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Odgovor: Ti, tvoji učenci in Bog. Precej pomembno občinstvo. 
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POVZETEK 

Magistrsko delo z naslovom Ugotavljanje matematične pismenosti pri učencih v 5. razredu 

osnovne šole sestoji iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu je predstavljena pismenost z 

vidika definicij in njenega razvijanja. Največ pozornosti je namenjene matematični pismenosti, 

ki je središče proučevanja tega dela. Matematična pismenost je proučevana z vidika 

povezovanja z učnim načrtom za matematiko, analizirana pa je tudi z vidika mednarodnih in 

nacionalnih raziskav, ki jo proučujejo in merijo. Teoretični del natančno analizira rezultate 

zadnjih meritev omenjenih raziskav, ki so relevantni za primerjavo z raziskavo, izvedeno v 

okviru tega magistrskega dela. Podrobneje sta predstavljena reševanje matematičnih 

problemov, ki predstavlja temeljno kompetenco na področju razvijanja matematične 

pismenosti, ter Gagnejeva taksonomija, na kateri temelji večina relevantnih raziskav. V 

zaključku teoretičnega dela so predstavljene posamezne naloge, vključene v preizkus znanja, 

ki je bil uporabljen v raziskavi. Naloge so vsebinsko in taksonomsko klasificirane ter povezane 

s cilji iz učnega načrta za matematiko. 

V drugem, empiričnem delu smo se osredinili na ugotavljanje, kako razvita je matematična 

pismenost pri petošolcih. Za namen raziskave smo sestavili lasten avtorski preizkus znanja, ki 

z 12 nalogami preverja matematično pismenost. V raziskavi je sodelovalo 246 učencev ter 17 

učiteljev razrednikov. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšen sploh je dosežek med vsemi 

sodelujočimi, kako se dosežek na preizkusu znanja razlikuje, glede na spol učenca in tip šole, s 

katere učenci prihajajo, ter kako je dosežek povezan z učenčevo zaključno oceno pri matematiki 

ter z delovno dobo učitelja. Zanimalo nas je, kako učenci rešujejo naloge, ki preverjajo različne 

taksonomske ravni po Gagneju, ter kakšno je znanje učencev na različnih vsebinskih področjih 

matematične pismenosti. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je povprečen dosežek podoben dosežkom na sorodnih 

mednarodnih ali nacionalnih raziskavah. Do razlik med spoloma ne prihaja, prav tako ni razlik 

med mestnim in vaškim tipom šol. Nadaljnja statistična analiza je pokazala, da je dosežek 

povezan z učenčevim dosežkom pri matematiki, kar pomeni, da imajo učenci, ki so bolje pisali 

preizkus znanja, tudi boljšo končno oceno pri matematiki, delovna doba učitelja pa na rezultat 

pri preizkusu znanja ne vpliva. Petošolci so najuspešnejši pri reševanju nalog, ki preverjajo 

konceptualno znanje, ter pri vsebinah iz obdelave podatkov. 

Raziskava je potrdila predpostavko, da je matematična pismenost specifičen del matematike in 

da gre za uporabo matematičnega znanja v kontekstih, ki niso tako strukturirani, kot so običajni 

šolski konteksti. Problemska naravnanost, širina potrebnega znanja in realistično okolje so 

temeljne značilnosti nalog iz matematične pismenosti, ki pri učbeniških nalogah pogosto 

umanjkajo. Hkrati pa je potrebno zavedanje, da je poznavanje osnovnih matematičnih veščin in 

pojmov pogoj za razvoj matematične pismenosti in da sta torej ti dve področji v matematiki 

soodvisni. 

Dobljeni rezultati so tako kvalitetna povratna informacija učiteljem in učencem, sodelujočim v 

raziskavi. Pomenijo prispevek v razvoju stroke, ki se ukvarja z matematično pismenostjo v 



slovenskem prostoru, preizkus znanja pa učiteljem petih razredov omogoča, da izboljšajo svojo 

dosedanjo prakso razvijanja matematične pismenosti. 

Ključne besede: matematika, pismenost, matematična pismenost, petošolec, preizkus znanja. 

  



ABSTRACT 

This master's thesis, titled Identifying Mathematical Literacy of the Fifth Graders consists of 

two parts. The first, theoretical part discusses literacy from the point of view of definitions and 

its development. Most attention is devoted to mathematical literacy, which is the focal point of 

this research. Mathematical literacy is not only analysed in connection with the Maths 

curriculum, but also in relation to international and national research which study and measure 

it. The theoretical part precisely analyses results of the latest measurements of the 

aforementioned studies, relevant for this master's thesis. Solving mathematical problems, one 

of the main competences when it comes to developing mathematical literacy, as well as the 

Gagné taxonomy, the basis of most relevant research, are also presented in detail. In the 

concluding section of the theoretical part are presented individual tasks, included in one Maths 

test, also part of this research. The tasks are classified in terms of content and taxonomy, and 

they are also connected with the aims of the mathematics curriculum. 

The second, empirical part is focused on finding out how developed mathematical literacy is in 

fifth-graders in Slovenia. For the purposes of this research, our own Maths test was created, 

testing mathematical literacy with twelve tasks. 246 pupils and 17 class teachers participated in 

the research. The aim was to find out how well the participants would do in this test, and how 

the results differ in relation to pupils’ gender and type of school where they come from. We 

also wanted to know the relation between the levels of the Gagné taxonomy and how proficient 

the pupils are in different content areas of mathematical literacy. 

This research has shown that the average result of our test is similar to results of related 

international and national studies. There are no differences between the two genders, 

additionally, there are also no differences between schools in urban and rural areas. Further 

statistical analysis has shown that the result of the test is connected to the pupil’s Maths grade. 

By this it is meant that pupils who performed better in our test also have a higher grade in 

Maths. The Maths teacher’s occupational record did not affect test results at all. The fifth 

graders are most successful when solving tasks that check their conceptual knowledge and when 

solving tasks involving data processing. 

This research confirms the assumption that mathematical literacy is a specific part of 

mathematics, consisting of the use of mathematical knowledge in contexts that are not 

structured in the same way as usual school contexts. Problem-orientation, the breadth of the 

knowledge needed and a realistic environment are the fundamental properties of tasks designed 

for checking mathematical literacy, which course book tasks often lack. At the same time, we 

need to be conscious that being proficient in basic mathematical skills and having basic 

knowledge of mathematical concepts are two conditions for mathematical literacy, and 

therefore these two areas of mathematics are interrelated. 

The results that were gathered with this study represent a high-quality feedback for teachers 

and pupils, who participated in this research. They represent an important contribution to the 

professionals, who deal with mathematical literacy in Slovenia, and the test that was developed 



for this research allows the fifth-grade teachers to improve their existing practice of developing 

mathematical literacy.  

Keywords: mathematics, literacy, mathematical literacy, fifth-grader, test. 
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1  UVOD 

Cilj vzgojno-izobraževalnih institucij in tudi staršev je, da otroke opremijo s kakovostnim 

znanjem, veščinami in spretnostmi, ki so ključne za delovanje v današnjem svetu. Za 

posameznika, ki ima določena funkcionalna znanja na posameznem področju, rečemo, da je 

opismenjen za to področje. Pojem pismenosti je bil v preteklosti rezerviran za področje jezika, 

v današnjem času pa se je uporaba izraza razširila tudi na druga področja. Tako danes govorimo 

tudi o računalniški pismenosti, plavalni pismenosti idr. Ena ključnih za delovanje v hitro 

spreminjajočem se svetu je zagotovo matematična pismenost. Vsakodnevno smo izpostavljeni 

odločanju med različnimi cenami izdelkov, razporejanju časa, primerjanju količin, 

manipuliranju s števili ipd. Sprejemati moramo odločitve, ki zahtevajo kombinacijo znanja z 

več področij, možnih rešitev pa je po navadi več. 

Z matematično pismenostjo se ukvarja veliko strokovnjakov, in ker jo proučujejo z različnih 

zornih kotov že dolgo časa, ne preseneča, da se definicije med seboj razlikujejo. Kljub temu je 

vsem definicijam skupno, da pri matematični pismenosti gre za uporabo matematike v realnih 

situacijah, kjer je oseba postavljena pred problem, ki ga mora rešiti z uporabo širšega znanja.  

Matematična pismenost zavzema pomembno mesto tudi v mednarodnem prostoru, kjer je 

merjena z različnimi raziskavami. Med bolj relevantnimi sta raziskavi PISA in TIMSS, ki se 

izvajata v ciklih. V slovenskem prostoru pa se vsako leto izvaja nacionalno preverjanje znanja, 

ki med drugim preverja tudi matematično znanje. V vseh omenjenih raziskavah sodelujejo tudi 

slovenski osnovnošolci, raziskave pa kažejo, da je njihov uspeh, gledano mednarodno, 

nadpovprečen in da se njihovo znanje na matematičnem področju izboljšuje. 

Pomena matematične pismenosti se zaveda tudi slovenska stroka, saj ima v učnem načrtu 

pomembno mesto. Spodbujanje matematične pismenosti je vključeno v vse triade 

osnovnošolskega izobraževanja, glavno vlogo pri tem uresničevanju pa imajo učitelji, ki s 

svojim izborom načina dela in nalog lahko ključno vplivajo na razvoj matematične pismenosti. 

Pri ocenjevanju in vrednotenju pismenosti je pomembno, da se učitelji – kot pri vsakem drugem 

ocenjevanju – opirajo na kriterije, ki so taksonomsko utemeljeni. Pri matematiki je med 

najpogostejšimi in hkrati najbolj relevantnimi taksonomijami Gagnejeva klasifikacija znanja.  

V teoretičnem delu smo predstavili različne poglede na pismenost nasploh, največ pozornosti 

pa smo namenili matematični pismenosti. Pregledali smo, kje jo najdemo v učnem načrtu, v 

okviru katerih raziskav se preverja ter kakšni so rezultati slovenskih učencev. Del teoretičnega 

dela smo namenili tudi Gagnejevi klasifikaciji znanja, saj na njej temelji naš preizkus znanja, 

ki smo ga sestavili za potrebe raziskave. V zaključku teoretičnega dela smo naloge na našem 

preizkusu znanja vsebinsko in taksonomsko klasificirali ter jih povezali s cilji iz učnega načrta 

za matematiko. 

V empiričnem delu smo želeli preveriti razvitost matematične pismenosti pri slovenskih 

petošolcih, saj tovrstnih raziskav ni veliko, še posebej ne za peti razred. V ta namen smo razvili 

avtorski preizkus znanja. Raziskati smo želeli razlike v razvitosti matematične pismenosti, 

glede na spol učenca in tip šole ter vpliv učiteljeve delovne dobe nanjo ter njeno povezanost z 
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učenčevo končno oceno pri predmetu matematika. Raziskali smo tudi, katera vsebinska 

področja izstopajo pri slovenskih petošolcih ter kakšno je njihovo znanje, glede na taksonomske 

ravni po Gagneju. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Pismenost 

Pismenost je širok pojem, s katerim se ukvarja široko polje stroke. V nadaljevanju bomo 

predstavili pismenost z vidika različnih definicij, z vidika različnih pogledov nanjo ter tudi kako 

se pismenost razvija in kdo ima pri tem osrednjo vlogo. 

2.1.1 Definicija pismenosti 

Beseda pismenost je bila v preteklosti bolj ali manj rezervirana za področje jezika. Tako denimo 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) pismenost opredeljuje kot znanje branja in pisanja. 

V današnjem času pa se izraz uporablja na zelo različne načine. Največkrat se nanaša na splošne 

veščine, spretnosti in znanje, ki naj bi jih ljudje obvladovali za čim uspešnejše delovanje v 

svojem okolju. Tako dandanes uporabljamo ta izraz za mnoga področja, ki jih posameznik 

obvladuje. Govorimo o računalniški pismenosti, družinski pismenosti, prometni pismenosti idr. 

(Lesar, 2003). Tudi Cenčič (2000) izpostavlja, da moramo za uspešno delovanje v današnji 

informacijski družbi znati vsaj do določene mere tvoriti, sprejemati in razumeti informacije, in 

ker so te tako različnih vrst in oblik, lahko govorimo o različnih vrstah pismenosti, kot so 

številčna, glasbena, likovna pismenost idr. Podobno je pismenost definirana v mednarodni 

raziskavi o pismenosti odraslih IALS (International Adults Liteary Survey, 2000, v Pečjak, 

2010), kjer je opredeljena kot sposobnost in spretnost razumevanja in uporabe tiskanih (pisnih) 

informacij v vsakdanjih dejavnostih v domačem okolju, na delovnem mestu in v družbi za 

doseganje ciljev in za razvoj znanja in sposobnosti. 

Na ministrstvu za šolstvo in šport je bila maja 2004 imenovana Komisija za razvoj pismenosti, 

ki je pripravila Nacionalno strategijo za razvoj pismenosti kot strateški dokument, ki določa 

prioritete in cilje vzgojno-izobraževalne politike na področju pismenosti. Dokument pismenost 

opredeljuje kot: »… trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno 

dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za 

življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter 

razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter 

odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju. Kot zmožnost in družbena praksa se 

pismenosti pridobivajo in razvijajo vse življenje v različnih okoliščinah in na različnih 

področjih ter prežemajo vse človekove dejavnosti« (Nacionalna komisija za razvoj pismenosti, 

2006, str. 6–7). Pismenost tako postaja vedno kompleksnejši in obsežnejši pojem. V okviru 

strokovnih posvetov in publikacij je vse več govora o preseganju pogoste omejitve pojmovanja 

pismenosti na branje in pisanje, vse več pa opozarjanja, da danes ti dve obliki pismenosti sicer 

ostajata temeljni za vse druge pismenosti, vendar ne zadoščata več za vsakodnevne in smiselne 

jezikovne rabe, ki so potrebne za delovanje v 21. stoletju. Tako so se razvili izrazi kot 

sestavljena pismenost, večrazsežna pismenost in mnogopismenost (Grosman, 2011).  

Pismenost v današnjem svetu pomeni tudi pogoj za kakovostno življenje. Tako imajo ljudje s 

pomanjkljivimi temeljnimi spretnostmi omejen dostop do virov informacij, ki so nujni za 

uspešno pozicioniranje v družbi, zato so pogosto izključeni z različnih področij sodobnega 
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življenja (Knaflič, Mirčeva in Možina, 2001). Sposobnost obvladovanja teh temeljnih veščin 

imenujemo funkcionalna pismenost.  

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (ang. UNESCO) 

funkcionalno pismenost opredeljuje kot »posameznikovo sposobnost sodelovanja v vseh 

življenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakodnevno delovanje v družbeni 

skupnosti, ter uporablja bralne, pisne in številčne spretnosti za osebni razvoj in razvoj družbene 

skupnosti« (Unesco, 2018). 

Pismenost je kompleksen proces in dejavnost, ki jo lahko proučujemo tudi iz drugih zornih 

kotov, ne le iz jezikovnega. Poleg medosebne, medpredmetne ali dvosmerne komunikacije je 

pismenost lahko tudi enosmerna komunikacija ali komunikacija s samim seboj 

(intrakomunikacija) (Cenčič, 2000). 

Iz različnih navedb in definicij lahko razberemo, da pismenost v grobem vključuje določeno 

znanje, ki je ključno za delovanje v določenem okolju. Pismenost je kulturno in časovno 

pogojena. Posameznik, opismenjen na določenem področju, lahko osebnostno napreduje in se 

uspešno integrira v družbo. Z razvojem pismenosti se spreminja tudi družba. Pojem pismenosti 

se je v zadnjem času močno razširil, na kar opozarjata tudi Tratnik in Devjak (2000) in sicer, 

da se pismenost v kontekstu družbenega razvoja dojema kot temelj vseživljenjskega 

izobraževanja in da pojem zajema vse več veščin in znanja. 

2.1.2 Različni pogledi na pismenost 

Različna področja na pismenost gledajo drugače in jo tudi drugače interpretirajo.  

