

pare daljic, ki so med seboj skladni. Delno pravilnih odgovorov je bila slaba polovica (47,6 

%), kar pomeni, da so učenci zapisali samo nekatere pare daljic, ne pa vseh. Nepravilnih 

odgovorov je bilo 11,7 %.  

Pri zapisu parov daljic, ki so med seboj vzporedni, je bilo pravilnih odgovorov 18,4 %. 

Učenci so opazili vzporedne daljice pri kvadratu na sliki, medtem ko za daljici, ki sta bili 

narisani pod kvadratom, niso opazili, da sta bili vzporedni. Tako je bilo delno pravilnih 

odgovorov kar precej, skoraj polovica vseh (46,6 %). Nepravilnih odgovorov je bilo 18,4 

%, ravno toliko kot pravilnih. 

Kot je razvidno s slike 6 je dobra polovica (55,3 %) vseh učencev pravilno rešila nalogo, ki 

je zahtevala pisno razlago pojma skladnost. Med pravilnimi odgovori so se v večini 

pojavljali: »Skladnost daljic pomeni, da se daljice prekrivajo. Skladnost daljic pomeni, da 

sta dve daljici popolnoma enako dolgi. Skladnost daljic pomeni, da sta enako dolgi in da se 

lahko prekrivata. Skladnost daljic pomeni, da imata daljici enako dolžino in da se 

prekrivata.« Najpogostejši odgovor je bil: »Skladnost daljic pomeni, da sta dve daljici 

popolnoma enako dolgi.« 

Med delno pravilne odgovore (teh je bilo 23,3 %) smo šteli odgovore, ki so bili sicer 

pravilni, vendar učenci v opisu niso uporabili ustreznih matematičnih besed. Takšni 

odgovori so bili: »Skladnost daljic pomeni, da sta dve daljici enako veliki. Skladni daljici 

pomenita, da ni ena večja od druge in druga manjša od druge, ampak da sta enako veliki.«  
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Nepravilnih odgovorov je bilo 3,9 %, med njimi je bil najpogostejši odgovor: »Skladnost 

daljic pomeni, da sta dve daljici v vzporedni liniji.« Poleg tega se je pojavil tudi odgovor: 

»To pomeni, da so daljice v vodoravni, navpični ali poševni legi.« 

 

Osma naloga 

Naloga je v celoti preverjala uporabo matematične simbolike v ravninski geometriji. 

Poudarki so bili na matematičnem simbolnem zapisu medsebojne lege daljic ali premic ter 

na zapisu dolžine in vsote dolžine daljic.  

Ustrezne rešitve naloge so zapisane spodaj: 

Dolžina daljice BZ je 7 cm:  

Daljici CD in KL sta vzporedni:  

Premica p je pravokotna na premico r:  

Vsota dolžine daljic AB in CD je 15 cm:   

Slika 16: Osma naloga 

 

Slika 17: Uspešnost reševanja osme naloge 

Učenci so bili najbolj uspešni pri reševanju 8. a naloge, saj je bilo 64,1 % odgovorov 

pravilnih. Med nepravilne odgovore (20, 4 %) smo šteli tiste, kjer so učenci pozabili 

zapisati in ustrezno označiti dolžino. Zapisali so le BZ = 7 cm, brez oznake za dolžino. 

8. b naloga je bila na tretjem mestu po uspešnosti reševanja. Pravilnih odgovorov je bilo 

57,3 %, med nepravilnimi odgovori (23,3 %) so se pojavljali tisti, kjer so učenci zapisali 

napačen simbol za vzporednost (v večini primerov so ga zamenjali s simbolom za 

pravokotnost), poleg tega pa so se zmotili že pri zapisu imena daljic.  
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Pri 8. c nalogi je bilo 61,2 % odgovorov pravilnih. Pojavilo pa se je tudi 19,4 % 

odgovorov, ki niso ustrezali (učenci so zamenjali premico z daljico in tako zapisali lego 

dveh daljic, namesto premic).  

8. d nalogo, ki je zahtevala zapis vsote dolžine daljic, so učenci reševali najslabše. 

Pravilnih je bilo le 25,2 % vseh odgovorov. Med nepravilne odgovore (teh je bilo skoraj 

četrtina, in sicer 38, 8 %) smo šteli tiste, kjer ni bilo oznake za vsoto (znaka plus), hkrati pa 

so se napake pojavljale že pri samem razumevanju naloge. Glede na nekatere odgovore 

učencev lahko menimo, da naloge učenci niso prav dobro razumeli (med drugim so 

pozabili, da je naloga spraševala po vsoti dolžine daljic in ne le vsoti daljic). Ta naloga je 

imela tudi najvišji odstotek glede splošnega reševanja, saj skoraj 36 % učencev te naloge 

sploh ni rešilo.  

 

Deveta naloga 

Namen devete naloge je bil preverjanje uporabe geometrijskega besedišča pri opisu slike, 

ki je vsebovala precej različnih geometrijskih pojmov. Med pojmi so se pojavljali 

naslednji: daljica, premica, presečišče, vzporednost, pravokotnost in skladnost. Poleg 

uporabe matematičnih terminov so morali biti četrtošolci pozorni tudi na pravilno uporabo 

matematičnih simbolov v opisu slike, ki je prikazana spodaj.  

Med pravilne odgovore smo šteli naslednji opis, ki je vseboval vse zahtevane geometrijske 

pojme, ki so bili ustrezno označeni z matematičnimi simboli (seveda se na vrstni red 

opisovanja nismo ozirali, pomembno je bilo le-to, da so bili v opisu uporabljeni vsi 

geometrijski pojmi, ki so bili na sliki): 

 

Slika 18: Deveta naloga 

Na sliki so daljice AB, BC, CD in DA. Poleg tega so tudi dve premici, in sicer premici m 

in n, ki imata skupno presečišče v točki E. Daljici AB in CD sta med seboj vzporedni, prav 

tako sta vzporedni daljici BC in DA. Daljica AB je pravokotna na daljico DA. Daljica DC 

je pravokotna na daljico DA. Daljica CD je pravokotna na daljico BC, daljica AB pa je 

pravokotna na daljico BC. Daljici AB in CD sta skladni, poleg tega sta skladni še daljici 

DA in BC.  

Rešitve smo razdelili v štiri različne skupine, in sicer na tiste, ki so pravilne, delno pravilne 

in napačne. Odgovore, ki smo jih upoštevali kot delno pravilne, smo pripisali spodaj. 
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Posebej smo dodali tudi skupino, ki odgovora na ta del naloge ni podala. Rezultati so 

prikazani v obliki odstotkov. 