S stališča kognitivne psihologije se pismenost proučuje s poudarjanjem aktivne vloge 

sporočevalca in prejemnika informacij. Na pismenost lahko gledamo z zgodovinskega vidika, 

če iščemo spremembe v oblikah uporabe jezika. Pri antropološkem vidiku gre za primerjavo 

npr. uporabe jezika v različnih kulturah. Z edukacijskega vidika proučujemo pismenost, če nas 

zanima, katera načela vključujejo učenci pri svoji predstavitvi sveta v določenem družbenem 

in kulturnem okolju (Kress, 1997, v Cenčič, 2000). 

Eno od klasifikacij predstavljajo tudi Kucer, Silva in Delgado-Larocco (1995, v Pečjak, 2010) 

in je opisana v nadaljevanju. Pismenost obravnavajo z vidika različnih strok, in sicer 

lingvistične, pedagoške, sociološke in psihološke. 

Kognitivni vidik: pismenost kot sistem spretnosti, ki ni odvisen od socialnega konteksta, 

ampak od kognitivnega aparata posameznika. Pismenost se tako vzpostavlja v odvisnosti 

miselnih procesov, strategij in postopkov. Velja predpostavka, da ko posameznik razvije 

določene strategije, jih lahko uporablja v vseh ustreznih situacijah. 

Jezikovni vidik: jezik dojema kot sistem simbolov, ki omogoča komunikacijo. Obstajajo 

različni sistemi pisnega in govornega jezika. Jezik lahko izrazimo tako v govorni kot v pisni 

obliki. 
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Sociokulturni vidik: izhaja iz različnih sociokulturnih izkušenj, ki jih določajo različne 

kulture, poklici itd. Pismenost se definira v odnosu do diskurza. Diskurz se dojema kot način 

razmišljanja, prepričanje, občutenje, vrednotenje, prek katerega se posameznik identificira z 

določeno socialno skupino. 

Razvojni vidik: prikazuje razvojne trende v razvoju posameznih dimenzij pismenosti, npr. 

kako pri otroku poteka razvoj bralnih in pisnih sposobnosti. Poznavanje in razumevanje 

razvojnih značilnosti je še posebej pomembno za pedagoško področje. Na podlagi teh 

ugotovitev se oblikuje razvojno ustrezen kurikulum. 

Izobraževalni vidik: za učinkovit razvoj pismenosti je pri načrtovanju kurikuluma potrebno 

upoštevati multidimenzionalnost pismenosti. Za razvoj pismenega človeka je potrebno hkratno 

delovanje na zgoraj omenjenih vidikih, in to pri vseh predmetih. 

2.1.3 Razvijanje pismenosti 

Ljudje se z dejavnostmi pismenosti srečujemo od rojstva in nas spremljajo vse naše življenje 

(Cenčič, 2000). Začne se z našim rojstvom, nekateri trdijo, da smo ljudje seznanjeni z 

določenimi vrstami pismenosti že pred rojstvom in da je pismenost na začetku omejena le na 

poslušanje in nebesedno odzivanje. Zato ima pismenost z jezikovnega oz. komunikacijskega 

vidika še danes temeljno vlogo med vrstami pismenosti, saj je pogoj za razvoj nadaljnjih. 

Pismenost tako začnemo neformalno razvijati v družini, nato formalno v šolah, kasneje v 

življenju pa jo razvijamo formalno ali neformalno (Cenčič, 2003). 

a) DRUŽINA 

V družini kot prvem okolju, v katerem se začne razvoj pismenosti, imajo najvidnejšo vlogo 

starši. Cenčič (2003) navaja, da je zato bistveno, kako na razvoj sposobnosti in pridobivanje 

spretnosti vpliva kultura v družini. Sodelovanje med starši in otrokom je tako bistveno in 

pomembno vpliva na razvoj (v zgodnjem otroštvu predvsem na jezikovne) spretnosti otrok.  

Otroci že v prvih letih prek neformalnega učenja v domačem okolju pridobivajo prve izkušnje 

z besedami, sporočili in informacijami. Zaradi različnih domačih okolij, družin in oseb, ki so 

ključne v otrokovih prvih letih življenja, se že prve izkušnje med otroki močno razlikujejo 

(Grginič, 2000).  

S spodbujanjem t. i. družinske pismenosti po svetu se je ta začela razvijati tudi v Sloveniji. 

Andragoški center v Ljubljani je tako že s šolskim letom 1999/2000 začel izvajati program 

družinske pismenosti na dveh ljubljanskih osnovnih šolah, njegov cilj pa je bil izboljšanje 

bralnih, pisnih in računskih spretnosti vseh družinskih članov (Cenčič, 2003). 

b) ŠOLA 

Šola ima velik vpliv ne le na razvoj pismenosti, ampak na celoten razvoj otroka. Tudi če učenci 

doma nimajo spodbude za razvoj pismenosti, lahko napredujejo v svojem intelektualnem 

razvoju, če dobijo v šoli ustrezne možnosti za razvoj (Wells, 1981, v Cenčič, 2003). Šola ima 
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tako možnost in moč, da v pismenosti (v širšem pomenu) daje podporo vsem, predvsem pa 

tistim, ki jim te podpore v domačem okolju primanjkuje. Zato je naloga šole, da prek svojih 

dejavnosti zagotavlja, da razlike, ki so med učenci ob vstopu v šolo, z leti ne postajajo vse večje. 

Najpomembnejša vloga v šolskem kontekstu pripada učitelju. Njegova vloga je predvsem v 

stalnem spodbujanju (motivaciji) ter dajanju sprotnih povratnih informacij. Učitelj mora 

usmerjati učenčevo zanimanje, ga spodbujati pri nalogah, ki zahtevajo spoznavanje, urejanje in 

usvajanje vedno novih spretnosti in informacij, da učenec postane bolj refleksiven v procesu 

učenja. Učitelj se tako mora osrediniti na pomoč učencu v smislu, da ta premosti omejitve 

mišljenja, usmeri njegov interes in ga spodbuja, da izboljšuje svoje spretnosti zbiranja, 

organiziranja in uporabe informacij (Wells, 1981, v Cenčič, 2003). 

c) OKOLJE 

Ker je razvoj pismenosti prepletajoč proces in se razvija celotno življenje posameznika, ima 

nanj velik vpliv tudi okolje. Pri otrocih so poleg šole to tudi vrstniško okolje in mediji, s 

katerimi so obkroženi, pri odraslih pa ima na razvoj pismenosti največji vpliv delovno mesto. 

Wagner (1994, v Cenčič, 2003) poudarja, da imajo na razvoj pismenosti (predvsem bralne) 

velik vpliv knjižnice, njihova dostopnost in promoviranje, medtem ko pretirano izpostavljanje 

medijem, kot je televizija, vpliva na nižjo uspešnost pismenosti. 

2.2 Matematična pismenost v različnih dokumentih in gradivih 

2.2.1 Opredelitev matematične pismenosti 

Dandanes tako poznamo mnogo vrst pismenosti, zagotovo pa je zaradi svoje širine in pogostosti 

v vsakdanjem družbenem življenju ena najpomembnejših matematična pismenost. Cotič in 

Medved Udovič (2011) matematično pismenost uvrščata med najpomembnejše, ker obsega 

široko področje matematičnega znanja, ki ga posameznik potrebuje za uspešno reševanje 

vsakdanjih (matematičnih) problemov. 

Kot opozarja Cotič (2010), za matematično pismenost ni enotne definicije, lahko pa 

povzamemo, da pojem matematična pismenost pomeni zmožnost za zaznavanje, razumevanje 

in uporabo matematičnih argumentov v vsakdanjem življenju. Mnogo strokovnih člankov na 

temo matematične pismenosti za njeno temeljno opredelitev uporablja definicijo raziskave 

PISA. Ta je opredeljena kot »zmožnost analiziranja, utemeljevanja in učinkovitega sporočanja 

svojih zamisli in rezultatov pri oblikovanju, reševanju in interpretaciji matematičnih problemov 

v različnih situacijah. To zahteva vključevanje matematičnega mišljenja, uporabo matematičnih 

konceptov, znanja, postopkov in orodij pri opisovanju, razlagi in napovedovanju dogodkov. 

Razvoj matematične pismenosti je pomemben tudi zato, ker ta učencu v odrasli dobi pomaga 

pri prepoznavanju vloge matematike v vsakdanjem življenju ter pri odločitvah, ki jih bo 

sprejemal kot odgovoren državljan« (Štraus, Šterman Ivančič in Štigl, 2016, str. 49). 

Tako kot je poznavanje jezika temeljno za delovanje v družbi in je pogoj za uspešno delovanje 

na jezikovnem področju, tako je tudi matematični jezik (znaki, simboli, izrazi idr.) znanje, ki 

ga moramo usvojiti na poti do matematične pismenosti. Samo poznavanje raznih simbolov in 
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enačb še ne pomeni biti matematično pismen. Za to potrebujemo še sposobnost uporabe 

matematičnih orodij pri reševanju različnih problemskih situacij (Dražič, 2010). 

Žakelj (2011) matematično pismenost opredeljuje kot ustvarjalno združevanje matematične 

terminologije, definicij, postopkov in spretnosti pri izvajanju določenih operacij in metod. Te 

operacije oz. metode so pogojene z okoljem, v katerega je problem postavljen. Ključni dejavniki 

matematične pismenosti so tako zmožnost postavljanja, oblikovanja, reševanja in interpretacije 

problemov z različnih področij z uporabo matematičnega znanja. 

Podoben pogled na matematično pismenost podaja tudi poročilo kanadskega matematičnega 

odbora zveze učiteljev Alberta (b. d.). Matematično pismenost opredeljuje kot povezavo 

matematike z resničnim svetom, uporabo matematike v različnih kontekstih in komuniciranje s 

pomočjo matematičnega jezika. Poleg tega jo opredeljuje tudi v nekoliko širšem 

(matematičnem) smislu in pomeni tudi sintetiziranje, analiziranje in evalvacijo matematičnega 

mišljenja drugih ljudi, ceniti bogastvo matematike ter se zavedati, kakšen prispevek je imela 

matematika pri osvajanju znanja. 

Pogosto v literaturi zasledimo preplet pojmov pismenost (ang. literacy) in znanje računanja 

(ang. numeracy). Jablonka (2003) opozarja, da je pogosto težko razločevati med tema dvema 

pojmoma. Zagotovo pa je matematična pismenost širši pojem kot le zmožnost računanja, saj je 

slednja le ena od sestavin matematične pismenosti in sama po sebi še ni dovolj za uspešno 

manipuliranje z raznimi matematičnimi problemi. Cotič (2010) omenja, da »računska 

pismenost« zajema le razumevanje in uporabo osnovnih računskih operacij, ki jih vsebujejo 

različni pisni viri. Poleg tega je dojemanje matematične pismenosti kulturno pogojeno in 

pogojeno z načinom, kako se matematična pismenost interpretira ter promovira (Jablonka, 

2003). V ospredju matematične pismenosti je povezava matematike z realnim svetom, kar 

pomeni, da gre za uporabo matematike v različnih problemskih situacijah (osebne, znanstvene 

idr.), v katere so umeščeni problemi (Cotič in Medved Udovič, 2011). 

2.2.2 Matematična pismenost in učni načrt 

Učni načrt je pri vsakem predmetu osnova in podlaga, na kateri temelji poučevanje. Učni načrt 

za matematiko je bil s prenovo leta 2008 in dopolnitvami leta 2011 deležen velikih sprememb, 

ki so se odvile predvsem v smeri od poznavanja konceptov in dejstev k procesnemu znanju in 

spoprijemanju s problemi. Namen prenove je bil aktualizacija vsebin in didaktičnih pristopov, 

odprtost učnega načrta, medpredmetno povezovanje kot pot do kompleksnega znanja, prehod 

k matematičnim problemom in problemom z življenjskimi situacijami, uporaba informacijsko-

komunikacijske tehnologije ter razvoj matematične in drugih kompetenc (Žakelj, 2013). 

Opazen je torej premik h kompleksnejšemu znanju in matematičnim kompetencam. 

Tako učni načrt (2011) že pri opredelitvi predmeta poudarja matematično vlogo v družbi, ki je 

ena temeljnih. Matematika služi tudi kot podpora drugim znanstvenim panogam, tako 

naravoslovno-tehniškim kot tudi družboslovno-humanističnim. Opozarja na zavedanje, da je v 

svetu sodobne tehnologije vedno manj pomembno obvladovanje rutinskih računskih 
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postopkov, vedno pomembnejše pa je razumevanje, medpredmetno povezovanje ter zmožnost 

reševanja problemov. 

Namen matematike je zasnovan široko. Njen poglavitni namen je graditev pojmov in povezav, 

ki posamezniku omogočajo vključitev v sistem matematičnih idej in posledično v kulturo, v 

kateri živi. Pri pouku matematike tako gre za razvoj različnih oblik mišljenja in spoznavanja 

praktične uporabnosti učenja matematike. Poleg kognitivnega se posveča pozornost tudi 

afektivnenmu in psihomotoričnemu področju učenčeve osebnosti, saj pri poučevanju gre za 

razvoj celovite osebnosti učenca (prav tam). Podobno razmišlja tudi Groenestijn (2011), ki trdi, 

da splošna pismenost (znanje branja in pisanja) in matematična pismenost nista ključni le za 

razvoj individuuma, pač pa tudi za razvoj družbe kot celote. 

Učni načrt (2011, str. 5) navaja splošne cilje poučevanja matematike: 

Učenci: 

 razvijajo matematično mišljenje: abstraktno-logično mišljenje in geometrijske 

predstave;  

 oblikujejo matematične pojme, strukture, veščine in procese ter povezujejo znanje 

znotraj matematike in tudi širše;  

 razvijajo uporabo različnih matematičnih postopkov in tehnologij;  

 spoznavajo uporabnost matematike v vsakdanjem življenju;  

 spoznavajo matematiko kot proces ter se učijo ustvarjalnosti in natančnosti;  

 razvijajo zaupanje v lastne (matematične) sposobnosti, odgovornost in pozitiven odnos 

do dela in matematike;  

 spoznavajo pomen matematike kot univerzalnega jezika;  

 sprejemajo in doživljajo matematiko kot kulturno vrednoto. 

Matematika v šoli razvija matematične kompetence, ki so nujne za izražanje matematičnih idej 

in doživljanje matematike kot kulturne vrednote. Pri matematičnih kompetencah gre za 

sposobnost uporabe matematičnega načina razmišljanja za reševanje različnih matematičnih 

problemov in problemov iz vsakdanjega življenja. 

»Matematična kompetenca vključuje matematično mišljenje (logično mišljenje in prostorsko 

predstavo), matematično pismenost in poudarja vlogo, ki jo ima matematika v vsakdanjem 

življenju« (Učni načrt, 2011, str. 5). 

Izraz matematične kompetence je torej, glede na opredelitev učnega načrta (2011), nadpomenka 

matematične pismenosti. Matematične kompetence se razvijajo z uporabo matematičnih 

postopkov, pojmov in povezav med njimi, s sklepanjem, abstrahiranjem in reševanjem 

problemov, uporabo matematičnega jezika, zbiranjem, urejanjem in predstavljanjem podatkov 

ter z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

Operativni cilji v učnem načrtu konkretneje določajo, kaj mora biti med poučevanjem 

matematike usvojeno, in vodijo v usvajanje bistvenih matematičnih pojmov in vsebin. V 

vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju so tri glavne teme, in sicer geometrija in merjenje, 
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aritmetika in algebra ter druge vsebine. Vse teme so razdeljene na sklope, ti pa nadalje še na 

posamezne vsebine. Pri vsaki temi so opredeljeni tudi globalni cilji vzgojno-izobraževalnega 

obdobja (Učni načrt, 2011). 

Učitelj ima, glede na zasnovo učnega načrta, jasno postavljene cilje, ki jih mora doseči, kako 

pa to izpelje, je v večji meri odvisno od njega samega. Glede na omenjene definicije 

matematične pismenosti, je izrazita možnost za razvijanje te še posebej pod temo druge vsebine, 

kjer je tudi sklop matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami. Treba pa se je 

zavedati, da učitelj lahko razvija matematično pismenost pri učencih pri vseh matematičnih 

vsebinah, in sicer s smiselnim vključevanjem kontekstov iz vsakdanjega življenja. 