 

Slika 19: Uspešnost reševanja devete naloge 

Učenci te naloge niso rešili zelo uspešno, saj je bilo zgolj 23,3 % opisov takšnih, ki bi jih 

uvrstili med popolnoma pravilne. Med delno pravilne opise (teh je bilo 40, 8 %) smo 

uvrščali takšne, pri katerih so učenci določen geometrijski pojem pozabili opisati. V večini 

primerov se je zgodilo to, da učenci na sliki niso opazili vseh daljic, ki so med seboj 

vzporedne ali pravokotne, našteli so namreč le nekatere. Pozabili so tudi na pojem 

skladnost. Neustreznih opisov je bilo 14, 6 %. V opisu so se pojavljale napačno označene 

daljice, poleg tega pa so učenci pojem skladnost omenjali tudi pri premicah.  

 

Deseta naloga 

Ta naloga je bila nekoliko drugačna od preostalih, saj so pri tem morali učenci pokazati 

svoje znanje, ki ga potrebujejo, da načrtajo določen lik. Pri tem so morali poznati tako 

termine, kot so daljica, premica in presečišče, hkrati pa so morali vse te geometrijske 

pojme ustrezno označiti z matematičnimi simboli. Naloga je preverjala rabo matematične 

terminologije in matematične simbolike. Pravilna rešitev naloge je prikazana na sliki 20.  
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Slika 20: Pravilna rešitev desete naloge 

Rešitve smo razdelili v štiri različne skupine, in sicer na tiste, ki so pravilne, delno pravilne 

in napačne. Med delno pravilne smo šteli tiste, kje so učenci lik pravilno narisali, vendar so 

ga pozabili pobarvati ali pa ga niso označili z matematičnimi simboli. Posebej smo dodali 

tudi skupino, ki odgovora na ta del naloge ni podala. Rezultati so prikazani v obliki 

odstotkov. 

 

Slika 21: Uspešnost reševanja desete naloge 

Četrtošolci so bili pri nalogi precej uspešni, saj je bilo kar 87,4 % načrtanih likov pravilnih. 

Med delno pravilnimi rešenimi nalogami so bile takšne, kjer so učenci sicer lik ustrezno 

narisali, vendar so ga pozabili pobarvati. Nepravilno rešenih nalog je bilo 5,8 %. V večini 

nepravilno rešenih nalogah učenci niso bili pozorni na termine, saj so narisali lik, ki je bil 

sestavljen iz treh daljic, čeprav bi morali narisati lik, ki ima le eno daljico, in sicer daljico 

AB, preostali dve sta bili namreč premici.  

Spodaj sta prikazana dva primera nepravilno rešenih nalog.  

 

Slika 22: Nepravilno rešena naloga (napačno narisani premici r in m) 
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Slika 23: Nepravilno rešena naloga (napačno narisane premice ‒ ne smejo imeti krajišč) 

Pri računanju povprečja pravilnih, delno pravilnih, nepravilnih in nerešenih odgovorov 

posameznih nalog s preizkusa znanja smo ugotovili naslednje. Podatke smo prikazali v 

tabeli 1.  

Tabela 1: Povprečje pravilnih, delno pravilnih, nepravilnih in nerešenih odgovorov pri posamezni nalogi izraženo 

v odstotkih 

Naloga, ki je na celotnem preizkusu znanja imela najvišji delež pravilnih odgovorov, je 

bila zadnja naloga (87,4 %). Kot že zgoraj zapisano, se je naloga precej razlikovala od 

preostalih nalog, saj je od učencev zahtevala načrtovanje lika po podanih navodilih. Tako 

visok odstotek pravilnih odgovorov pri takšni nalogi nas ne preseneča, saj so nam učiteljice 

že v pogovoru pred samo izdelavo pisnega preizkusa znanja povedale, da so učenci takšnih 

nalog na področju geometrije vajeni in jih zato tudi radi rešujejo. Drugi najvišji povprečni 

delež pravilnih odgovorov je imela prva naloga (78,81 %), ki je preverjala nekatere osnove 

ravninske geometrije. Zatem so sledile šesta naloga (73,46 %), druga (63,26 %), četrta 

Naloga % pravilnih 

odgovorov 

% delno 

pravilnih 

odgovorov 

% nepravilnih 

odgovorov 

% nerešenih 

odgovorov 

1 78,81  / 5,01  16,2  

2 63,26  / 15,85  20,88  

3 40,8  14,1  22,3  22,85  

4 59,97  1,95  9,92  29,15  

5 56,3  36,9  2,9  3,9  

6 73,46  / 15,52  13,6  

7 46,1  30,82  11,9  13,85  

8 51,95  / 25,47  22,57  

9 23,3  40,8  14,6  21,4  

10 87,4  1,9  5,8  4,9  
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(59,97 %) in peta (56,3 %). Naloge, ki so imele nižji povprečni delež pravilnih odgovorov, 

so bile osma naloga (51,95 %), sedma (46,1 %), tretja (40,8 %) in deveta naloga, ki je 

imela najnižji povprečni delež pravilnih odgovorov (23,3 %) s celotnega preizkusa znanja. 

Te štiri naloge so bile za učence med najtežjimi na celotnem preizkusu znanja.  

Pri pregledu povprečja nepravilnih odgovorov pri posamezni nalogi smo ugotovili, da je 

najvišji povprečni delež nepravilnih odgovorov imela osma naloga (25,37 %), kjer je bil 

poudarek na uporabi simbolnega zapisa. Takoj za osmo nalogo je bila tretja naloga (22,3 

%), ki je ponovno preverjala rabo simbolov in simbolni zapis. Nalogi, ki sta imeli najnižji 

povprečni delež nepravilnih odgovorov, sta bili prva naloga (5,01 %) in peta naloga (2,9 

%), kar bi pomenilo, da učenci pri teh nalogah niso imeli večjih težav.  

Med nalogami na preizkusu znanja, ki jih učenci niso rešili, je najbolj izstopala četrta 

naloga (29,15 % nerešenih odgovorov), za njo pa tretja (22,85 %) in osma naloga (22,57 

%). Najnižji povprečni delež nerešenih odgovorov na preizkusu znanja pa je imela peta 

naloga (3,9 %).  

Ker so naloge preverjale tako rabo terminologije kot rabo simbolnega zapisa, smo 

pregledali še povprečje pravilnih in nepravilnih odgovorov pri rabi terminologije ter rabi 

simbolnega zapisa za posamezno nalogo na preizkusu znanja. Povprečni delež za 

posamezno nalogo prikazuje spodnja tabela.  

 % pravilnih odgovorov % nepravilnih odgovorov 

Naloga 
raba 

terminologije 

raba simbolnega 

zapisa 

raba 

terminologije 

raba simbolnega 

zapisa 

1 92,56 65,06 3,23 6,8 

2 63,26 / 15,85 / 

3 / 40,8 / 22,3 

4 59,97 / 9,92 / 

5 56,3 56,3 2,9 2,9 

6 69,52 93,2 15,52 0 

7 55,3 43,03 14,6 11 

8 / 51,95 / 25,47 

9 23,3 23,3 14,6 14,6 

10 87,4 87,4 5,8 5,8 

Tabela 2: Povprečje pravilnih in nepravilnih odgovorov pri rabi terminologije in rabi simbolnega zapisa pri 

posamezni nalogi izraženo v odstotkih 

Najvišji povprečni delež pravilnih odgovorov pri rabi terminologije je imela prva naloga 

(92,56 %). Učenci so zelo dobro prepoznali in pravilno poimenovali črte, kot so daljica, 

premica in poltrak. Naloga, ki je bila tudi med zelo uspešnimi glede na odstotek pravilnih 

odgovorov (87, 4 %), je bila deseta naloga (načrtovanje lika). Pri preostalih nalogah se je 

povprečje pravilnih odgovorov zibalo tudi čez polovico. Raba terminov, kot so polmer in 

premer krožnice učencem ni povzročala večjih težav, saj je bilo v povprečju 69,52 % 
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odgovorov pravilnih. Prav tako večjih težav ni bilo pri popravljanju matematičnih definicij 

pri drugi nalogi (63,26 % pravilnih odgovorov). Zelo majhno povprečje pravilnih 

odgovorov (23,3 %) je bilo pri nalogi, ki je zahtevala rabo precejšnih terminov v obliki 

opisa slike. Opazili smo, da so bili učenčevi opisi zelo skopi, nenatančni, določeni termini 

pa niso bili v skladu s sliko.  

Pri rabi simbolnega zapisa se je največji delež pravilnih odgovorov pojavil pri označitvi 

središča krožnice. 93,2 % učencev je namreč poznalo oznako S. Ustrezne simbole za 

daljico, premico in poltrak so učenci prav tako dobro poznali, in sicer tako pri načrtovanju 

lika kot pri poimenovanju narisanih črt (65,06 %). Nekoliko manj uspešni so bili pri 

simbolnem zapisu medsebojne lege premic (pojavilo se je 22,3 % nepravilnih odgovorov, 

in sicer v večini primerov so učenci med seboj zamenjali simbole za vzporednost in 

pravokotnost). Podobne težave so se pojavile tudi pri simbolnem zapisu dolžine daljic in 

vsote dolžin daljic (25,47 %). Poleg uspešnosti rabe matematične terminologije pri opisu 

geometrijskih pojmov in matematične simbolike v ravninski geometriji so nas zanimale 

tudi razlike, ki se pojavljajo med dečki in deklicami, če se v uporabi matematične 

terminologije in matematične simbolike v ravninski geometriji. Postavili smo si naslednje 

raziskovalno vprašanje: Ali med dečki in deklicami obstajajo pomembne razlike v uporabi 

matematične terminologije pri opisu pojmov iz ravninske geometrije? 

Pred testom primerjave dveh podvzorcev smo najprej preverili, ali podvzorca ustrezata 

normalni porazdelitvi. Glede na rezultat Shapiro-Wilkovega testa (p = 0,002) smo 

ugotovili, da noben podvzorec ne ustreza normalni porazdelitvi, saj je bila vrednost testa 

pod mejo 0,05.  

Tabela 3: Test normalne porazdelitve 

 

Test normalne porazdelitve 

Spol 

Shapiro-Wilk 

Vrednost 

Stopnja 

prostosti p 

Moški  ,926 54 ,002 

Ženski  ,918 49 ,002 

Mann-Whitneyev U-test 

 Skupaj 

Mann-Whitney U 1197,500 

Wilcoxon W 2682,500 

Z ‒,831 

p ,406 

Tabela 4: Rezultati Mann-Whitney testa 

 

 

Glede na rezultat porazdelitve podatkov smo s pomočjo Mann-Whitney testa ugotovili 

naslednje. Vrednost Mann-Whitneyevega U-testa ni statistično pomembna (U = 1197, 500; 

α = 0, 406). Med dečki in deklicami se niso pojavile statistično pomembne razlike glede 

rabe matematične terminologije pri opisu pojmov iz ravninske geometrije. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za naš vzorec pa lahko ugotovimo, da so dečki 

(R = 55,60) bolje uporabljali matematično terminologijo kot deklice (R = 48,03). 

Poleg tega nas je še zanimalo, ali se razlike med dečki in deklicami pojavljajo tudi v rabi 

matematičnega simbolnega zapisa, zato smo si postavili še naslednje raziskovalno 

vprašanje: Ali med dečki in deklicami obstajajo pomembne razlike v uporabi 

matematičnega simbolnega zapisa v ravninski geometriji? 

Ponovno smo s Shapiro-Wilkovim testom preverili, ali podvzorca ustrezata normalni 

porazdelitvi. Rezultat testa (p = 0,359 in p = 0,354) je pokazal, da oba podvzorca ustrezata 

normalni porazdelitvi, saj je v obeh primerih vrednost nad mejo 0, 05.  
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Test normalne porazdelitve 

Spol 

Shapiro-Wilk 

Vrednost 

Stopnja 

prostosti p 

 Moški  ,976 54 ,359 

Ženski  ,974 49 ,354 

Tabela 5: Test normalne porazdelitve  

Glede na rezultate porazdelitve podatkov smo s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce 

ugotovili naslednje. Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0, 675; α = 

0, 413) je t-test za neodvisne vzorce pokazal, da se med deklicami in dečki ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v rabi matematičnega simbolnega zapisa v ravninski 

geometriji (t = ‒0,413; g = 101; α = 0,620). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za naš vzorec pa lahko ugotovimo, da so deklice (M = 8,92) nekoliko bolje 

uporabljale matematični simbolni zapis kot dečki (M = 8,57).  

T-test za neodvisne vzorce 

 

Levenenov test enakosti 

variance Studentova t-test metoda nepovezanih podatkov 

F p t 

Stopnja 

prostosti p 

Razlika 

povprečij 

95-% interval zaupanja 

spodnja zgornja 

E Enakost variance je ,675 ,413 -,497 101 ,620 -,34429 -1,71726 1,02867 

Ni enakosti variance   -,499 100,965 ,619 -,34429 -1,71193 1,02335 

Tabela 6: Rezultati t-testa za neodvisne vzorce 

V raziskovalnih vprašanjih nas je med drugim zanimalo, katere so najpogostejše napake pri 

učencih v rabi terminologije in simbolike v ravninski geometriji. Najpogostejše napake 

bomo predstavili tako, da bomo prikazali največji delež določene napake, ki se je pojavila 

pri določeni nalogi na preizkusu znanja. Napake bomo podkrepili tudi s slikami rešenih 

nalog s preizkusa znanja.  