Matematični problemi kot pomemben vidik matematične pismenosti imajo v učnem načrtu 

pomembno mesto. Pri didaktičnih priporočilih za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje (v 

katero spada tudi naša proučevana populacija v raziskavi) je izrecno izpostavljeno, da 

matematični problemi spodbujajo povezovanje različnih vsebin in znanja z različnih področij 

ter omogočajo razvoj različnih kompetenc. Navaja tudi, da so cilji, ki jih navaja sklop o 

reševanju problemov, procesni in dolgoročni, ter da cilje tega sklopa učitelj umesti v druge 

vsebinske sklope. Zaželeno je, da reševanje problema dopolnimo z različnimi postopki dela, 

analiziranjem rešitev, delanjem modelov in skic ipd. Učenci naj rešujejo tako zaprte 

(predvidene rešitve) kot odprte (možnih več pravilnih rešitev) probleme (Učni načrt, 2011). 

Problemi morajo izhajati iz predznanja učencev in iz njihovega izkustva. Za učence morajo 

predstavljati izziv in uporabnost. Problemsko znanje je opredeljeno kot znanje o uporabi 

obstoječega znanja v novih situacijah. Pri reševanju problemov se učenci učijo 

interdisciplinarnega povezovanja znanja znotraj matematike, postavljati raziskovalna 

vprašanja, kritično razmišljati o podatkih, razvijati kritičen odnos do rezultatov, posploševati, 

abstrahirati ipd. (Učni načrt, 2011). Na kompleksnost reševanja problemov opozarja tudi 

Magajna (2003), ko navaja, da je za reševanje teh potrebno tudi nematematično znanje, npr. 

obvladovanje organizacijskih procesov, komunikacijskih procesov, miselnih procesov ipd.  

Učni načrt torej natančno opredeljuje, kaj so cilji matematike, in pogosto posredno omenja 

razvoj matematične pismenosti, ki je eden ključnih ciljev poučevanja matematike. Splošna 

didaktična priporočila spodbujajo uporabo holističnega pristopa k učenju in poučevanju ter 

predvsem vključevanje vsakdanjih, življenjskih vsebin. Priporočila v učnem načrtu (2011) 

omenjajo, da so računske in med seboj podobne vaje potrebne, da pa je treba paziti, da 

razumevanje vsebine prevladuje nad mehaničnim manipuliranjem z matematičnimi simboli. 

Matematiko je treba začeti spoznavati izkustveno, nato prek jezika in prikazov, šele na koncu 

simbolno in abstraktno. 

2.3 Matematična pismenost v mednarodnih in nacionalnih raziskavah 

Matematika kot eno glavnih in najobsežneje zastopanih predmetov v šoli ima tako pomembno 

mesto tudi pri mednarodnih ter nacionalnih raziskavah. Te omogočajo temeljit vpogled v znanje 

učencev pri različnih predmetih in nakazujejo trende, ki kažejo, kakšno bo znanje populacije v 

prihodnje. Slovenski učenci sodelujejo v več mednarodnih raziskavah, med katerimi osrednje 
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mesto zavzemata PISA in TIMSS (poleg PIRLS) ter v nacionalni raziskavi, in sicer v 

nacionalnem preverjanju znanja (NPZ). 

2.3.1 Raziskava PISA 

Pri raziskavi PISA (ang. Programme for International Student Assessment) gre za cikel 

strategije zbiranja podatkov, ki so jo zasnovale sodelujoče države leta 1997. Merjenje se je 

pričelo leta 2000, od takrat dalje pa se raziskava izvaja vsaka tri leta. PISA obsega področje 

bralne, matematične in naravoslovne pismenosti. PISA je nastala na podlagi pobude vlad držav, 

ki so izkazale interes za zbiranje takih podatkov, zagotavlja rednost raziskav (vsaka tri leta), 

vključuje 15-letnike (zadnje leto obveznega šolanja) in tako zagotovi primerljive rezultate ter 

meri znanje in spretnosti, ki veljajo kot nujni za bodoče življenje (Repež, Drobnič Vidic in 

Štraus, 2008).  

V nadaljevanju se bomo osredinili na vidik matematične pismenosti. 

Definicija matematične pismenosti v raziskavi PISA 2006 se glasi: 

»Matematična pismenost je posameznikova sposobnost prepoznavanja in razumevanja vloge, 

ki jo ima matematika v svetu, sposobnost postavljanja dobro utemeljenih odločitev in 

sposobnost uporabe in vpletenosti matematike na načine, ki izpolnjujejo potrebe 

posameznikovega življenja kot konstruktivnega in razmišljujočega posameznika« (Repež idr., 

2008, str. 21). 

Matematična pismenost v raziskavi PISA je opredeljena, glede na (Repež idr., 2008): 

 matematično vsebino, ki je predstavljena s štirimi vsebinskimi sklopi (količina, prostor 

in oblika, spremembe in odnosi, negotovost); 

 matematične procese, ki vključujejo uporabo matematičnega jezika, matematično 

modeliranje ter spretnosti reševanja problemskih nalog. V nalogah raziskave PISA je 

treba kombinirati matematične kompetence, saj problemi in naloge zahtevajo njihov 

preplet; 

 situacije, v katerih se uporablja matematika, in sicer glede na povezanost z učenci 

(osebna, izobraževalna, poklicna, javna in zdravstvena).  

Glavni cilj raziskave je ugotoviti, kako spretno lahko matematično znanje, pridobljeno v šoli, 

15-letniki uporabijo pozneje v življenju. 

Z merjenjem matematične pismenosti v raziskavi PISA se tako skuša ugotoviti sposobnost 15-

letnikov prevzemanja vloge informiranih, razmišljujočih in inteligentnih posameznikov. Vse 

pogosteje se v vsakdanu namreč spoprijemamo z različnimi nalogami, ki vključujejo 

matematično znanje, kot na primer merjenje in računanje z raznimi količinami, prostorska 

predstava, poznavanje načel verjetnosti, branje grafikonov, tabel ipd. (Repež idr., 2008).  

Šterman Ivančič (2013) v izhodiščih raziskave PISA 2012 navaja, da mednarodno ugotavljane 

matematične pismenosti temelji na vprašanju: »Kaj morajo državljani vedeti in biti sposobni 

narediti v situacijah, ki vključujejo matematiko?« Izhodišča izpostavljajo, da so za razvoj 
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matematične pismenosti v življenjskem kontekstu nujne bogate izkušnje v šoli, torej na procesu 

učenja in v kontekstu nalog, ki pa ga izbira učitelj. 

Opazimo torej, da raziskava PISA zajema široka področja matematike, ki so po njeni definiciji 

bistvena za nadaljnje življenje posameznika, zato so naloge, ki jih vsebuje, temu prilagojene. 

Tudi definicija se, če torej primerjamo tisto iz leta 2006 in tisto iz leta 2015, spreminja, in sicer 

v smislu, da se novejše definicije zavedajo pomena odločitev, ki jih posameznik v današnjem 

svetu mora sprejemati, in da mora svoje odločitve znati tudi utemeljevati.  

2.3.2 Raziskava TIMSS 

Mednarodna raziskava trendov na področju matematike in naravoslovja (ang. Trends In 

International Mathematics and Science Study oz. TIMSS) preverja znanje iz matematike in 

naravoslovja pri četrtošolcih in osmošolcih. Izvaja se periodično vsaka štiri leta in tako 

omogoča sodelujočim državam merjenje in spremljanje napredka ter dosežkov v izobraževanju 

pri matematiki in naravoslovju. Vodi jo Mednarodna zveza za proučevanje učinkov 

izobraževanja (IEA) (Japelj Pavešić in Svetlik, 2005). Število sodelujočih držav se povečuje, 

leta 2015 je tako sodelovalo 57 držav in 7 posameznih izobraževalnih sistemov (Japelj Pavešić 

in Svetlik, 2016). 

Matematična izhodišča za TIMSS 2007 so vpeta v dve organizacijski dimenziji: vsebinsko in 

kognitivno. Vsebinski izhodišči za četrtošolce in osmošolce se razlikujeta in vključujeta 

vsebino, ki je poučevana v obeh razredih. Kognitivni izhodišči sta enaki tako za četrtošolce kot 

osmošolce in obsegata vrsto kognitivnih procesov, ki so vključeni v matematično delo in 

reševanje problemov (Japelj Pavešić in Svetlik, 2005). 

Vsebinska in kognitivna področja so predstavljena v spodnjih tabelah. 

Tabela 1  

Matematična vsebinska področja raziskave TIMSS (prirejeno po Japelj Pavešić in Svetlik, 

2005, str. 12) 

MATEMATIČNA VSEBINSKA PODROČJA ZA ČETRTOŠOLCE 

 Števila 

 Geometrijske oblike in merjenje 

 Prikazovanje podatkov 

MATEMATIČNA VSEBINSKA PODROČJA ZA OSMOŠOLCE 

 Števila 

 Algebra 

 Geometrija 

 Podatki in verjetnost 
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Tabela 2   

Matematična kognitivna področja raziskave TIMSS (prirejeno po Japelj Pavešić in Svetlik, 

2005, str. 12) 

MATEMATIČNA KOGNITIVNA PODROČJA 

 Poznavanje dejstev, postopkov in pojmov 

 Uporaba znanja in razumevanje konceptov 

 Sklepanje in utemeljevanje 

 

Povzamemo lahko, da raziskava TIMSS zelo natančno določa, katera področja matematike 

proučuje. Vključuje tako vsebinsko kot kognitivno dimenzijo. Raziskava TIMSS sicer ne 

omenja matematične pismenosti neposredno, vendar, glede na razdelanost in vsebino, lahko 

trdimo, da preverja znanja in vsebine, ki igrajo pomembno vlogo v posameznikovem 

nadaljnjem življenju. 

2.3.3 Nacionalno preverjanje znanja 

V Sloveniji poteka tudi nacionalno preverjanje znanja na različnih področjih od šolskega leta 

2000/2001 dalje. Izvaja se v 6. in 9. razredu (v bodoče tudi v 3. razredu), preverja pa učni jezik, 

matematiko in tuji jezik kot tretji predmet oz. tega določi minister. Namen nacionalnega 

preverjanja znanja je spremljanje dosežkov, preverjanje ciljev in standardov, določenih z učnim 

načrtom, ter izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja.  

Preverjanje se tako izvaja vsako leto. Pri matematiki preizkus obsega do 15 nalog, predviden 

čas reševanja pa je 60 minut (RIC, 2018).  

Naloge so klasificirane glede na tip, taksonomsko raven in vsebino. Klasifikacija vseh treh 

področij je predstavljena v spodnji tabeli. 
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Tabela 3   

Tipi nalog, taksonomske ravni in vsebina NPZ pri matematiki (prirejeno po RIC, 2018, str. 1, 

2) 

TIPI NALOG 

 Naloge izbirnega tipa, povezovanja in urejanja 

 Naloge kratkih odgovorov 

 Naloge, ki zahtevajo odgovor v obliki računskih postopkov ali grafičnega prikaza. 

TAKSONOMSKE RAVNI 

 Poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev 

 Izvajanje rutinskih postopkov 

 Uporaba kompleksnih postopkov 

 Reševanje in raziskovanje problemov 

VSEBINA PREIZKUSA 

 Aritmetika in algebra 

 Geometrija in merjenje 

 Druge vsebine 

2.3.4 Rezultati mednarodnih in nacionalnih raziskav 

Cilj tako mednarodnih kot nacionalnih raziskav je preverjanje stanja ter izboljšanje prakse 

poučevanja. Ker se raziskave izvajajo kontinuirano, je ena njihovih glavnih prednosti ravno 

kontinuiranost, ki omogoča objektiven pogled na področja preverjanja in s tem vpogled v trende 

znanja. 

V nadaljevanju bomo povzeli zadnje rezultate zgoraj omenjenih raziskav in njihove trende. 

2.3.4.1 Rezultati raziskave PISA 2015 

Pri vsakem od merjenj raziskave PISA na tri leta ima eno področje vidnejšo vlogo in je 

proučevano bolj poglobljeno. Matematika je bila v ospredju leta 2003 in 2012. Matematična 

pismenost se meri vsa leta testiranja, ni pa vsako leto prednostno področje. Predstavili bomo 

rezultate iz raziskave leta 2015, ki se glede ravni in lestvice dosežkov naslanja na temelje, 

postavljene leta 2003 in 2012. 

Rezultati se merijo na mednarodni lestvici dosežkov s povprečjem držav OECD na vrednosti 

500 točk. Ta lestvica se uporablja od leta 2003 dalje. Matematične naloge so razvrščene po 

težavnosti. Na lestvici matematične pismenosti PISA je opredeljenih šest ravni dosežkov. 

Pri prvi učenci odgovarjajo na enostavna vprašanja in izvajajo rutinske postopke. Izvajajo lahko 

postopke, ki so očitni in sledijo neposredno iz danega besedila. Pri drugi stopnji so učenci 

zmožni interpretirati situacije ter uporabljati osnovne matematične postopke, formule, sposobni 

so neposrednega sklepanja. Pri tretji so učenci sposobni izvesti zaporedje odločitev ter znajo 

izbrati preproste strategije reševanja problemov. Oblikujejo kratka sporočila o lastnih 

interpretacijah. Pri četrti stopnji operirajo s simbolnimi predstavami in jih znajo neposredno 



Okorn, M. (2018). Razvijanje matematične pismenosti pri učencih v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

14 

povezovati z resničnimi življenjskimi situacijami. Na peti stopnji operirajo s kompleksnejšimi 

matematičnimi modeli, prepoznajo omejitve in so že sposobni ovrednotiti strategije za 

reševanje kompleksnih problemov. Na zadnji, šesti stopnji so sposobni oblikovati koncepte in 

uporabljati informacije, ki jih pridobijo z lastnim raziskovanjem. Učenec, ki dosega določeno 

stopnjo, dosega tudi vse predhodne.  

Glede na to razvrstitev, 4,4 % slovenskih učencev ne dosega prve stopnje, medtem ko je v 

OECD takih učencev 8,5 %. 11,7 % slovenskih učencev dosega prvo stopnjo (v OECD 14,9 

%), drugo stopnjo dosega 83,9 % (v OECD 76,6 %), tretjo stopnjo dosega 62,5 % (v OECD 

54,1 %), četrto stopnjo dosega 35,7 % (v OECD 29,3 %), peto stopnjo 13,5 % (v OECD 10,7 

%), najvišjo stopnjo pa v Sloveniji dosega 3,0 % učencev, medtem ko v OECD 2,3 %. 

Gledano točkovno, so slovenski učenci in učenke pri matematični pismenosti PISA 2015 v 

povprečju dosegli 510 točk. Gre za pomembno višji dosežek kot pred tremi leti, ko so pri 

raziskavi PISA 2012 v povprečju dosegli 501 točko. Od slovenskih učencev se med evropskimi 

državami leta 2015 pomembno razlikujejo le rezultati učencev v Švici (512 točk) in Estoniji 

(520 točk) (Štraus idr., 2016).  

Razvidno je torej, da Slovenija dosega nadpovprečne rezultate in je krepko nad povprečjem 

OECD. Pomemben je tudi podatek, da se je odstotek učencev pod 2. ravnjo v zadnjih treh letih 

zmanjšal za 4,4 %. Kljub temu Slovenija še vedno zaostaja za najbolj uspešnimi državami, kot 

so Singapur (zmagovalka s 564 točkami), Tajvan, Japonska, Švica, Finska idr. V Sloveniji 

razlik med spoloma tudi v tej raziskavi, tako kot v vseh dotlej, ni bilo, medtem ko so na ravni 

OECD uspešnejši učenci (povprečje 494 točk, učenke pa 484 točk) (Mlekuž, 2016).  

Trendi torej kažejo, da Slovenija, glede na prejšnja leta, napreduje in statistično pomembno 

izboljšuje svoje dosežke. 

2.3.4.2 Rezultati raziskave TIMSS 2015 

Zadnja raziskava TIMSS je bila opravljena leta 2015. Raziskava TIMSS poteka med četrtošolci 

in osmošolci. V matematičnem delu raziskave je leta 2015 sodelovalo 49 držav, med njimi tudi 

Slovenija. Osvetlili bomo rezultate četrtošolcev, ker so bliže naši proučevani populaciji.  