 

Prva naloga 

Pri nalogi, kjer so morali učenci poimenovati in označiti narisane črte, sta se pojavljali dve 

najpogostejši napaki, in sicer pri: 

‒ poimenovanju premice, 

‒ oznaki premice z ustreznim simbolom. 

 

Termin premica je 4,8 % učencev zamenjalo za termin poltrak. Pri rabi ustreznega simbola 

za premico je 10,7 % učencev poseglo po rabi simbola za daljico.  
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Slika 24: Najpogostejša napaka pri rabi terminologije pri prvi nalogi (zamenjava termina premica in poltrak) 

 

Slika 25: Najpogostejša napaka pri rabi simbolnega zapisa pri prvi nalogi (napačna raba simbolov za oznako 

premice) 

 

Druga naloga 

Najpogostejša napaka pri nalogi, ki je preverjala rabo ustreznih terminov pri opisu 

določenega geometrijskega pojma, je bila pri prvi trditvi oz. 2. a nalogi: 

»Točki, ki omejujeta daljico, se imenujeta oglišči«.  

Med nepravilnimi odgovori, takšnih je bilo 41,7 %, so se pojavljali naslednji: 

‒ »Točki, ki omejujeta daljico, se imenujeta točki.« 

‒ »Točki, ki omejujeta daljico, se imenujeta mejišče.« 

‒ »Točki, ki omejujeta daljico, se imenujeta presečišče.« 

 

 

Tretja naloga 

Pri nalogi, ki je zahtevala rabo simbolov oz. ustreznega simbolnega zapisa, se je največ 

napak pojavljajo pri oznaki premic na sliki. Delež takšnih napak med učenci je znašal 26,2 

%.  
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Slika 26: Najpogostejša napaka pri rabi simbolnega zapisa pri tretji nalogi (napačna raba simbolov za oznako 

premic in posledično tudi napačen zapis medsebojne lege premic) 

 

Četrta naloga 

Pri nalogi, kjer je bila v ospredju raba ustreznih terminov (krog in krožnica) in širina 

geometrijskega besedišča za opis razlike med pojmoma krog in krožnica, se je največ 

napak pojavilo pri razlagi pojma krog, teh je bilo 18,4 %.  

Med nepravilnimi odgovori so se pojavljali naslednji: 

‒ »Krog je kriva sklenjena črta in krožnica je kriva sklenjena črta, ki ima v sredini 

točko, označeno s črko S.« 

‒ »Krog je kriva sklenjena črta in krožnica ima središče.« 

‒ »Krožnica je v sredini kroga. Krog pa je zunaj.« 

 

Peta naloga 

Najpogostejša napaka, ki se je pojavljala pri nalogi, je imela vzrok v površnem 

razumevanju pojmov vzporednost in pravokotnost. Nepravilnih odgovorov je bilo 2, 9 %. 

Ti so prikazani na slikah 27 in 28.  

 

Slika 27: Napaka pri razumevanju pojma vzporednost in pravokotnost 
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Slika 28: Napaka pri razumevanju pojma vzporednost in pravokotnost 

 

Šesta naloga 

Naloga je zahtevala dopolnitev povedi, ki so se nanašale na priloženo sliko. Najpogostejši 

napaki sta bili pri nalogi 6. e in 6. f: »Najdaljša daljica je daljica AB oz. premer krožnice.«  

Pri 6. e se je pojavilo 15,5 % nepravilnih odgovorov, medtem ko pri 6. f pa 18,4 %. V 

večini primerov je bil odgovor takšen, kot je prikazan na sliki 29. 

 

Slika 29: Najpogostejša napaka pri nalogi 6. f 

 

Sedma naloga 

Pri nalogi, kjer je bila v ospredju tako raba simbolnega zapisa kot raba geometrijskega 

besedišča, se je največ napak pojavljalo pri razlagi pojma skladnost. Takšnih napak je bilo 

14,6 %,  

Med nepravilnimi odgovori so se pojavljali naslednji: 
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‒ »Skladnost daljic pomeni, da sta dve daljici v vzporedni liniji.« 

‒ »To pomeni, da so daljice v vodoravni, navpični ali poševni legi.« 

‒ »To pomeni, da sta daljici tako narisani, da sta si nasproti.« 

‒ »Skladnost daljic pomeni, da se dve daljici skladata.«  

 

Pri rabi simbolnega zapisa je bila najpogostejša napaka pri poimenovanju parov daljic, ki 

so med seboj vzporedni. Nepravilnih odgovorov je bilo 18,4 %. Učenci so namesto, da bi 

poimenovali pare daljic, ki so med seboj vzporedni, poimenovali pare daljic, ki so med 

seboj pravokotni. Med seboj so zamešali pojme vzporednost in pravokotnost, podobno kot 

pri peti nalogi.  

 

Osma naloga 

Najpogostejša napaka pri nalogi, ki je temeljila na ustreznem simbolnem zapisu, je bila pri 

nalogi 8. d. Nepravilnih odgovorov je bilo 38,8 %. Na slikah 30 in 31 sta prikazana dva 

najpogostejša nepravilna odgovora. 

  

Slika 30: Napaka pri nalogi 8. d (manjkajoči znak za vsoto) 

 

Slika 31: Napaka pri nalogi 8. d (manjkajoča oznaka za dolžino daljice) 

 

Deveta naloga 
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Pri nalogi se je pojavljajo precej različnih napak. Med tistimi, ki so najbolj izstopale, sta 

bili naslednji: nepravilna uporaba oznake daljic v opisu in pojavljanje pojma skladnost pri 

premicah. Takšnih napak je bilo 14,6 %. Na slikah 32, 33 in 34 je prikazanih nekaj 

napačnih opisov.  

 

Slika 32: Napaka pri razumevanju pojma skladnost 

 

Slika 33: Napaka pri zamenjavi premic z daljicami (termina premica in daljica sta zamenjana) 

 

Slika 34: Napaka pri zamenjavi premic z daljicami (termina premica in daljica sta zamenjana) 

 

Deseta naloga 
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Pri nalogi se je pojavilo 5,8 % nepravilnih odgovorov. Med njimi se je v največji meri 

pojavila zamenjava termina daljica s premico in posledično risanje krajišč pri premicah. Na 

slikah 35 in 36 sta prikazana primera najpogostejših napak.  

 

Slika 35: Napaka pri risanju premic r in m 

 

Slika 36: Napaka pri risanju premice m in nepobarvan lik 

Kako uspešno četrtošolci rešujejo naloge na opisni stopnji geometrijskega mišljenja 

po van Hielu? 