Vsebino znanja učencev na preizkusu znanja TIMSS v mednarodnih raziskavah opišemo s 

pomočjo mejnikov znanja. Lestvice dosežkov imajo povprečje 500 točk. V več raziskavah se 

je izkazalo, kateri intervali dosežkov predstavljajo dobro razporeditev znanja učencev na 

osnovno, srednje, visoko in najvišje znanje. Mejne vrednosti med intervali se imenujejo mejniki 

znanja. 

 400 točk predstavlja mejnik osnovnega znanja, 

 474 točk predstavlja mejnik srednjega znanja, 

 550 točk predstavlja mejnik visokega znanja,  

 625 točk predstavlja mejnik najvišjega znanja. 
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Osnovno znanje pomeni, da imajo učencu nekaj osnovnega matematičnega znanja. Srednje 

znanje pomeni, da osnovno matematično znanje znajo uporabiti v enostavnih situacijah. Visoko 

znanje pomeni, da zmorejo uporabiti znanje in razumevanje, da rešijo problemske naloge. 

Najvišje znanje pa pomeni, da zmorejo uporabiti razumevanje in znanje v vrsti relativno 

zahtevnih situacij ter znajo razložiti svoje sklepanje. 

Gledano mednarodno, je prvo stopnjo doseglo 93 % sodelujočih učencev, drugo stopnjo 75 %, 

tretjo stopnjo 36 % in najvišjo, četrto stopnjo 6 %. Spodbudno je, da je delež učencev, ki 

obvlada vsaj osnovno znanje, tako velik in presega 90 %. Hkrati se kaže vedno večji razkorak 

med matematičnim dosežkom daljnovzhodnih držav ter preostalih sodelujočih držav. Medtem 

ko je najvišje uvrščena država Singapur v povprečju dosegla 618 točk, jih je prva evropska 

(Severna Irska) 570. V prvih treh državah po dosežku (Singapurju, Hongkongu in Koreji) je 

najvišje znanje doseglo med 41 in 50 % učencev. Med evropskimi državami so se poleg Severne 

Irske najbolje odrezale še Anglija, Irska ter Belgija (flamski del). 

Slovenski četrtošolci so izmed 49 držav, ki so sodelovale pri matematičnem delu raziskave za 

četrtošolce, dosegli 25. mesto. V povprečju so dosegli 520 točk, kar je primerljivo z rezultati 

držav, kot so Nemčija, Ciper, Češka, Švedska, Avstralija, Srbija in Bolgarija. 

Viden je napredek slovenskih četrtošolcev. Čeprav so na istem mestu kot na meritvi leta 2011, 

pa je zaznan večji odmik od povprečja. Leta 2011 so bili 13 točk nad povprečjem, na zadnjem 

merjenju leta 2015 pa 20 točk. 

V dosežkih slovenskih učencev razlike med spoloma niso statistično pomembne, učenke so od 

prejšnjega merjenja naredile večji napredek (10 točk) kot učenci (4 točke). Mednarodno se 

razlike večajo v prid učencev. Največja razlika je zaznana v Savdski Arabiji, kjer so učenci v 

povprečju dosegli 43 točk več kot učenke. 

Raziskava TIMSS glede vsebin vključuje tri področja, in sicer števila, geometrija in merjenje 

ter prikazovanje podatkov. Slovenski učenci so se najbolje odrezali na področju prikazovanja 

podatkov (540 točk), najslabše pa na področju števil (511 točk). Pri področju geometrije in 

merjenja so v povprečju dosegli 530 točk. 

Glede kognitivnih področij raziskava TIMSS vključuje tri področja, in sicer poznavanje dejstev 

in postopkov, uporabo znanja in matematično sklepanje. Slovenski učenci imajo pri vseh treh 

področjih dokaj podobne rezultate. Najbolje so se odrezali pri matematičnem sklepanju (524 

točk), nato pri uporabi znanja (521 točk), najslabše pa pri poznavanju dejstev in postopkov (517 

točk) (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016). 

Treba je poudariti, da so slovenski učenci tako na vsebinskem kot kognitivnem področju pri 

vseh kategorijah presegli povprečje raziskave TIMSS. Poleg tega dosežki kažejo trend 

naraščanja, razlika med spoloma pa se manjša. 
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2.3.4.3 Rezultati NPZ – matematika 2017 

Nacionalno preverjanje znanje podaja poglobljen uvid v dosežke slovenskih učencev za 

različne predmete v osnovni šoli. Preizkus se izvaja vsako leto, in sicer v 6. in 9. razredu (v 

bodoče tudi v 3. razredu). Pri analizi se bomo osredinili na zadnje preverjanje (šolsko leto 

2016/2017) ter na 6. razred, ki je bliže naši proučevani populaciji. 

Na nacionalnem preverjanju iz matematike v šolskem letu 2016/2017 je sodelovalo 17.567 

učencev iz vse Slovenije. Povprečje celotne populacije je bilo 49,4 %. Vseh možnih točk (50) 

ni pisal nihče, 17 učencev pa je doseglo nič točk (RIC, 2017).  

Za primerjavo, na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike v šolskem letu 2015/2016 je 

bil povprečen rezultat šestošolcev 53,8 %, možnih je bilo 48 točk (RIC, 2016). Leto prej, torej 

v šolskem letu 2014/2015, pa je bil povprečen rezultat 50,9 %, možnih je bilo 50 točk (RIC, 

2015). 

Na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike v šolskem letu 2016/2017 je bila 

porazdelitev po spolu pri šestošolcih skoraj simetrična, med učenci in učenkami ni bilo 

pomembnih razlik. Med regijami sta se najbolje odrezali gorenjska (povprečje 51,1 %) ter 

osrednjeslovenska regija (povprečje 52,1 %). Najslabše sta se odrezali pomurska (povprečje 

45,7 %) in zasavska regija (povprečje 44,1 %). 

Predmetna komisija je ob analizi rezultatov ugotovila, da imajo učenci 6. razreda največ težav 

z reševanjem besedilnih nalog, kar je verjetno posledica težav z bralnim razumevanjem. Težave 

so se pokazale tudi pri zapisu matematičnih pojmov, pretvarjanju enot ter računanju z njimi. 

Najbolje so se učenci odrezali pri vsebinah iz 6. razreda. 

Preizkus znanja pri nacionalnem preverjanju znanja iz matematike temelji na Gagnejevi 

taksonomiji, razdeljen je na 4 ravni. Prva je poznavanje pojmov in dejstev, druga je izvajanje 

rutinskih postopkov, tretja je uporaba kompleksnih postopkov, četrta pa reševanje in 

raziskovanje problemov. Povprečen dosežek pri nalogah, ki preverjajo prvo taksonomsko 

raven, je bil 71-odstoten, pri drugi taksonomski ravni 50-odstoten, pri tretji 39-odstoten in pri 

četrti 26-odstoten. Učenci so bili najbolj uspešni pri računski nalogi, najmanj pa pri problemski 

nalogi. 

Komisija pod sklepnimi ugotovitvami ugotavlja, da so rezultati pričakovani. Preizkus znanja je 

bil izveden kvalitetno, izkazal je tudi visok indeks zanesljivosti (0,90). Problem je predvsem 

branje besedilnih nalog, najmanj točk so učenci pričakovano dosegli na četrti taksonomski 

stopnji po Gagneju (RIC, 2017). 

2.4 Razvijanje matematične pismenosti 

Eden izmed temeljnih ciljev poučevanja matematike je razvijanje matematične pismenosti, kar 

pomeni, da moramo učenca na različnih stopnjah izobraževanja naučiti uporabljati matematično 

znanje v različnih situacijah. 
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Cotič in Felda (2011) izpostavljata, da je v ospredju matematike povezava z realnim svetom. 

Gre torej za uporabo matematike v različnih problemskih situacijah (osebnih, izobraževalnih, 

družbenih in znanstvenih), v katere so umeščeni problemi. Ker je prisotna želja, da se učencem 

posreduje več kot le rutinsko znanje, so zahteve po učenju strategij reševanja in raziskovanja 

matematičnih problemov v kontekstu problemskih situacij pri pouku matematike toliko bolj 

prisotne. 

Tudi definicija matematične pismenosti raziskave PISA omenja reševanje problemov (v 

različnih situacijah) kot eno ključnih kompetenc za uspešno spoprijemanje s sedanjimi izzivi 

(Štraus idr., 2016). 

V ta namen bomo v nadaljevanju več pozornosti namenili matematičnim problemom in 

njihovemu reševanju. 

2.4.1 Reševanje problemov 

Problemi in njihovo reševanje niso le domena matematikov. Strokovnjaki so skušali reševanje 

problemov utemeljiti in prikazati iz različnih zornih kotov, zato terminologija ni povsem 

enotna, kar je razumljivo. Pri pouku matematike izraz »problem« uporabljamo kot sinonim za 

težko nalogo ali tudi za besedilno nalogo. Problemska situacija je vsaka situacija, ki v človeku 

vzbudi določeno mero nelagodja, problem, ki je prisoten, pa je subjektivne narave. Če oseba 

skuša ta problem preseči in rešiti tako, da uporabi predvsem matematična orodja in znanje, 

govorimo o matematičnem problemu. Tudi tu gre za subjektivnost, saj identično situacijo ena 

oseba lahko razume kot matematični problem, druga oseba kot nematematični problem, tretja 

oseba te situacije sploh ne vidi kot problem. Učenec doživi nalogo kot problem, če naloga v 

njem vzbudi željo oz. potrebo po tem, da jo reši (Magajna, 2003). Tudi Royer (2003) opozarja, 

da je opredelitev, ali je določena situacija problem ali ne, odvisna od tistega, ki to situacijo 

rešuje. Podobno problem opredeljujejo tudi Hodnik Čadež, Manfreda Kolar in Željko (2014), 

ko trdijo, da je problem situacija, ki je kompleksna in reševalca postavlja pred izziv, da oblikuje 

strategijo reševanja. Prek preizkušanja različnih strategij po svoje oblikuje novo znanje; ne 

ustvari nečesa, kar je poznal že prej. Tako tudi Gagne (1977), ki trdi, da reševanje problema 

vključuje kombiniranje predznanja v novo pravilo, ki omogoči rešitev problema in poda 

posplošeno rešitev za podobne probleme. Marentič Požarnik (2000) navaja tri temeljne 

sestavine problema. Prva je proces, ki teče razmeroma samostojno, druga je rešitev, ki je za 

reševalca problema nova, tretja pa je transfer znanja oz. metode reševanja, ki je dokaz, da je 

reševalec rešil problem z lastno miselno aktivnostjo. Potemtakem reševalec v bodoče zna 

podobne probleme reševati uspešneje. 

Polya (1984, v Cotič in Felda, 2011, str. 163), eden vodilnih didaktikov matematike, je 

reševanje problemov opisal takole: »Rešiti problem pomeni poiskati izhod iz določene težave; 

poiskati pot, ki pelje do zastavljenega cilja, kateri ni takoj dosegljiv. Reševanje problemov je 

specifična dejavnost razuma, razum pa je specifičen samo za človeka: torej je reševanje 

problemov osnovna človeška aktivnost.« 
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»Problem obstaja, ko imamo pred seboj cilj, vendar ne vemo točno, kako ga doseči« (Mayer, 

1992, v Mayer, 2003, str. 70). Problem sestoji iz treh delov. Prvi je trenutno stanje, drugi je 

želeno končno stanje, tretji del pa so ovire na poti med trenutnim stanjem in želenim končnim 

stanjem. Matematični problem je torej problem, ki vključuje matematične vsebine, kot so 

števila, geometrijske oblike ali algebraične relacije. Za reševanje matematičnega problema je 

torej potrebno znanje teh matematičnih vsebin (Mayer, 2003). Tudi Strmčnik (1992, v Cotič in 

Felda, 2011) na problem gleda podobno. Navaja, da ima vsak problem tipične značilnosti. Gre 

za nerešeno problemsko situacijo, vključena je subjektivna pomembnost te situacije, z 

obstoječim znanjem in izkušnjami te situacije ne obvladujemo, prisotna pa je subjektivna 

spoznavna konfliktnost, ki teži k rešitvi problema.  

Opazimo lahko, da Mayer (2003) z navedbo matematičnih vsebin dokaj ozko gleda na reševanje 

matematičnih problemov. Z ozirom na definicije matematične pismenosti v prvem poglavju 

tega dela lahko ugotovimo, da je za reševanje matematičnih problemov potrebno širše znanje 

kot le računsko, geometrijsko in algebraično. Pogosto pri reševanju matematičnih problemov 

potrebujemo tudi znanje o količini, prostoru in odnosih (glede na predpostavke raziskave PISA) 

pa tudi znanje o prikazovanju in obdelavi podatkov (glede na predpostavke raziskave TIMSS, 

poleg že omenjenega znanja računanja in geometrije). Pogosto gre tudi za nujnost uporabe 

nematematičnega znanja, npr. družboslovnega ipd. 

Na drugi strani Orton (2004) na reševanje problemov gleda širše. Navaja, da gre za proces, v 

katerem učenec kombinira svoje predznanje o zakonitostih, tehnikah, veščinah in konceptih, da 

pride do rešitve specifične situacije. Rešitev, do katere pride, ni bila razvidna takoj na začetku. 

Za ustrezno razumevanje področja reševanja problemov moramo razlikovati med termini, ki se 

pojavljajo v okviru te tematike. Problem, kot ga predstavlja Mayer (2003), predstavlja oviro oz. 

prepreko, ki jo kot tako učenec vidi, ko poskuša priti do odgovora na določeno vprašanje, 

vendar se pri tem izkaže, da odgovora ne ve direktno in bo zato moral uporabiti določeno 

znanje, da bo do njega (cilja) prišel.  

Problemska situacija pri matematiki, kot omenja Magajna (2003), pomeni situacijo, ko učenec 

ob reševanju čuti nelagodje, za uspešno reševanje te problemske situacije pa potrebuje 

matematično znanje.  

Naloga od reševalca zahteva, da jo reši oz. izpolni, ni pa nujno, da je za to reševanje ali 

izpolnitev potrebno širše znanje ali znanje, kompleksnejše od poznavanja dejstev. Tako 

matematična naloga še ne pomeni, da je tudi problemska naloga. Mnogo učbeniških nalog ni 

problemske narave, saj od učenca ne zahtevajo posebnih strategij reševanja, pač pa pogosto 

zgolj poznavanje dejstev oz. postopkov. 

Problem pri matematiki, ki mu bomo posvetili največ pozornosti, lahko povzamemo kot 

situacijo, v kateri reševalec zazna smisel, reševanje sprejme kot izziv, za reševanje pa nima 

vnaprej izdelane strategije (Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2011). 
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2.4.2 Reševanje problemov pri pouku matematike 

Problemske situacije imajo v učnem procesu pomemben didaktični vpliv. Situacije, ki so 

problemsko naravnane, so za učenca nove in niso vnaprej pričakovane, spodbujajo razvoj 

matematičnega mišljenja – ustvarjalno, kritično, analitično in sistemsko mišljenje. Naloge, ki 

vsebujejo problemske situacije, imajo vrsto (pozitivnih) učinkov na učenca. Vplivajo na njegov 

kognitivni razvoj, saj spodbujajo razvoj konceptnih predstav, uporabo znanja, osmišljajo 

matematične vsebine, motivirajo (predvsem nadarjene) učence ter dajejo priložnost 

matematiziranja in modeliranja. Različni pristopi reševanja učitelju omogočajo vpogled v 

kakovost doseženega znanja, učenci pa se ob tem urijo v različnih strategijah reševanja 

problemov, ki so prenosljive tudi na druga področja (Žakelj, 2003). Učitelj pri procesu 

reševanja problemov igra zelo pomembno vlogo, in sicer z izborom problema, načinom, kako 

problemsko situacijo posreduje učencem in z usmerjanjem učencev skozi proces reševanja 

(Frobischr 1994; Leikin 2003; Thompson 1992, v Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2011). 