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako uspešni so učenci četrtih 

razredov pri reševanju nalog, ki smo jih uvrstili na opisno stopnjo geometrijskega mišljenja 

po van Hielu. S celotnega preizkusa znanja smo tako izbrali šest nalog, ki po našem 

mnenju sodijo na opisno stopnjo geometrijskega mišljenja. Za vsako nalogo smo najprej 

poiskali kazalce, ki kažejo na to, da naloga sodi na opisno stopnjo.  

Kazalci opisne stopnje pri drugi nalogi: 

‒ učenci poznajo lastnosti posameznih geometrijskih pojmov (krožnica, premer, točka 

S, oglišče …); 

‒ imajo dovolj razvito geometrijsko besedišče (znajo popraviti napačne trditve oz. 

poiskati napake v opisu določenega geometrijskega pojma).  
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Kazalci opisne stopnje pri četrti nalogi: 

‒ učenci imajo razvito ustrezno geometrijsko besedišče (zapišejo razliko med 

geometrijskima pojmoma krog in krožnica), 

‒ pri opisu uporabljajo lastnosti geometrijskih pojmov. 

Kazalci opisne stopnje pri peti nalogi: 

‒ razumejo pojma pravokotnost in vzporednost na podanem primeru oz. sliki.  

Kazalci opisne stopnje pri šesti nalogi: 

‒ prepoznajo in uporabljajo ustrezna imena oz. termine za geometrijske pojme (imena 

prepoznajo s pomočjo podane slike).  

Kazalci opisne stopnje pri sedmi nalogi: 

‒ prepoznajo in pravilno zapišejo pare daljic, ki so med seboj skladni in vzporedni; 

‒ uporabljajo ustrezno geometrijsko besedišče pri razlagi pojma skladnost.  

Kazalci opisne stopnje pri deveti nalogi: 

‒ učenci imajo razvito ustrezno geometrijsko besedišče; 

‒ v opis vključujejo lastnosti geometrijskih pojmov, ki jih vidijo na podani sliki; 

‒ razumejo in v opisu znajo uporabiti podane termine (daljica, premica, presečišče, 

vzporednost, pravokotnost in skladnost).  

 

Nato smo izračunali skupno povprečje, in sicer iz deleža pravilnih odgovorov vseh šestih 

izbranih nalog. Izračun prikazuje tabela 7.  

Naloga Delež pravilnih odgovorov v % 

2.  

4. 

5. 

6. 

7. 

9. 

44,7; 66; 68,9; 76,7; 72,8; 50,5; 

35; 37,9; 82,5; 84,5; 

56,3 

93,2; 74,8; 73,8; 68,9; 68; 62,1;  

83,5; 27,2; 18,4; 55,3; 

23,3 

Skupno 

povprečje 

60,19 

Tabela 7: Povprečje pravilnih odgovorov vseh nalog, ki smo jih uvrstili na opisno stopnjo geometrijskega 

mišljenja po van Hielu 

Glede na prikazan izračun lahko opazimo, da je skupni povprečni delež pravilnih 

odgovorov 60,19 %, kar bi pomenilo, da četrtošolci, ki so bili zajeti v naš vzorec, v 

skupnem povprečju izbranih nalog segajo čez polovico. S pregledom izbranih nalog smo 

ugotovili, da imata najnižji povprečni delež pravilnih odgovorov deveta in sedma naloga. 
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Pri deveti nalogi je bil poudarek na rabi jezika in terminov, ki so jih morali učenci vključiti 

v opis. Pri sedmi nalogi je bilo poleg zapisovanja parov daljic, ki so med seboj skladne in 

vzporedne, treba razložiti pojem skladnost, kar bi pomenilo, da je bil v ospredju ponovno 

jezik in širina besedišča. V rabi jezika in ustreznih geometrijskih lastnosti pri opisu 

geometrijskih pojmov je bila podobna tudi četrta naloga z opisom razlike med pojmoma 

krog in krožnica.  

Opazili smo, da učencem nekaj težav še vedno povzroča terminologija, saj se učenci v 

precejšnji meri raje opirajo domačih, poznanih besed. Deskriptivno-analitična oz. opisna 

stopnja po van Hielovi teoriji je tista, kjer učenci prvič začnejo spoznavati geometrijske 

lastnosti. Uporaba matematične terminologije ni še popolna, saj jo na tej stopnji učenci še 

vedno radi kombinirajo z uporabo svojih lastnih besed (Clements, 1999). Tako lahko 

rečemo, da se četrtošolci, ki sestavljajo naš vzorec, nahajajo na opisni stopnji, kot to model 

van Hiela tudi predvideva, vendar se kljub temu v znanju naših učencev opazi, da 

razumevanje terminov ni še popolno. To se izkaže predvsem pri nalogah, ki zahtevajo 

podajanje daljših opisov in s tem rabo jezika.  
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5.5 Povzetek ugotovitev 

To podpoglavje bo namenjeno odgovoru na vprašanja, ki smo si jih zastavili pri 

načrtovanju empiričnega dela.  

R1: Kako uspešno učenci 4. razredov uporabljajo matematično terminologijo pri 

opisu pojmov iz ravninske geometrije? 

Preizkus znanja je sestavljalo deset nalog, od tega osem takšnih, ki so preverjale rabo 

terminologije, in sicer večinoma skupaj z rabo simbolnega zapisa. Ugotovili smo, da so bili 

učenci najuspešnejši glede rabe terminologije pri poznavanju in pravilnem poimenovanju 

črt (daljica, premica in poltrak). V povprečju se je pojavilo kar 92,56 % pravilnih 

odgovorov. Zelo uspešni (87,4 % pravilnih odgovorov) so bili tudi pri načrtovanju lika, ki 

je zahteval poznavanje naslednjih terminov: daljica, premica, točka in presečišče. Glede na 

uspešnost so bile v ospredju tudi naloge, ki so preverjale termine, kot so krog in krožnica 

(59,97 % pravilnih odgovorov), polmer in premer krožnice (73,46 % pravilnih odgovorov), 

vzporednost in pravokotnost (56,3 % pravilnih odgovorov) in termin skladnost (55,3 % 

pravilnih odgovorov). Zapis matematičnih definicij je učencem povzročal kar nekaj težav. 

Največ napak se je pojavilo ravno tukaj, in sicer natančneje pri definiranju pojma krajišče 

(41,7 % nepravilnih odgovorov). Glede rabe terminologije so bili učenci najmanj uspešni 

pri opisu podane slike (23,3 % pravilnih odgovorov). Opazili smo, da so učenci imeli kar 

nekaj težav pri sestavljanju opisa in da so mnogi raje izbrali hitrejšo pot ter zapisali opis v 

obliki simbolnega zapisa, kar pa seveda naloga ni zahtevala. Opisi, ki smo jih prejeli od 

učencev, so nam sporočili, da učenci takšnih nalog, v katerih je poudarek na jeziku, pri 

matematiki niso vajeni.  

R2: Kako uspešno učenci 4. razredov uporabljajo matematični simbolni zapis v 

ravninski geometriji? 

Opazili smo, da so bili učenci na preizkusu znanja precej uspešni pri rabi simbolov (simbol 

za središče krožnice, simboli za daljico, premico, poltrak …), medtem ko so pri rabi 

simbolnega zapisa (zapis medsebojne lege premic, zapis dolžine daljice, zapis vsote dolžin 

daljic …) imeli nekaj več težav. Največji delež pravilnih odgovorov se je pojavil pri oznaki 

za središče krožnice (93,2 %). Učenci so dobro poznali tudi simbole za daljico, premico in 

poltrak (65,06 % pravilnih odgovorov), čeprav smo pri določenih primerih opazili, da med 

seboj pogosto zamenjujejo simbole za daljico in premico. Veliko bolj so nas presenetili 

nepravilni odgovori (teh je bilo 22,3 %) pri zapisu medsebojne lege premic, kjer se je 

izkazalo, da učenci slabo razumejo pojma vzporednost in pravokotnost ter posledično 

zamenjujejo simbole zanju. Precej težav smo opazili tudi pri zapisu dolžine daljic in vsote 

dolžin daljic (25,47 % nepravilnih odgovorov). Mnogo učencev ni poznalo oznake za 

dolžino daljice, poleg tega pa jim je dodatno težavo povzročala še vsota dolžine daljic.  

R3: Ali med dečki in deklicami obstajajo pomembne razlike v uporabi matematične 

terminologije pri opisu pojmov iz ravninske geometrije? 

Z raziskavo smo želeli tudi ugotoviti, ali se med dečki in deklicami pojavljajo razlike v 

rabi terminologije. Po statistični analizi preizkusa znanja smo ugotovili, da pomembne 

razlike v uporabi matematične terminologije pri opisu pojmov iz ravninske geometrije med 

dečki in deklicami ne obstajajo. Kljub temu pa lahko za naš vzorec trdimo, da so dečki (R 

= 55,60) nekoliko bolje uporabljali in poznali terminologijo kot deklice (R = 48,03).  
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R4: Ali med dečki in deklicami obstajajo pomembne razlike v uporabi 

matematičnega simbolnega zapisa v ravninski geometriji? 

Glede na to, da pomembnih razlik pri rabi terminologije ni bilo, nas je zanimalo, ali se te 

mogoče pojavljajo pri rabi simbolnega zapisa v ravninski geometriji. Po statistični analizi 

smo ponovno ugotovili, da se med dečki in deklicami ne pojavljajo pomembne razlike v 

rabi simbolnega zapisa. Kljub temu pa lahko za naš vzorec rečemo, da so tokrat deklice (M 

= 8, 92) nekoliko bolje uporabljale simbolni zapis kot dečki (M = 8, 57).  

R5: Katere so najpogostejše napake pri učencih pri rabi terminologije in simbolike v 

ravninski geometriji? 

Na preizkusu znanja se je pojavljajo kar nekaj napak, in sicer tako pri rabi ustrezne 

terminologije kot pri rabi simbolov ter simbolnega zapisa. Pri rabi terminologije so se 

najpogostejše napake pojavljale pri definiciji pojma krajišče (točki, ki omejujeta daljico), 

saj je bilo nepravilnih odgovorov kar 41,7 %. Napake so se pojavljale tudi pri besednem 

opisu razlike med pojmoma krog in krožnica (18,4 % nepravilnih odgovorov), pri razlagi 

pojma skladnost (14,6 % nepravilnih odgovorov), poimenovanju premice (4,8 % učencev 

jo je zamenjalo za poltrak) in razumevanju pojmov vzporednost in pravokotnost (2,9 % 

nepravilnih odgovorov). Napačno razumevanje osnovnih pojmov ravninske geometrije se 

je pokazalo tudi pri njihovem načrtovanju (5,8 % nepravilnih odgovorov zaradi zamenjave 

terminov daljica in premica in posledično napačno risanje le-teh). Pri rabi simbolov in 

simbolnega zapisa so se najpogostejše napake pojavljale pri ustreznem simbolnem zapisu 

naslednje trditve: vsota dolžine daljic AB in CD je 15 cm. Nepravilnih odgovorov je bilo 

kar 38,8 %. Učenci so pozabili tako na matematični znak za vsoto kot na zapis dolžine 

daljic. Veliko napak se je pojavljajo tudi pri oznaki premic in zapisu medsebojne lege 

premic (26,2 % nepravilnih odgovorov). Napačna oznaka premic je bila kot napaka 

izpostavljena tudi pri prvi nalogi, kjer se je pojavilo 10,7 % nepravilnih odgovorov. Opazili 

smo, da so učenci zamenjali simbole za oznako daljice s simboli za oznako premice. 

Učencem je nekaj težav povzročal tudi simbolni zapis parov daljic, ki so med seboj 

vzporedne (18,4 % nepravilnih odgovorov). Izvor takšnih težav se skriva že v samem 

razumevanju pojmov vzporednost in pravokotnost ‒ omenili smo jih že zgoraj pri rabi 

terminologije).  

R6: Kako uspešno četrtošolci rešujejo naloge na opisni stopnji geometrijskega 

mišljenja po van Hielu? 

S pregledom nalog, ki po našem mnenju sodijo na opisno stopnjo po modelu van Hiela, 

smo ugotovili, da se učenci rabe terminov še nekoliko izogibajo. Raje posežejo po besedah, 

ki so jim poznane iz vsakdanjega življenja, saj se v nasprotnem primeru pokaže nepopolna 

razumljivost terminologije. Skupni povprečni delež pravilnih odgovorov pri izbranih 

nalogah je znašal 60, 19 %. Opazili smo, da učencem raba terminologije zgolj pri 

poimenovanju določenih geometrijskih pojmov ne povzroča težav. Večje težave nastopijo 

takrat, ko morajo učenci termine uporabiti v daljšem opisu oz. takrat, ko morajo pokazati 

ustrezno širino geometrijskega besedišča.  
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6 SKLEP 

Bralna pismenost je kot nekakšen temeljni element vseh pismenosti. Duffy in L. Roehler 

(1993, v Pečjak, 1999) jo opredeljujeta kot »aktivno uporabo jezika in višjih miselnih 

procesov z namenom usmerjanja in bogatenja lastne usode« (str. 57). Pri tej opredelitvi 

lahko še posebej poudarimo jezik, ki je prisoten vsepovsod, tudi pri matematiki. Njegovo 

navzočnost lahko posebej občutimo na področju geometrije, kjer se srečamo s številnimi 

geometrijskimi pojmi, njihovimi lastnostmi, opisi, definicijami, termini in simboli. Kljub 

temu da je geometrija navidezno prisotna vseokrog nas, se pri njenem razumevanju in 

učenju pojavljalo številne težave. Predvsem raba terminologije in simbolov je tista, ki je 

učencem vsaj sprva nekoliko tuja, še posebej v primeru, če jo učitelj uvede brez 

predhodnega načrtovanja ter jo vzame kot za nekaj samoumevnega. V takšnih primerih se 

učenci oprejo »najlažjega« načina učenja, in sicer učenja na pamet, brez kakršnegakoli 

globljega razumevanja, ki pa je pri matematiki zelo pomembno, saj omogoča, da 

razumemo določen pojem tudi izven nam najbolj znane situacije.  