2.4.2.1 Razvoj mišljenja z reševanjem problemov 

Matematika naj bi s svojimi koncepti in metodami pomembno vplivala na učenčevo 

razumevanje, prikazovanje in kritično interpretacijo stvarnosti ter delovanje v njej (Cotič, 

2010). Matematika ima tako s svojo problemsko naravnanostjo velik vpliv na razmišljanje 

tistega, ki se s tako vrsto problemov ukvarja. Žakelj (2003) poudarja, da je pri tem procesu 

prisotna uporaba kritičnega, analitičnega in ustvarjalnega mišljenja. 

 Kritično mišljenje 

Skozi reševanje problemskih nalog se učenci naučijo ustvariti mnenje in na podlagi pridobljenih 

podatkov in dokazov sprejeti ugotovitve. Pri tem je bistveno, da se navajajo na interpretacijo 

dobljenih rezultatov in njihovo predstavitev. Problemske naloge so zgledni primeri nalog, kjer 

je pogosto možnih več poti do prave rešitve, zato je prav, da jih med učenjem omenimo in jih 

uporabimo za kritično razpravo o poteku reševanja (prav tam). 

 Analitično mišljenje 

Prek matematičnih procesov (izračunov, analize podatkov, štetja, opazovanja vzorcev) lahko 

sklepamo na pravilo, ki velja za določeno situacijo. Prek tega pravila lahko pridemo do rešitve, 

ki pa jo moramo tudi utemeljiti. Tak način razmišljanja je pogosto učinkovit pri spoprijemanju 

z matematičnimi problemi (prav tam). 

 Ustvarjalno mišljenje 

Poleg razvoja analitičnega in kritičnega mišljenja pa problemske naloge odpirajo pot tudi 

ustvarjalnemu mišljenju. Učenci tako sami postavljajo strategije reševanja problemov, ki jim v 

določeni situaciji najbolj koristijo. Primer je samostojno postavljanje vprašanja (za dano 

nalogo) in iskanje odgovora nanj (prav tam). 
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2.4.2.2 Vrste problemov 

Problemske naloge je mogoče klasificirati na mnogo načinov. Ločimo jih lahko po vsebini, tipu 

problema, ciljih raziskovanja, kontekstu, v katerega so postavljeni, zahtevnosti itd. 

Eno od možnih klasifikacij je opredelila Žakelj (2013). Klasifikacija temelji na ciljih 

raziskovanja in kontekstu, v katerega je problem postavljen. Klasifikacijo predstavlja spodnja 

slika. 

 
Slika 1: Vrste problemskih nalog (Žakelj, 2013, str. 97) 

 

Pri odprtih problemih vprašanje ni enoznačno definirano, temveč ga reševalec oblikuje, glede 

na dano problemsko situacijo. Problemska situacija je postavljena kot izziv, problem pa je treba 

razumeti in »videti«. Izvajanje postopkov ni edini ali najpomembnejši cilj takih problemov. 

Take predstave učence spodbujajo k različnim predstavitvam in ustvarjajo širše priložnosti za 

nastanek pojmovnih predstav.  

Pri odprtih problemih je smiselno sledenje fazam reševanja. Sprva gre za uvid v problemsko 

situacijo (učenec mora razumeti, kaj je problem naloge). Sledi analiziranje problemske 

situacije, nato izbira strategije reševanja, čemur sledi ugotavljanje zakonitosti. Ko prek teh 

reševalec pride do pravilnih rešitev, te oblikuje, nato utemelji in jih nazadnje predstavi oz. 

interpretira. 

Pri zaprtih problemih sta jasno postavljena vprašanje in cilj raziskovanja, rešitve so pričakovane 

vnaprej. Pri teh vrstah nalog je manjša možnost odstopanja od ustaljene poti reševanja.  

Tako odprti kot zaprti problemi so lahko postavljeni v različne kontekste oz. situacije. Lahko 

so postavljeni v matematični kontekst ali pa izhajajo iz življenjskih situacij. Bistvena razlika 

med tema dvema kontekstoma (predstavljenima tudi na zgornji sliki) je ta, da se pri problemih 

z življenjskimi situacijami naloga navezuje na učenčeve konkretne izkušnje, ki so prepoznane 
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kot smiselne in uporabne, medtem ko pri matematičnih nalogah ta navezava ni nujna (lahko pa 

obstaja). Smiselno je, da se učenci med učenjem srečajo z različnimi konteksti in načini 

reševanja matematičnih problemov (Žakelj, 2013). 

Broomes in Petty (1995) reševanje matematičnih problemov opredeljujeta kot poskus reševanja 

problemov, v katerih je situacija oz. problem čim bliže realni situaciji oz. pojavu in ga je možno 

rešiti z uporabo matematičnega znanja. Tudi Žakelj (2003) pri opozorilu, da učenci morajo biti 

soočeni z osmišljenimi matematičnimi vsebinami, izpostavlja, da je torej najbolj smiselna 

uporaba problemskih nalog, ki izhajajo iz življenjskih izkušenj učencev. Formule, definicije in 

zakoni dobijo večji smisel, ker imajo aplikacijo v naravi. 

Ker je znotraj stroke prisotno enotno stališče, da naj problemske naloge vsebujejo realistične, z 

učenčevim izkustvom povezane situacije, bomo v nadaljevanju matematične probleme 

interpretirali kot realistične probleme. 

Cotič (2010) v svojem članku Razvijanje matematične pismenosti na razredni stopnji predstavi 

klasifikacijo realističnih problemov, ki bi morali biti poleg tradicionalnih matematičnih 

problemov zastopani pri pouku matematike. Predstavljamo jih v nadaljevanju. 

 Realistični problemi, ki nimajo zadostnega števila podatkov za rešitev 

Obstajata dve vrsti takih problemov. Prvi so tisti, pri katerih so podatki dani implicitno, zato se 

iz besedila lahko razbere, kje jih dobimo oz. kako pridemo do njih. Druga vrsta problemov pa 

podatkov ne podaja ne na ekspliciten ne na impliciten način, zato jih ne moremo poiskati. V 

takih primerih sicer težko govorimo o pravih problemih, vseeno pa učencem omogočajo, da 

sam določijo smiselno vrednost manjkajočega podatka, kar je pogosto dokaj zahtevno. 

Pri reševanju si pomagamo z vprašanji, kot na primer Ali lahko rešiš problem?; Zakaj ne?; Ali 

lahko poiščeš manjkajoči podatek?; Kje bi ga lahko našel? (prav tam). 

 Realistični problemi, ki imajo več podatkov, kot je potrebnih za rešitev 

Te vrste nalog so še posebej aktualne, saj se z njimi vedno pogosteje srečujemo v vsakdanjem 

življenju. Pogosto gre za filtriranje informacij, ki jih potrebujemo. Gre za selekcioniranje 

pomembnih in nepomembnih informacij iz besedila, glede na zahteve naloge. 

Pri reševanju si pomagamo z vprašanji, kot na primer Ali so vsi podatki potrebni za rešitev?; 

Kateri niso potrebni?; Kateri so potrebni in zakaj? (prav tam). 

 Realistični problemi z več rešitvami 

Večina nalog pri matematiki ima tradicionalno eno samo rešitev. Če želimo, da bodo učenci 

znali uporabljati matematično znanje v vsakdanjem življenju, je prav, da včasih gremo ven iz 

tega okvirja. Življenjske situacije namreč skoraj nikoli nimajo le ene rešitve. Tako učence 

navajamo, da (realistični) problemi včasih nimajo nobene, včasih imajo eno, včasih mnogo 
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rešitev, hkrati pa dobivajo uvid, da matematika ni disciplina, kjer ima vsaka situacija že vnaprej 

dano rešitev, pač pa je to odvisno od situacije same (prav tam). 

 Realistični problemi, v katerih so si podatki nasprotujoči 

Namen takih nalog je, da učence pripeljemo do spoznanja, da problem s takimi podatki ni 

rešljiv. Pogosto to spoznanje zahteva velik miselni napor učencev, saj takih nalog načeloma 

niso vajeni. Pomagamo jim lahko z namigom, naj v nalogi poiščejo protislovne podatke. Učence 

je treba navajati, da se danih podatkov nikoli ne sme nekritično privzemati (prav tam). 

2.5 Taksonomske ravni znanja pri matematiki 

Skupaj s spreminjanjem načina poučevanja in vpeljavo različnih nalog se spreminja tudi 

ocenjevanje in preverjanje znanja. Ker se teži k temu, da bi se poudarjalo razumevanje 

matematičnih pojmov, vpeljevalo problemsko in procesno znanje, se mora temu prilagajati tudi 

spremljanje znanja ter njegovo ocenjevanje. Naloge naj bi poleg poznavanja matematičnih 

dejstev, algoritmov in postopkov vključevale tudi probleme, ki ugotavljajo procesno znanje. 

Gre za znanje postavljanja vprašanj, zbiranja podatkov, preverjanja podatkov, analiziranje 

situacije, utemeljevanje ter predstavitev rešitev. 

Pri pouku naj bi učitelj med spremljanjem poleg končnih dejstev preverjal tudi in predvsem 

konceptne predstave učencev, saj je prek tega mogoče odpravljati njihove napačne predstave. 

Pogoj za to je, da učitelj učencem ponudi različne izzive, da premišljeno uvaja nove pojme v 

procesu učenja, razume učenčevo konstruiranje znanja ter se zaveda, da struktura obstoječega 

znanja ključno vpliva na nadaljnje učenje učenca. Učni proces je kompleksen skupek več 

dejavnikov, na katere mora biti učitelj pozoren. Pozoren mora biti na motivacijo, metode 

aktivnega učenja, situacijo v razredu, predznanje učencev in učno vsebino. Pomembno mesto 

ima nenehno spremljanje oz. preverjanje znanja. To omogoča povratno informacijo tako 

učencem kot tudi učitelju. Pri preverjanju učenci dobijo vpogled v lastno znanje, za učitelja pa 

je to napotek in kompas za nadaljnje delo (Žakelj, 2003). 

Z vidika usvajanja ter razumevanja pojmov je potrebno nenehno spremljanje in preverjanje 

obdelanih vsebin. Prav je, da se ima učenec s podobnimi pojmi možnost srečati večkrat, in sicer 

v različnih situacijah, saj na tak način dobiva vpogled v lastne konceptne predstave. Povratna 

informacija, temelječa na nenehnem spremljanju, je pri tem bistvena. Učenci morajo dobiti 

povratno informacijo o vrsti in ravni izkazanega znanja (prav tam). 

Žakelj in Magajna (2003) klasificirata vrsto in raven izkazanega znanja. Klasifikacijo 

predstavljamo v nadaljevanju. 

1. Vrsta izkazanega znanja (Žakelj in Magajna, 2003, v Žakelj, 2003, str. 94): 

 Razumevanje pojmov in izvajanje postopkov 

 Sporočanje (uporaba matematičnega jezika) 

 Problemsko znanje (sposobnost obravnave in reševanja problemov) 
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2. Raven doseženega znanja – taksonomske lestvice (Žakelj, 2003, str. 94): 

 Bloomova taksonomija 

 Marzanova taksonomija 

 Gagnejeva klasifikacija znanja 

Pri spremljanju dosežene ravni matematičnega znanja sta najpogosteje zastopani Bloomova in 

Gagnejeva taksonomija. Na njima slonijo tudi raziskave, ki smo jih omenili zgoraj in so prisotne 

tudi v našem prostoru (PISA, TIMSS …). 

Učitelja pri delu usmerjajo cilji, ki so opredeljeni v učnem načrtu. Ti opredeljujejo, na kakšen 

način naj učenci usvajajo in procesirajo znanje oz. vsebine. Pri izbiri, na čem naj sloni osrednji 

del pouka in posledično tudi ocenjevanje, nam lahko znatno pomagajo taksonomije učnih ciljev. 

Vse taksonomije oz. klasifikacije predpostavljajo, da je struktura stopenj hierarhična, pogosto 

pa gre za preplet stopenj v isti nalogi, zato je pogosto težko določiti njihovo razmejitev in 

natančno opredelitev. Pri preverjanju in ocenjevanju je treba paziti, da preverjamo vse 

taksonomske stopnje izbrane lestvice. 

Taksonomije so torej sredstvo, s katerim oblikujemo naloge. Preverjamo različne vrste znanja 

v skladu z zastavljenimi učnimi cilji. Taksonomije oz. klasifikacije niso toge in dokončne, pač 

pa se spreminjajo in posodabljajo. Tak primer je Bloomova taksonomija, ki je bila naknadno 

posodobljena. Tudi raziskavi PISA in TIMSS prilagajata taksonomije glede na cilje raziskave. 

PISA preverja predvsem življenjske probleme in uporabno znanje. TIMSS uporablja 

prilagojeno Gagnejevo klasifikacijo s poudarkom na konceptualnem znanju in matematičnih 

problemih, naloge pa usklajuje z učnimi načrti sodelujočih držav (Žakelj, 2013). 

Podrobneje bomo predstavili Gagnejevo klasifikacijo znanja, ker na njej sloni tudi naš preizkus 

znanja, ki ga bomo podrobneje predstavili v empiričnem delu te naloge. 

2.5.1 Gagnejeva klasifikacija znanja 

Gagnejeva klasifikacija znanja izhaja iz leta 1985, v slovenskem šolskem prostoru pa je vidno 

prisotna zadnja leta. Tudi druge evropske države to klasifikacijo uporabljajo za preverjanje 

matematičnega znanja, nacionalni preizkusi temeljijo na njej, raziskava TIMSS prav tako 

temelji na tem modelu (Žakelj, 2013). Na Gagnejevi klasifikaciji znanja temelji tudi nacionalno 

preverjanje znanja v Sloveniji. 

Klasifikacija znanja po Gagneju je predstavljena v spodnji tabeli. 
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Tabela 4   

Klasifikacija znanja po Gagneju (prirejeno po Žakelj, 2013, str. 103) 

A) Osnovno in konceptualno znanje 

Osnovno znanje in vedenje (poznavanje) 

Razumevanje pojmov in dejstev (konceptualno znanje) 

B) Proceduralno znanje 

Rutinsko proceduralno znanje (izvajanje rutinskih postopkov) 

Kompleksno proceduralno znanje (izvajanje kompleksnih postopkov) 

C) Problemsko znanje 

Reševanje in raziskovanje problemov 

 Strategije za reševanje problemov 

 Aplikativno znanje – uporaba specifičnega znanja 

 

OSNOVNO IN KONCEPTUALNO ZNANJE 

a) Osnovna znanja in vedenja (poznavanje) 

Gre za poznavanje specifičnih dejstev, kot so definicije, formule, izreki idr. (Žakelj, 2013). 

Elementi osnovnega znanja in vedenja (Žakelj, 2003, str. 96):  

 poznavanje posameznosti: reproduktivno znanje, znanje izoliranih informacij in 

faktografije; 

 poznavanje specifičnih dejstev: znanje definicij, formul, izrekov, odnosov, osnovnih 

lastnosti (npr. lastnosti likov); 

 poznavanje terminologije: seznanjenost z osnovnimi simboli in terminologijo (npr. 

kilogram, vzporednost); 

 poznavanje klasifikacij in kategorij: prepoznavanje različnih matematičnih objektov in 

njihova klasifikacija (npr. enačbe, množice).  

Nepovezana dejstva in informacije, ki jih ni mogoče izpeljati s preostalim znanjem, se več ali 

manj naučimo z memoriranjem. Naučiti se jih moramo v taki obliki, kot so predstavljena 

(Žakelj, 2003).  

b) Konceptualno znanje 

Pomeni sposobnost prehajanja med različnimi reprezentacijami (konkretno, grafično, 

simbolno, abstraktno) (Žakelj, 2013). Obsega oblikovanje pojmov, strukturiranje pojmov in 

poznavanje relevantnih dejstev (Žakelj, 2003). Konceptualni problemi zahtevajo poznavanje 

določenega matematičnega pojma (Hodnik Čadež idr., 2014). 