Z magistrskim delom smo želeli raziskati rabo terminologije in simbolov oz. simbolnega 

zapisa pri učencih četrtih razredov na področju ravninske geometrije, ki je opredeljena v 

skladu z učnim načrtom za matematiko. Poleg ustrezne rabe nas je zanimala tudi širina 

geometrijskega besedišča, potrebnega za pravilen opis določenih geometrijskih pojmov.  

Ugotovili smo, da učenci znajo prepoznati in poimenovati osnovne geometrijske pojme 

(točka, daljica, premica in poltrak). Prav tako večjih težav ni pri poimenovanju središča 

kroga, polmera in premera kroga. Glede rabe terminologije se je večje število napak 

pojavilo pri definicijah, ki zahtevajo natančen opis določenega termina. Poleg tega so bili 

učenci šibkejši tudi pri podajanju opisov oz. pri nalogah, ki so zahtevale rešitev v obliki 

povedi. Pisanje daljših opisov in oblikovanje stavkov, ki vsebujejo različne termine, je za 

učence še precej težka naloga. Glede rabe simbolov in simbolnega zapisa smo ugotovili, da 

učenci znajo zapisovati simbole za osnovne geometrijske pojme (oznaka točke, daljice, 

premice in poltraka), medtem ko se več težav pokaže pri simbolnem zapisu medsebojne 

lege premic in zapisu dolžine ter vsote dolžin daljic. Takšni primeri so za učence težji, saj 

mnogi med njimi ne ločijo popolnoma med pojmoma vzporednost in pravokotnost, kar se 

seveda pokaže tako pri prepoznavanju premic, ki so med seboj vzporedne ali pravokotne 

kot pri zapisu njihove lege.  

Med drugim smo raziskali, ali se med dečki in deklicami pojavljajo pomembne razlike v 

rabi terminologije ter simbolnega zapisa. Prišli smo do ugotovitve, da pomembnih razlik 

med dečki in deklicami ni. 

S pomočjo raziskave, ki smo jo izvedli, smo opazili, da je vloga bralne pismenosti pri 

matematiki oz. pri učenju matematičnih vsebin še vedno nekoliko v ozadju. Uporaba 

jezika, ki je ključen za učenje pri vseh šolskih predmetih, je pri matematiki precej 

okrnjena. Geometrijsko besedišče vključuje številne strokovne besede, ki so za učence 

težje razumljive, še posebej, če ti niso deležni postopnega uvajanja v strokovni jezik 

matematike. Posledično se zgodi to, da učenci sicer poznajo te besede oz. termine, vendar 

jih ne znajo ustrezno uporabiti. Nekaj podobnega smo opazili tudi v naši raziskavi. Večina 

učencev ima ogromno težav pri rabi terminov pri nalogah, ki zahtevajo opis določenega 

geometrijskega pojma, zapis razlik med geometrijskima pojmoma in nalogah, ki zahtevajo 

rešitev v obliki nekaj stavčnega zapisa. Pri takšnih tipih nalog je prisoten jezik, ki pa je 

učencem pri matematiki še vedno nekoliko tuj. Ugotovili smo, da učenci takšnega tipa 

nalog niso vajeni, čeprav bi ga morali biti, vsaj pri geometriji. V geometriji namreč veliko 
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geometrijskih pojmov in oblik opišemo z rabo geometrijskih lastnosti in pri tem uporabimo 

veliko besed. Glede na mednarodni raziskavi PISA in PIRLS se bralna pismenost učencev 

iz leta v leto počasi izboljšuje, vendar bi se kljub temu morali učitelji veliko bolj zavedati 

pomena komunikacije in s tem rabe jezika pri učenju matematike. Na takšen način bi 

dvignili raven bralne pismenosti tudi pri matematiki.  

V teoretičnem delu smo izpostavili vlogo slike koncepta pri učenju matematičnih definicij 

oz. opredeljevanju določenega pojma. Ker smo med analizo raziskave ugotovili, da ima 

veliko učencev težave pri razumevanju določenih terminov in definicij, bi učiteljem 

svetovali, da pri poučevanju geometrijskih pojmov dajo nekoliko več poudarka na 

učenčevih izkušnjah, ki jih imajo z določenim pojmom. Seveda četrtošolec ne more imeti 

toliko izkušenj kot osmošolec, vendar moramo biti kljub temu kot učitelji pozorni na vse 

izkušnje, ki jih je prejel in mu pomagati, da bo le-te lahko izkoristil pri učenju. 

Pridobivanje izkušenj je namreč pomemben proces pri oblikovanju pojmov.  

Kot primer s preizkusa znanja lahko navedemo opredelitev pojma premica. Učenci imajo 

ob besedi premica različne pojmovne predstave. Nekatere premica spominja na ravne 

tračnice, po katerih se giblje vlak, nekateri se spomnijo na dolgo ravno ograjo, za nekatere 

učence je premica zgolj črta, medtem ko jo drugi znajo opisati kot ravno črto. Opazimo 

lahko, da so izkušnje učencev s pojmom premica med seboj različne. Na začetku se seveda 

vsi učenci raje spogledujejo predvsem z neformalnimi definicijami, ki so jim bližje. Da bi 

jim približali formalno definicijo premice, jim lahko pomagamo z uporabo primerov in 

protiprimerov (npr. Ali rob mize predstavlja premico?). Po takšnem razgovoru lahko 

učenci kmalu ugotovijo, da je poglavitna lastnost premice njena neomejenost oz. 

neskončnost. To je lastnost, ki npr. razlikuje premico od daljice. V nadaljevanju lahko 

poskušamo poiskati čim več primerov iz narave, ki bi ustrezali premici. Če se želimo 

izogniti stalni zamenjavi med pojmoma premica in daljica (ta zamenjava je bila v naši 

raziskavi kar precej prisotna), lahko učencem ponudimo v pomoč tudi številne grafične 

prikaze, ki še dodatno pripomorejo k razumevanju pojmov. Enega izmed njih smo že 

omenili v teoretičnem delu, in sicer tako imenovani Frayerjev model, kjer je poudarek na 

definiciji, lastnostih, ki ustrezajo definiciji ter primerih in protiprimerih. Predvsem 

protiprimeri so tisti, ki imajo pomembno vlogo pri oblikovanju pojmov. Tako lahko 

učencem podamo npr. primere in protiprimere za določen geometrijski pojem, nato pa 

morajo učenci sami na podlagi tega izoblikovati definicijo oz. opredelitev tega pojma. Na 

takšen način sledimo metodi induktivnega poučevanja.  

Zelo priporočljiva oblika pomoči pri učencih, ki še nimajo popolnoma jasne slike o tem, 

kaj določen termin pomeni oz. nimajo še razvitega globljega razumevanja o določenem 

pojmu, bi bilo delu v paru ali skupinsko delu, pri katerem bi poglavitno vlogo imel dialog. 

Učenci bi se lahko v parih ali v skupinah pogovarjali o določenem geometrijskem pojmu 

(npr. kakšna je razlika med daljico in premico). Pri tem bi lahko izpostavili lastnosti vsake 

posamezne črte, povedali, katere razlike opazijo med njima ter poiskali nekaj primerov ene 

in druge v šolskem razredu. V primeru, da bi dialog potekal v skupinah, bi lahko boljši 

učenci nudili pomoč učencem, ki imajo nekaj več težav pri tem in jim tako pomagali, da bi 

razumevanje dodatno poglobili in s tem odpravili kakršnekoli napačne predstave, ki so jih 

imeli.  

Največja pozitivna lastnost uporabe dialoga pa bi bila raba jezika. Vemo namreč, da se v 

dialogu ves čas prepleta izmenjava besed med dvema ali več sogovorci oz. da je v večini 

primerov poudarek na verbalni komunikaciji. Na takšen način bi učence lahko spodbudili k 

rabi jezika, pa tudi če ta, vsaj v začetku, ne bi bil toliko strokoven z vidika matematike. 
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Pomembno bi bilo namreč to, da učenci prihajajo v stik z jezikovno komponento 

matematike, pri kateri je poudarek na branju in pisanju ter pogovarjanju in poslušanju drug 

drugega. Vse to bi vodilo do tega, da bi postal strokovni jezik matematike za učence 

postopoma razumljivejši, dostopnejši in bi tako lahko v ospredje ponovno porinili vlogo 

bralne pismenosti.  

Naša raziskava je lahko iztočnica tudi za nadaljnje raziskave, v katerih bi bila v ospredju 

bralna pismenost pri matematiki in njena vloga. Ker smo se v naši raziskavi osredotočili 

zgolj na četrtošolce, bi bilo zelo dobro raziskati, kako uspešni so šestošolci v rabi 

matematične terminologije in rabi matematičnega simbolnega zapisa. Ali je viden 

napredek v razumevanju terminov, predvsem pa, ali so starejši učenci spretnejši pri 

nalogah, pri katerih je v ospredju jezik, ali jim tak tip nalog tudi njim povzroča še veliko 

težav.  

Naj zaključimo z mislijo o tem, da je matematika jezik, ki ga pozna ves svet, naloga 

učitelja pa je, da učenca postopoma popelje v raziskovanje tega jezika in mu tako ob 

primernem času predstavi strokovne besede oz. termine ter simbole, ki naredijo 

matematiko tako zelo posebno.  
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8 PRILOGE 

 

Priloga 1: Preizkus znanja 

Preizkus znanja 

(točka, daljica, poltrak, premica, polmer, premer kroga/krožnice) 

Datum: 

Spol:      M       Ž  

1. Poimenuj in z ustreznimi matematičnimi simboli označi narisane črte.  

 

            

                                                                  

______________________      ______________________      ______________________       

2. Popravi trditve, da bodo pravilne.  

a) Točki, ki omejujeta daljico, se imenujeta oglišči. 

________________________________________________________________________ 

b) Premici, ki nimata nobene skupne točke, se imenujeta sečnici.  

________________________________________________________________________ 

c) Razdaljo od središča do krožnice imenujemo premer.  

________________________________________________________________________ 

d) Krožnica je kriva nesklenjena črta. 

________________________________________________________________________ 

e) Točka S, ki se nahaja natanko na sredini kroga, se imenuje presečišče kroga.  

________________________________________________________________________ 

f) Premer kroga je dvakrat krajši od polmera.  

________________________________________________________________________ 
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3. Označi premice na sliki in z matematičnimi simboli zapiši njihove medsebojne 

lege.  

 

 

 

 

 

4. Razloži razliko med krogom in krožnico. Z rdečo barvo prevleci krožnico, z 

modro pa pobarvaj krog.  

 

 

 

 

 

 

5. Oglej si sliko in obkroži črko pred pravilno trditvijo.  

a) Daljica AB je pravokotna na daljico BC. 

b) Daljica AB je vzporedna z daljico AD. 

c) Daljica AB je pravokotna na daljico CD. 

d) Daljica AB je vzporedna z daljico CD  

 

 

6. Oglej si sliko in dopolni povedi.  

 Središče krožnice je označeno s črko ________________. 

 Dolžina daljice AB je ______________________ krožnice.  

 Dolžina daljice SC je ______________________krožnice. 

 Dolžine daljic SG, SA in SB so ____________________ krožnice.  

 .S 
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 Najdaljša daljica je daljica ____________ oz. ______________________krožnice.  

       
7. Oglej si sliko in odgovori na vprašanja.  

                                                                        

                                         

                                                                                              

                  

 

                                                                                                                                           

                                                                                

                                                                                                                            

 Poimenuj zgoraj narisane daljice. 

 Kateri pari daljic so med seboj skladni? ____________________________________ 

 Kateri pari daljic so med seboj vzporedni? __________________________________ 

 Razloži, kaj pomeni skladnost daljic? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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8. Zapiši z matematičnimi simboli.  

a) Dolžina daljice BZ je 7 cm: ______________________________________________ 

b) Daljici CD in KL sta vzporedni: ___________________________________________ 

c) Premica p je pravokotna na premico r: ______________________________________ 

d) Vsota dolžine daljic AB in CD je 15 cm: ____________________________________ 

9. Oglej si sliko in jo opiši tako, da v opisu uporabiš naslednje geometrijske pojme: 

daljica, premica, presečišče, vzporednost, pravokotnost in skladnost.  

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Nariši daljico AB = 4 cm. Skozi točko A nariši premico r in skozi točko B nariši 

premico m tako, da bosta premici r in m imeli skupno presečišče v točki C. Pobarvaj 

lik, ki si ga dobil. 