Elementi konceptualnega znanja (Žakelj, 2003, str. 96): 

 poznavanje pojma (npr. trikotnik v naravi); 

 predstava (npr. mreža kocke je sestavljena iz šestih kvadratov); 

 prepoznavanje terminologije in simbolike v dani situaciji (npr. stranice, višina); 
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 definicije in izreki (npr. Pitagorov izrek, poznavanje in uporaba pravila o vsoti kotov v 

trikotniku); 

 povezave (podobnosti, razlike, integracija).  

Pri konstruiranju učenčevega znanja gre za preplet več dejavnikov. Učitelj lahko le pravilno 

presodi, kdaj bo v učnem procesu vpeljal nove pojme in koncepte, da ve, kako učenec konstruira 

svoje znanje, ter se zaveda, da struktura že obstoječega znanja pomembno vpliva na vrstni red 

učenja (Žakelj, 2003). Za razvoj pojmov je učinkovito navezovanje na izkustva (npr. 

prepogibanje papirja, izdelava modelov ipd.), prepoznavanje pojmov (npr. na sliki, v 

preglednici), iskanje primerov in protiprimerov, ustrezna uporaba zakonitosti, poznavanje in 

uporaba dejstev, definicij ter primerjanje in povezovanje s sorodnimi pojmi (Žakelj, 2013).  

Konkretne pojme običajno poučujemo s primeri (induktivno), abstraktne pa z definicijo 

(deduktivno). Poučevanje pojma s primeri poteka do sposobnosti formalnologičnega mišljenja, 

torej do pribl. 12. leta starosti. Glede na to opredelitev, mora poučevanje pojma na razredni 

stopnji v vseh razredih potekati s primeri. Ko učenci usvojijo formalnologično mišljenje, kar ni 

pri vseh učencih hkrati, lahko pojme začnemo uvajati prek definicij (Cotič in Žakelj, 2004). 

Treba se je zavedati, da je oblikovanje pojmov dolgotrajno in zahtevno. Učenci morajo pojem 

usvojiti in razumeti, ne le se ga naučiti. V šoli je konceptualno znanje zapostavljeno in pogosto 

hitro preide na učenje algoritmov. Samo povedati definicijo določenega pojma, še ne pomeni, 

da učenec ta pojem tudi razume (Frobisher, 1995, v Cotič in Žakelj, 2004). 

Usvajanje konceptnih predstav je torej pomemben proces, pri katerem lahko pride do težav 

zaradi več razlogov. Eden možnih je verbalizem, ko učenje pojma enačimo z učenjem oz. 

obnovo definicij. Drugi razlog je lahko uporaba prezahtevnih pojmov, glede na razvojno 

stopnjo učencev. Tretji razlog pa je lahko premajhna povezanost in pomanjkanje prepleta 

pojmov med seboj. Pojmi so med seboj namreč razvrščeni v pojmovne mreže in zato 

posameznik določen pojem vedno povezuje s sorodnimi pojmi (Cotič in Žakelj, 2004). 

PROCEDURALNO ZNANJE 

Proceduralno znanje obsega poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur 

(Žakelj, 2003). Učenje proceduralnega znanja temelji na razumevanju pojmov. Za učenje 

postopkov in raznih algoritmov je najoptimalnejši čas takrat, ko so usvojeni temeljni pojmi, ki 

so za izvajanje teh procedur potrebni (Žakelj, 2013). Proceduralni problemi so tisti, ki od 

reševalca zahtevajo, da je osredotočen na procedure, postopke in algoritme (Hodnik Čadež idr., 

2014). 

Elementi proceduralnega znanja (Žakelj, 2003, str. 99): 

 poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur (metod, postopkov); 

 uporaba zakonov, postopkov; 

 izbira in izvedba postopka, pri čemer je treba utemeljiti oz. preveriti izbiro in postopek 

izvesti.  

Opredelitev proceduralnega znanja je prikazana na spodnji sliki. 
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Slika 2: Proceduralno znanje (Žakelj, 2013, str. 108) 

 

Proceduralno znanje delimo na rutinsko proceduralno znanje in kompleksno proceduralno 

znanje. 

a) Rutinsko proceduralno znanje (izvajanje rutinskih postopkov) 

Vključuje preproste postopke, risanje diagramov, izdelovanje preglednic, uporabo pravil in 

obrazcev, računske postopke, reševanje nesestavljenih nalog z malo podatki ipd. 

b) Kompleksno proceduralno znanje (izvajanje kompleksnih postopkov) 

Naloge, ki preverjajo kompleksno proceduralno znanje, so večstopenjski besedilni problemi, ki 

preverjajo razumevanje besedila, prepoznavanje povezav med podatki, zapis matematičnega 

modela (enačba, izraz ipd.) (Žakelj, 2013). 

Žakelj (2003) poudarja, da je za vsako proceduralno znanje potrebno znanje določenih 

konceptov in dejstev, a da kljub temu izvajanje določene procedure ne zahteva njenega 

posebnega razumevanja. Tako učenci pogosto brezhibno in zelo hitro rešujejo dokaj zapletene 

procedure, a jih ne razumejo. Tak način dela pogosto spodbujajo tudi učitelji. Zato je zelo 

pomembno, da procedure uvedemo ob pravem času, to je takrat, ko je že usvojeno razumevanje 

konceptov (predhodna stopnja po Gagnejevi klasifikaciji znanja). V nasprotnem primeru 

obstaja nevarnost, da si učenec nerazumljen algoritem zapomni narobe. 

PROBLEMSKO ZNANJE 

Problemsko znanje pomeni uporabo konceptualnega ter proceduralnega znanja in obvladovanje 

različnih strategij reševanja problemov (Žakelj, 2013). Gre za uporabo obstoječega znanja v 
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novih situacijah, pri tem pa zmožnost uporabe več pravil in pojmov. Problemsko znanje 

vključuje načrtovanje strategij za reševanje problemov ter aplikativno znanje. V povezavi s 

problemskim znanjem se pogosto uporabljajo pojmi, kot npr. odkrivanje, raziskovanje ipd.  

O reševanju problemov govorimo, ko (Žakelj, 2003, str. 100): 

 proces reševanja teče samostojno (če uporabimo recept, formulo, znane postopke, je to 

naloga); 

 rešitev je nova za reševalca, ki zna potem uspešneje reševati nove probleme; 

 pojavi se transfer znanja oz. prenos metode reševanja, ki je tudi dokaz, da je problem 

rešljiv z lastno miselno aktivnostjo.  

Elementi problemskega znanja (Cotič in Žakelj, 2004, str. 187, 188): 

 postavitev problema (prepoznava problema in njegova formulacija, postavitev 

smiselnih vprašanj); 

 preveritev podatkov (zadostnost, konsistentnost); 

 strategije reševanja: uporaba komunikacijskih, miselnih, operacijskih, zapisovalnih 

procesov; 

 uporaba znanja (transfer); 

 miselne spretnosti, kot so analiza, sinteza, indukcija, dedukcija, interpretacija; 

 metakognitivne zmožnosti (učenec s presojo in utemeljitvijo dokaže, da razume, ali smo 

prav uporabili matematični koncept).  

Pri reševanju problemov je transfer znanja zelo pomemben, saj gre za prenos znanja iz ene 

situacije v drugo, pogosto drugačno situacijo. Razlikujemo med tremi primeri transferja. Prvi 

je šolski primer, kjer učenec matematični koncept, ki ga obvlada, uporabi v drugem kontekstu 

(lahko je to pri drugem predmetu). Drugi primer je zunajšolski transfer, pri katerem učenec 

uporablja matematične koncepte v vsakdanjem življenju. Tretji primer je analogni transfer, ko 

učenec koncepte, ki jih obvlada, prenaša na podobne situacije (Franchi, 1992, v Cotič in Žakelj, 

2004). 

RAZMERJA MED KOGNITIVNIMI VRSTAMI ZNANJA 

Zelo pomembno je, koliko je katera vrsta znanja zastopana ter kakšna so razmerja med njimi. 

Konceptualno znanje predstavlja temelj, na katerem temelji nadgradnja, zato je do določene 

mere pogoj za proceduralno znanje. Procedure pogosto lahko izvajamo brez njihovega 

razumevanja, ampak navadno moramo poznati vsaj objekte, s katerimi operiramo. Problemsko 

znanje je delno splošno znanje in zahteva znanje splošnih strategij, veščin in znanja, deloma pa 

je problemsko znanje močno vezano na konkretne vsebine in je za reševanje tega nujno 

obvladovanje konceptualnega in proceduralnega znanja. Vrste znanja vplivajo tudi druga na 

drugo, tako npr. poznavanje procedur vpliva na razumevanje pojmov (Cotič in Žakelj, 2004).  

Težko z gotovostjo trdimo, katera vrsta znanja je pomembnejša in ima večjo težo, saj je pomen 

razumevanja raznih vrst pogojen z več dejavniki, kot so denimo okoliščine, namen šolanja, 

učiteljeva presoja ipd. Vrste znanja so namreč med seboj močno prepletene. Pri reševanju nikoli 

ne uporabljamo le ene vrste, temveč gre za preplet dveh ali več vrst znanja (prav tam). 
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Razmerja med različnimi vrstami znanja so prikazana na spodnji sliki. 

 
Slika 3: Razmerja med vrstami znanja (Cotič in Žakelj, 2004, str. 189) 

2.6 Avtorski preizkus znanja iz matematične pismenosti 

Za preverjanje matematične pismenosti smo izdelali pisni preizkus znanja, ki je sestavljen iz 12 

nalog. Te se delijo, glede na prilagojeno (problemskega znanja ne preverjamo z ločenimi 

nalogami) taksonomsko raven po Gagneju (konceptualno in proceduralno znanje) ter glede na 

vsebinsko področje (aritmetiko, geometrijo in merjenje, obdelavo podatkov). Preizkus znanja 

je z vidika točk in zasnove natančneje predstavljen v empiričnem delu. 

V nadaljevanju bomo preizkus znanja za preverjanje matematične pismenosti, ki je moje 

avtorsko delo, prek posameznih nalog povezali z učnim načrtom in umestili v kontekst 

matematične pismenosti. Za vsako nalogo bomo opredelili njen namen, v katero taksonomsko 

raven in vsebinsko področje spada, s katerimi cilji iz učnega načrta za 5. razred se povezuje ter 

kaj so morebitne specifike naloge in njenega reševanja.  

Ob tem je treba poudariti, da naloge zaradi življenjskega konteksta niso vsebinsko strogo 

ločene, saj gre za preplet vsebin. Tako je na primer pri obdelavi podatkov potrebno tudi znanje 

aritmetike. Prav tako naloge niso strogo ločene, glede na taksonomsko raven, saj to praktično 

ni mogoče. Za reševanje procedur je potrebno osnovno konceptualno znanje. Prav tako je pri 

nalogah, ki preverjajo osnovno konceptualno znanje, neizogibno, da gre tudi za preverjanje 

obvladovanja določenih postopkov in procedur. Vsaka naloga je torej klasificirana, glede na 

prevladujoči tip vsebine oz. taksonomske ravni.  

Pri učnih ciljih bomo poudarili tiste operativne učne cilje, ki se navezujejo na 5. razred osnovne 

šole in ki v posamezni nalogi najbolj izstopajo. Operativni učni cilji, ki v celoti sovpadajo z 

nalogo, so izpisani dobesedno, preostali pa so prilagojeni nalogi. Ob tem velja predpostavka, 

da morajo učenci dosegati cilje tudi vseh predhodnih razredov.  

Učni cilji, navezujoči se na učenca, so navedeni v nadaljevanju.  
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2.6.1 Naloga 1 – Nogometne sličice 

 NAMEN NALOGE: 

Gre za nalogo, ki je pogosto prisotna v realnem življenju učencev, in sicer v povezavi z 

zbiranjem nogometnih sličic. Učenec mora, glede na podatke, ki so predstavljeni na dokaj 

formalen način, razbrati njihov pomen ter jih uporabiti pri odgovarjanju na vprašanja spodaj. 

 VSEBINSKO PODROČJE: aritmetika 

 TAKSONOMSKA RAVEN: proceduralno znanje 

 OPERATIVNI CILJI IZ UČNEGA NAČRTA, VKLJUČENI V NALOGO: 

 Spremembo ene količine znajo povezati s spremembo druge količine. 

 Seštevajo in odštevajo količine v decimalnem zapisu (denar) ob primerih iz 

vsakdanjega življenja. 

 Pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do milijona. 

 Pisno množijo naravna števila do milijona. 

 Rešijo naloge s sklepanjem z enote na množino in obratno. 

 Sklepajo z množine na množino. 

 Berejo z razumevanjem (izpišejo bistvene podatke oz. odnose med podatki). 

 SPECIFIKE NALOGE: 

Učenec mora pri pretvarjanju denarnih enot najprej znesek pretvoriti iz evrov v cente, šele nato 

lahko računa naprej. Potrebno je pozorno branje podanih podatkov, med katerimi so tudi 

odvečni oz. irelevantni podatki. 

2.6.2 Naloga 2 – Košarka 

 NAMEN NALOGE: 

Gre za nalogo, ki je vzeta iz dnevnega časopisja in je prirejena. Navezuje se na preteklo 

evropsko prvenstvo v košarki, tema je zato za učence zelo aktualna. Naloga preverja učenčevo 

zmožnost branja podatkov in njegovo orientacijo v samem prikazu. 

 VSEBINSKO PODROČJE: obdelava podatkov 

 TAKSONOMSKA RAVEN: konceptualno znanje 

 OPERATIVNI CILJI IZ UČNEGA NAČRTA, VKLJUČENI V NALOGO: 

 Pišejo in berejo števila do milijona. 

 Pred štetjem znajo smiselno opredeliti razrede razporejanja podatkov. 

 Iz prikaza razberejo podatek. 

 Rešijo problem, ki zahteva urejanje podatkov, njihovo branje ter interpretacijo. 
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 SPECIFIKE NALOGE: 

Učenec mora pri branju prikaza pozorno brati same podatke ter legende, ki nakazujejo, kaj 

kateri podatek pomeni. Razbrati mora različne vrste podatkov (primerjava rezultatov po 

četrtinah, od kod prihajajo sodniki idr.), poleg tega pa mora pri enem od vprašanj svojo 

odločitev tudi utemeljiti, kar zahteva poglobljeno razumevanje prikaza. 

2.6.3 Naloga 3 – Vrt 

 NAMEN NALOGE: 

Naloga je sestavljena iz dveh delov, pri čemer se drugi navezuje na prvega. Učenec mora najti 

različne načine, kako ograditi vrt, pri tem pa se obseg vrta (dolžina ograje) ne sme spremeniti. 

Učenec mora za ponazoritev rešitev risati skice. 

 VSEBINSKO PODROČJE: geometrija in merjenje 

 TAKSONOMSKA RAVEN: proceduralno znanje 

 OPERATIVNI CILJI IZ UČNEGA NAČRTA, VKLJUČENI V NALOGO: 

 Razlikujejo med obsegom in ploščino lika. 

 Izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic. 

 Izračunajo ploščino pravokotnika (brez uporabe obrazcev). 

 Rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije. 

 Rešijo kombinatorični problem na grafični ravni in prikažejo rešitev 

kombinatoričnega problema s skico. 

 SPECIFIKE NALOGE: 

Naloga omogoča zelo različne pristope k reševanju. Zdi se, da je rešitev mnogo, vendar jih je v 

resnici le 5, če upoštevamo, da so merska števila le naravna števila. Učenec si mora vrt 

predstavljati s ptičje perspektive in v prvem delu mora razumeti, da gre za obseg, v drugem 

delu pa mora ugotoviti, da saditev krompirja na vrtu pomeni ploščino vrta. 

2.6.4 Naloga 4 – Mleko 

 NAMEN NALOGE: 

Pri tej nalogi imajo učenci od vseh nalog največ svobode. Najprej je podano besedilo s kmečkim 

kontekstom, nato pa učenec, navezujoč se na besedilo, sam sestavi dve nalogi in ju tudi reši. 

Naloga vsebuje predvsem različne številske podatke in podatke o delih celote.  

 VSEBINSKO PODROČJE: aritmetika 

 TAKSONOMSKA RAVEN: konceptualno znanje 
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 OPERATIVNI CILJI IZ UČNEGA NAČRTA, VKLJUČENI V NALOGO: 

 Pišejo in berejo števila do milijona. 

 Pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do milijona. 

 Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog. 

 Uporabijo strategijo računanja z deli celote pri reševanju besedilnih nalog. 

 Berejo z razumevanjem (samostojno oblikujejo vprašanja, izpišejo bistvene podatke 

oz. odnose med podatki). 

 SPECIFIKE NALOGE: 

Besedilo vsebuje informacije različnih količin in števil, tako da je možnosti za sestavljanje 

nalog zares veliko. Pestrost podatkov omogoča, da učenec operira s tistimi, ki so mu bliže. 

2.6.5 Naloga 5 – Pot v šolo 

 NAMEN NALOGE: 

Učenec ima pri tej nalogi pred seboj nekaj podatkov ter osnovni osi za izdelavo prikaza – 

prikaza z vrsticami. Tudi tu je pravilnih možnosti (načinov risanja prikaza) več, poleg tega 

učenci pri skali na vodoravni osi, ki označuje število učencev, nimajo podane enote, zato jo 

morajo določiti sami. 

 VSEBINSKO PODROČJE: obdelava podatkov 

 TAKSONOMSKA RAVEN: proceduralno znanje 

 OPERATIVNI CILJI IZ UČNEGA NAČRTA, VKLJUČENI V NALOGO: 

 Uporabljajo geometrijsko orodje pri risanju vzporednic in pravokotnic. 

 Urejajo naravna števila do milijona. 

 Oblikujejo zaporedja naravnih števil. 

 Grafično ponazorijo dele celote. 

 Izračunajo del od celote. 

 Prikažejo podatke s prikazom z vrsticami. 

 SPECIFIKE NALOGE: 

Podani podatki, na podlagi katerih nadalje učenec izriše prikaz z vrsticami, zahtevajo natančno 

branje in uporabo strategij sprotnega zapisovanja, saj se medsebojno povezujejo, zato je za 

ugotovitev rešitve treba upoštevati več podatkov hkrati. Naloga poleg pravilnosti zahteva tudi 

estetsko dimenzijo, saj gre za predstavljanje podatkov, ki mora biti jasno in pregledno. 
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2.6.6 Naloga 6 – Skladišče 

 NAMEN NALOGE: 

Osrednji element naloge (postavitev zabojev) predstavlja kompleksen problem, ki od učenca 

zahteva različne pristope in spretnosti. Učenec mora šteti zaboje (vsi niso vidni), uvideti pogled 

na zaboje s tlorisne perspektive, uporabiti računske spretnosti ter dodajati zaboje z namenom 

dopolnitve do smiselne oblike (telesa). 

 VSEBINSKO PODROČJE: geometrija in merjenje 

 TAKSONOMSKA RAVEN: konceptualno znanje 

 OPERATIVNI CILJI IZ UČNEGA NAČRTA, VKLJUČENI V NALOGO: 

 Razlikujejo like in telesa ter opišejo njihove lastnosti. 

 Razlikujejo med obsegom in ploščino lika. 

 Merijo ploščino s standardnimi enotami. 

 Uporabljajo zanesljive tehnike štetja. 

 Rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije. 

 SPECIFIKE NALOGE: 

Naloga zahteva dobro prostorsko predstavljivost, hkrati pa omogoča različne pristope, tudi za 

tiste, ki z vidika predstavljivosti rešitve oz. postopka reševanja ne uvidijo takoj. Naloga je 

izrazito problemsko naravnana, v določenih delih pa omogoča več pravilnih rešitev (npr. pri 

podvprašanju, koliko zabojev je treba dodati, da sestoj zabojev dobi obliko kvadra). 

2.6.7 Naloga 7 – Piknik 

 NAMEN NALOGE: 

Naloga je izrazito računske narave, vpeta v kontekst piknika in porabe sestavin. Naloga je 

sestavljena iz dveh delov, ki sta medsebojno neodvisna, vključujeta pa računanje in pretvarjanje 

različnih enot za količino snovi in prostornine. 

 VSEBINSKO PODROČJE: aritmetika 

 TAKSONOMSKA RAVEN: proceduralno znanje 

 OPERATIVNI CILJI IZ UČNEGA NAČRTA, VKLJUČENI V NALOGO: 

 Pretvarjajo med sosednjimi enotami in računajo s količinami. 

 Spremembo ene količine znajo povezati s spremembo druge količine. 

 Pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do milijona. 

 Pisno množijo naravna števila do milijona. 

 Berejo z razumevanjem (izpišejo bistvene podatke oz. odnose med podatki). 
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 SPECIFIKE NALOGE: 

Naloga v končni fazi ne preverja le sposobnosti računanja, ki je pogosta pri podobnih 

življenjskih situacijah, pač pa tudi sposobnost doslednega branja, saj je številskih podatkov 

dokaj veliko in ti zahtevajo sistematičen pristop k reševanju. 

2.6.8 Naloga 8 – Vlak 

 NAMEN NALOGE: 

Osnova naloge so realni podatki s spletne strani slovenskih železnic za relacijo Škofja Loka–

Velenje. V nadaljevanju so deli naloge, ki se navezujejo predvsem na branje voznega reda, ki 

pa zahtevajo različne strategije branja različnih vrst podatkov (dolžina poti, cena vozovnice, 

čas odhodov/prihodov idr.). 

 VSEBINSKO PODROČJE: obdelava podatkov 

 TAKSONOMSKA RAVEN: konceptualno znanje 

 OPERATIVNI CILJI IZ UČNEGA NAČRTA, VKLJUČENI V NALOGO: 

 Spremembo ene količine znajo povezati s spremembo druge količine. 

 Iz prikaza razberejo podatek. 

 Rešijo problem, ki zahteva zbiranje podatkov, njihovo predstavitev ter 

interpretacijo. 

 Berejo z razumevanjem (izpišejo bistvene podatke oz. odnose med podatki, poiščejo 

manjkajoče podatke). 

 Rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije. 

 SPECIFIKE NALOGE: 

Urnik voznega reda vključuje veliko število podatkov, ki so sicer predstavljeni zelo smiselno, 

pa vendar zahtevajo pozorno branje. Urnik vključuje tudi legendo, ki jo mora učenec upoštevati 

in aplicirati, glede na vprašanje. Eno od podvprašanj zahteva utemeljevanje situacije 

(prestopanje vlakov in časovno podaljšanje poti), ki omogoča različne odgovore. 

2.6.9 Naloga 9 – Stanovanje 

 NAMEN NALOGE: 

Naloga temelji na skici stanovanja, ki je narisano s ptičje perspektive. Skica vključuje tudi mere 

nekaterih stranic (dimenzij sob), ne pa vseh. Dolžine vseh stranic je mogoče izračunati oz. jih 

ugotoviti z znanjem o vzporednosti. Naloge so vezane na to skico in vključujejo znanje o 

obsegu, ploščini in splošnem računanju v povezavi z dolžino. 

 



Okorn, M. (2018). Razvijanje matematične pismenosti pri učencih v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

34 

 VSEBINSKO PODROČJE: geometrija in merjenje 

 TAKSONOMSKA RAVEN: proceduralno znanje 

 OPERATIVNI CILJI IZ UČNEGA NAČRTA, VKLJUČENI V NALOGO: 

 Poznajo in razumejo pojem vzporednosti. 

 Razlikujejo med obsegom in ploščino lika. 

 Izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic. 

 Izračunajo ploščino pravokotnika in kvadrata (brez uporabe obrazcev). 

 Spoznavajo standardne ploščinske enote (m2). 

 Pisno seštevajo, odštevajo in množijo naravna števila do milijona. 

 Uporabijo strategijo računanja z deli celote pri reševanju besedilnih nalog. 

 SPECIFIKE NALOGE: 

Branje skice, opremljene z dolžinami, je pogosta situacija v realnem življenju. Naloga je 

dodatno otežena z vstavljenimi vrati, katerih dolžino mora učenec odšteti pri polaganju letev 

ob rob prostorov. Rešitve so natančno določene, poti pa je mnogo. Prek njih uvidimo v proces 

učenčevega postopanja reševanja nalog, kjer je potreben sistematičen pristop in upravljanje z 

različnimi podatki. 

2.6.10 Naloga 10 – Gobova juha 

 NAMEN NALOGE: 

Naloga je sestavljena na podlagi recepta s spletne strani kulinarika.net in vključuje branje 

prikaza (količina, čas kuhanja) ter prirejanje recepta za večje število ljudi. Sestavine so podane 

v različnih standardnih in nestandardnih merskih enotah. 

 VSEBINSKO PODROČJE: aritmetika 

 TAKSONOMSKA RAVEN: konceptualno znanje 

 OPERATIVNI CILJI IZ UČNEGA NAČRTA, VKLJUČENI V NALOGO: 

 Pretvarjajo med enotami in računajo s količinami. 

 Spremembo ene količine znajo povezati s spremembo druge količine. 

 Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog. 

 Sklepajo z množine na množino. 

 Iz prikaza razberejo podatek. 

 Rešijo besedilne naloge, ki vključujejo pretvarjanje merskih enot. 

 SPECIFIKE NALOGE: 

Naloga zahteva razumevanje količine sestavin za različno število ljudi ter selekcioniranje 

relevantnih podatkov od irelevantnih. Del naloge od učenca zahteva opis pristopa za računanje 
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količine sestavin, glede na število njegovih družinskih članov. Ta del naloge je odprtega tipa in 

omogoča različne pristope. 

2.6.11 Naloga 11 – Posek smreke 

 NAMEN NALOGE: 

V prvem delu naloge so številčno predstavljeni podatki števila tovornjakov, potrebnih za 

spravilo lesa. V drugem delu naloge ima učenec podan krog, ki je zaradi natančnosti deležev in 

preglednosti že razdeljen na 16 delov. Učenec torej mora ugotoviti, da najmanjše število 

tovornjakov v zgornji razpredelnici pomeni ravno eno šestnajstino in torej en pobarvan del 

prikaza. Učenec za ustrezno pobarvan prikaz mora upoštevati legendo. 

 VSEBINSKO PODROČJE: obdelava podatkov 

 TAKSONOMSKA RAVEN: proceduralno znanje 

 OPERATIVNI CILJI IZ UČNEGA NAČRTA, VKLJUČENI V NALOGO: 

 Pisno delijo z dvomestnim naravnim številom. 

 Grafično ponazorijo dele celote. 

 Uporabijo strategijo računanja z deli celote pri reševanju besedilnih nalog. 

 Prikažejo podatke s tortnim prikazom. 

 Rešijo problem, ki zahteva urejanje podatkov ter njihovo predstavitev. 

 SPECIFIKE NALOGE: 

Naloga omogoča več različnih poti, ki pripeljejo do prave rešitve. Učenec ima namreč podan 

tudi seštevek vseh tovornjakov, tako da lahko ugotovi, da je število teh v enem od mesecev 

ravno polovica vseh tovornjakov, torej lahko začne barvati največji delež in nato ugotavlja 

manjše deleže. Učenec mora svoj postopek ugotavljanja deležev tudi zapisati. 

2.6.12 Naloga 12 – Trgovina 

 NAMEN NALOGE: 

Namen naloge je preveriti sposobnost učenčevega posnemanja slike in preris elementov z nje 

v enakem oz. podobnem razmerju. Hkrati gre za uporabo geometrijskega orodja, ki je pogoj za 

ustrezen izris, saj slika vključuje razne geometrijske oblike, ki zahtevajo uporabo tako ravnila 

kot tudi šestila. 

 VSEBINSKO PODROČJE: geometrija in merjenje 

 TAKSONOMSKA RAVEN: konceptualno znanje 
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 OPERATIVNI CILJI IZ UČNEGA NAČRTA, VKLJUČENI V NALOGO: 

 Uporabljajo geometrijsko orodje (geotrikotnik) pri risanju vzporednic in 

pravokotnic ter za preris enostavnih likov. 

 Uporabljajo geometrijsko orodje (šestilo) pri risanju krožnice in polkroga. 

 Narišejo pravokotnik in kvadrat z upoštevanjem medsebojne lege stranic in 

skladnosti daljic. 

 SPECIFIKE NALOGE: 

Gre za načrtovanje situacije na sliki (stavbe trgovine) z geometrijskim orodjem. Učenci, ki 

imajo s tem težave, lahko prerišejo zgolj osnovne geometrijske oblike (like) in tako dobijo 

grobo podobo, drugi lahko gredo v podrobnosti in izrišejo zelo dovršeno risbo. Z nalogo se 

ugotavlja tudi sposobnost zaznave razmerij med posameznimi elementi ter spretnost uporabe 

geometrijskega orodja.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema in ciljev raziskave 

Šola prek različnih vsebin in ciljev skuša skozi šolske predmete učence opremiti predvsem z 

znanjem za življenje. Skuša doseči, da bi učenci pridobili potrebne veščine za uspešno 

delovanje v današnjem hitro spreminjajočem se svetu. Ko učenec na določenem področju 

obvlada reševanje nalog oz. zahtev, postavljenih predvsem v življenjski kontekst, rečemo, da 

je opismenjen na tem področju. Učence tako dandanes opismenjujemo bralno, računalniško, 

naravoslovno itd. Ena pomembnejših pismenosti je zagotovo matematična pismenost, saj ta 

zajema široka področja, ki segajo tudi na druge predmete. Biti matematično pismen, pomeni, 

biti vešč reševanja življenjskih matematičnih problemov, s katerimi se človek sooča vsak dan. 

Ker se danes tako v šoli kot zunaj nje vse pogosteje srečujemo s problemskimi situacijami, ki 

zahtevajo obvladovanje širših kompetenc, se danes pogosto govori o povezovanju matematike 

z realnimi problemi (Žakelj, 2011, v Cotič, Medved Udovič in Starc, 2011). Tudi v učnem 

načrtu za matematiko (2011) je med didaktičnimi priporočili omenjeno, naj bo pristop pri 

učenju življenjski, problemi pa naj povezujejo različno znanje, postopke in veščine. V 

sodobnem času je veliko govora o raznih opismenjevanjih, podatkov o dejanski pismenosti pa 

je, z izjemo redkih mednarodnih raziskav kot sta npr. PISA in TIMSS, zelo malo. 

Matematična pismenost se v Sloveniji preverja prek mednarodnih raziskav PISA in TIMSS ter 

delno prek nacionalnega preverjanja znanja. PISA se izvaja vsaka tri leta v devetem razredu 

OŠ, TIMSS vsaka štiri leta v četrtem in osmem razredu OŠ, nacionalno preverjanje pa vsako 

leto v šestem in devetem razredu OŠ. Mednarodni raziskavi se primerjata na lestvici, ki za 

povprečje opredeljuje 500 točk, medtem ko nacionalno preverjanje rezultate podaja v deležu 

(procentualno). Zadnje raziskave PISA in TIMSS kažejo na izboljšanje matematičnega znanja 

slovenskih učencev, gledano primerjalo, so dosežki nadpovprečni. Na nacionalnem preverjanju 

znanja iz matematike v šolskem letu 2016/2017 so slovenski šestošolci dosegli povprečen 

rezultat 49,42 % (RIC, 2017), leto prej (šolsko leto 2015/2016) 53,79 % (RIC, 2016), leto pred 

tem (šolsko leto 2014/2015) pa 50,85 % (RIC, 2015). Rezultati mednarodnih raziskav kažejo, 

da se slovenski učenci po znanju matematike gibljejo rahlo nad povprečjem, pri nacionalnih 

raziskavah pa v bližini petdesetih odstotkov. Ob tem je treba upoštevati, da nacionalna 

raziskava preverja matematično znanje, ki ni ekvivalentno matematični pismenosti, saj 

vključuje predvsem naloge učbeniškega tipa in naloge faktografske narave. Vsekakor pa delno 

preverja tudi matematično pismenost (življenjske naloge, problemska zasnova, uporaba 

matematičnega znanja v novih situacijah). 

Z magistrskim delom želimo ugotoviti, kako razvita je matematična pismenost ob koncu 

razredne stopnje, to je ob koncu petega razreda devetletne osnovne šole. V ta namen smo 

sestavili preizkus znanja za preverjanje matematične pismenosti. Zanima nas splošni dosežek 

vzorca na preizkusu znanja, razlika v dosežku med učenci in učenkami, razlika v dosežku med 

tistimi, ki obiskujejo vaško šolo, in tistimi, ki obiskujejo mestno šolo in ali je dosežek na 

preizkusu znanja odvisen od delovne dobe učitelja razrednika. Poleg tega bomo raziskali, v 

kolikšni meri se dosežek na preizkusu znanja iz matematične pismenosti povezuje z učenčevo 
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končno oceno pri matematiki v petem razredu ter katero od kognitivnih področij znanja 

matematične pismenosti (konceptualno ali proceduralno) je pri petošolcih bolj razvito. Preverili 

bomo tudi znanje posameznih vsebinskih področij v preizkusu iz matematične pismenosti ter 

jih primerjali med seboj. Vsebinska področja (tri) so podobna tistim, ki jih zajema raziskava 

TIMSS, in sicer aritmetika, geometrija in merjenje ter obdelava podatkov. 

Z analizo rezultatov bomo skušali ugotovili dejansko stanje matematične pismenosti 

petošolcev, v kolikšni meri se to razlikuje od zaključnih ocen pri matematiki ter ali delovna 

doba učitelja vpliva na njeno razvitost. Rezultati bodo povratna informacija učiteljem, ki so 

sodelovali v raziskavi, prek njih bodo lahko reflektirali svoje delovanje na proučevanem 

področju – pri razvijanju matematične pismenosti. Pisni preizkus znanja iz matematične 

pismenosti pa bo služil vsem učiteljem, da bodo z njegovo pomočjo lahko izboljšali dosedanjo 

prakso razvijanja matematične pismenosti. 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

V empiričnem delu želimo dobiti odgovore na sledeča raziskovalna vprašanja. 

1. Kolikšen je povprečen dosežek učencev petih razredov OŠ na preizkusu znanja iz 

matematične pismenosti? 

2. Ali se med učenci in učenkami petih razredov OŠ pojavljajo statistično pomembne 

razlike v dosežku na preizkusu znanja iz matematične pismenosti? 

3. Ali se med petošolci, ki obiskujejo mestno šolo, in petošolci, ki obiskujejo vaško šolo, 

pojavljajo statistično pomembne razlike v dosežku na preizkusu znanja iz matematične 

pismenosti? 

4. Ali obstaja povezanost med učenčevim dosežkom na preizkusu znanja iz matematične 

pismenosti in njegovo končno oceno pri matematiki? 

5. Ali obstaja povezanost med učenčevim dosežkom na preizkusu znanja iz matematične 

pismenosti in delovno dobo njegovega učitelja razrednika? 

6. Ali med kognitivnima področjema matematične pismenosti (konceptualnim in 

proceduralnim znanjem) pri učencih petih razredov OŠ prihaja do statistično 

pomembnih razlik? 

7. Ali med vsebinskimi področji matematične pismenosti (aritmetiko, geometrijo in 

merjenjem, obdelavo podatkov) pri učencih petih razredov OŠ prihaja do statistično 

pomembnih razlik? 

3.3 Metodologija raziskovanja 

3.3.1 Raziskovalna metoda 

V raziskavi bomo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja ter kvantitativen 

raziskovalni pristop. Poleg tega bomo za preverjanje posameznih hipotez uporabili statistične 

postopke inferenčne statistike. 
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3.3.2 Opis vzorca 

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu. V raziskavo so bili vključeni 

učenci, ki so v šolskem letu 2017/2018 obiskovali peti razred osnovne šole, ter njihovi učitelji 

razredniki. V raziskavi je tako sodelovalo 246 učencev in učenk iz različnih regij Slovenije. 

Raziskavo smo izvedli v sedemnajstih različnih oddelkih. Od vsakega učitelja razrednika smo 

pridobil tudi podatek o letih delovne dobe, kar je služilo za preverjanje enega izmed zastavljenih 

raziskovalnih vprašanj. V raziskavi sodelujoči učenci so prihajali tako iz vaških kot iz mestnih 

osnovnih šol. Vzorec zajema 17 oddelkov iz 11 različnih osnovnih šol. Med njimi je 6 šol 

mestnega tipa in 5 šol vaškega tipa (2 od teh sta podružnici). Sodelovalo je torej 9 oddelkov iz 

šestih mestnih šol ter 8 oddelkov iz petih vaških šol. Starost učencev je bila 10 do 11 let. 

Vzorec je, glede na spol učenca in tip šole, podrobneje predstavljen v spodnjih slikah. 

 

Slika 4: Udeleženci raziskave glede na spol 

 

V raziskavi je sodelovalo 128 učencev, kar predstavlja 52 % celotnega vzorca ter 118 učenk, ki 

predstavljajo 48 % celotnega vzorca. Celoten vzorec sestavlja 246 učencev in učenk. 

52 %

48 %

učenci učenke
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Slika 5: Udeleženci raziskave glede na tip šole 

 

Iz mestnih šol je prihajalo 145 učencev, sodelujočih v raziskavi, kar predstavlja 59 % celotnega 

vzorca. 101 učenec, sodelujoč v raziskavi, je prihajal iz vaške šole, kar predstavlja 41 % 

celotnega vzorca. Delež učencev iz mestnih šol je torej rahlo večji, kar je posledica številnejših 

oddelkov v mestnih šolah, ki pomenijo hitreje pridobljeno večje število sodelujočih kot pri 

vaških šolah. 

Delež učencev in učenk, glede na tip šole, s katere prihajajo, je podrobneje predstavljen v 

spodnji tabeli. 

Tabela 5  

Frekvenčna porazdelitev po tipu šole glede na spol učencev 

    tip šole   

    mestna vaška skupaj 

spol 
učenke 70 48 118 

učenci 75 53 128 

  skupaj 145 101 246 

 

Iz mestnih šol je prihajalo 70 učenk, kar predstavlja 28,5 % celotnega vzorca, medtem ko je iz 

vaških šol prihajalo 48 učenk, kar predstavlja 19,5 % vzorca. 75 učencev je prihajalo iz mestnih 

šol, kar predstavlja 30,5 % vzorca, 53 učencev pa je prihajalo iz vaških šol, ti pa predstavljajo 

21,5 % celotnega vzorca. Učenci so bili torej večinsko zastopani tako v mestnih šolah kot v 

vaških šolah. 

59 %

41 %

mestna šola vaška šola
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3.3.3 Instrumentarij 

V raziskavi smo uporabili preizkus znanja, namenjen preverjanju matematične pismenosti 

(priloga 1). Preizkus znanja zajema 12 nalog, ki so vezane na učni načrt za peti razred 

devetletne osnovne šole, hkrati pa so vezane na predpostavke matematične pismenosti, torej 

zajemajo različne kognitivne in vsebinske ravni znanja, vključujejo problemske situacije, 

naloge pa so kontekstualizirane in povezane z vsakdanjimi življenjskimi situacijami. Pri 

reševanju ne gre zgolj za preverjanje osnovnega matematičnega znanja, obrazcev in postopkov, 

pač pa za uporabo matematičnega znanja v novih, kompleksnejših situacijah. 

Na prvi strani preizkus znanja vsebuje osnovne podatke za potrebe raziskave. Pod naslovom so 

kratka navodila, pod njim pa mesto za šifro, ki jo vpiše vsak učenec, saj je preizkus znanja 

anonimen. Spodaj učenec obkroži spol ter napiše šolo, iz katere prihaja. Povsem na dnu je mesto 

za zapis datuma pisanja preizkusa znanja. 

Preizkus znanja vsebuje 12 nalog, vsaka naloga pa je vredna 4 točke. Celoten preizkus znanja 

vsebuje 48 možnih točk. Enako število točk je bilo možnih na nacionalnem preverjanju znanja 

iz matematike v šolskem letu 2015/2016 (RIC, 2016). Za primerjavo, v šolskem letu 2016/2017 

je bilo na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike možnih 50 točk (RIC, 2017).  

Preizkus znanja je taksonomsko klasificiran po prilagojeni Gagnejevi klasifikaciji znanja. 

Gagnejeva taksonomska lestvica, ki jo uporablja tudi raziskava NPZ, predvideva tri stopnje, in 

sicer konceptualno znanje, proceduralno znanje ter problemsko znanje. Naš preizkus znanja se 

osredinja na prvi dve, torej na konceptualno znanje in proceduralno znanje, problemskost pa je 

vpeta v naloge. Zaradi navezave na učni načrt in omejenost glede dolžine preizkusa znanja, 

tretje stopnje, tj. problemskega znanja, ne preverjamo ločeno. Polovica nalog torej preverja 

konceptualno znanje (24 možnih točk), polovica nalog pa proceduralno znanje (24 možnih 

točk). 

Preizkus znanja je vsebinsko klasificiran, glede na tri vsebinska področja, ki so prek nalog 

povezana z matematično pismenostjo. Vsebinska področja so aritmetika, geometrija in merjenje 

ter obdelava podatkov. Enako vsebinsko klasifikacijo uporablja mednarodna raziskava TIMSS, 

skoraj enako (namesto obdelave podatkov je tretji sklop poimenovan druge vsebine) pa 

uporablja tudi nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Vsako od treh vsebinskih področij v našem 

preizkusu znanja tako zajema štiri naloge in posledično je pri vsakem vsebinskem področju 

mogoče doseči 16 točk. 

Naloge v preizkusu znanja so med seboj različne tako po vsebini kot kontekstu. Njihov vrstni 

red je mešan, tako glede na kognitivno raven kot tudi vsebino. Naloge so slikovno opremljene, 

vsaka naloga pa je na svoji strani. Za tak pristop smo se odločili, ker omogoča boljšo razvidnost 

posamezne naloge ter slikovnega gradiva, dodaten prostor učencu omogoča izrabo prostora po 

lastni želji (pomožni računi, izpisi ipd.), poleg tega pa gre za naloge s podvprašanji, ki same po 

sebi zahtevajo več prostora. Nekatere naloge poleg klasičnega matematičnega izkazovanja 

znanja (računanje, sklepanje, izpis in branje podatkov idr.) zahtevajo tudi utemeljevanje 

učenčeve odločitve oz. odgovora. S tega vidika se preizkus znanja zgleduje po mednarodni 
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raziskavi PISA, ki vedno bolj poudarja pomen posameznikove sposobnosti utemeljevanja 

odločitev v današnjem svetu, kar se kaže tudi v spreminjanju definicije matematične pismenosti 

pri raziskavi PISA skozi čas. 

Učenci za pisanje preizkusa znanja potrebujejo pisalo, navaden svinčnik za risanje, ravnilo ter 

šestilo. Preizkus znanja je časovno omejen na 90 minut. 

S preizkusom znanja želimo torej preveriti matematično pismenost slovenskih petošolcev 

devetletne osnovne šole. Preizkus znanja vsebuje značilnosti relevantnih mednarodnih in 

nacionalnih raziskav. Glede taksonomije je podoben raziskavi NPZ, glede vsebine raziskavama 

TIMSS in NPZ, glede konteksta nalog in vključevanja utemeljevanja pa tudi raziskavi PISA. 

Preizkus znanja je moje avtorsko delo. 

3.3.4 Merske karakteristike preizkusa znanja 

Vsebinsko veljavnost preizkusa znanja smo preverili s primerjanjem raziskovalnih vprašanj in 

preizkusa znanja ter s pregledom preizkusa znanja s strani strokovnjaka na področju didaktike 

matematike – mentorice magistrskega dela. 

Zanesljivost preizkusa znanja smo preverili s Cronbachovim koeficientom alfa, ki omogoča 

analizo notranje konsistentnosti nalog. Vrednost Cronbachovega alfa testa znaša 0,85, kar 

pomeni dobro zanesljivost. 

Objektivnost izvedbe smo zagotovili z enakimi pogoji in postopkom izvedbe za vse udeležene 

v raziskavi. Vsi sodelujoči so imeli na voljo enako časa za pisanje, bili deležni enakih navodil 

in reševali enake naloge. Objektivnost vrednotenja smo zagotovili z vnaprej postavljenimi 

jasnimi kriteriji, poleg tega so bili vsi preizkusi šifrirani in zato anonimni, kar je izničilo 

subjektiven vpliv na vrednotenje.  

Občutljivost preizkusa znanja se kaže v tem, da smo dobili razpršene podatke, ki ponazarjajo, 

da z instrumentom lahko razmeroma natančno ugotavljamo razlike med učenci. 

3.3.5 Postopek zbiranja podatkov 

Ker smo želeli meriti matematično pismenost petošolcev, raziskave nismo mogli začeti, preden 

je bila obravnavana glavnina matematike v petem razredu. Tako smo izvedbo preizkusa znanja 

načrtovali za mesec junij oz. najprej konec meseca maja. 

V mesecu aprilu smo šolam, s katerimi smo že imeli stike zaradi preteklih študijskih praks ali 

zaradi kakršnegakoli sodelovanja v preteklosti, poslali vabilo za sodelovanje v raziskavi. V tem 

vabilu sta bila omenjena namen raziskave in to, da bo učitelj od tega imel tudi nekaj koristi. 

Poleg vpogleda v znanje oddelka, tako celote kot posameznikov, smo vsem sodelujočim 

učiteljem ob koncu raziskave poslali avtorski preizkus znanja z dovoljenjem za njegovo 

uporabo v namene poučevanja. 
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Ker smo želeli doseči čim večje število sodelujočih učencev, smo se za sodelovanje obrnili tudi 

na učitelje v skupini Razredni pouk – učitelji, ki deluje na socialnem omrežju Facebook. Ker 

skupina vsebuje veliko število razrednih učiteljev, je bila zato toliko večja možnost odziva. 

Učiteljem, ki so se javili, smo prav tako poslali vabilo o sodelovanju s ključnimi podatki.  

Vsem učiteljem, ki so se odzvali in so dobili tudi ravnateljevo dovoljenje, smo nato poslali 

natančnejša navodila o sami izvedbi, torej o poteku pisanja preizkusa, potrebščinah za pisanje 

ter šifrah, ki smo jih pripravili skupaj z učitelji, da je bil preizkus izveden anonimno. Šifre smo 

potrebovali, ker smo kasneje prek njih od učiteljev izvedeli končno oceno pri matematiki za 

vsakega sodelujočega učenca. Na tak način smo pridobili vse informacije anonimno. Učiteljem 

smo poleg naštetega poslali tudi izjavo o soglasju staršev (priloga 2) za sodelovanje njihovega 

otroka v raziskavi. V raziskavi so sodelovali le učenci, ki so oddali soglasje, podpisano s strani 

staršev oz. zakonitih zastopnikov. 

Z zainteresiranimi učitelji razredniki smo se nato dogovorili za točen termin pisanja preizkusa 

znanja. Preizkus znanja so učenci pisali 90 minut, pri vsakem oddelku smo bil med pisanjem 

fizično prisotni. V nekaterih primerih sta dva oddelka pisala hkrati v isti učilnici.  

Datumi in ure izvajanja raziskave so predstavljeni spodaj. Oddelki so zaradi anonimnosti 

označeni številčno. 

Tabela 6   

Časovni prikaz izvajanja raziskave po oddelkih 

ODDELEK DATUM URA 

1 in 2 31. 5. 2018 8.15 

3 4. 6. 2018 10.20 

4 5. 6. 2018 10.15 

5 6. 6. 2018 8.30 

6 6. 6. 2018 11.00 

7 in 8 7. 6. 2018 8.30 

9 in 10 7. 6. 2018 11.00 

11 in 12 11. 6. 2018 9.30 

13 13. 6. 2018 8.20 

14 14. 6. 2018 10.00 

15 15. 6. 2018 8.30 

16 18. 6. 2018 10.00 

17 21. 6. 2018 10.15 

 

Pred pričetkom pisanja smo učencem predstavili namen pisanja preizkusa znanja ter omenili 

pripomočke, ki so jih potrebovali. Na kratko smo predstavili način, kako je preizkus zasnovan 

(vsaka naloga na svoji strani), opozorili smo na samostojno reševanje. Med pisanjem smo z 

namenom boljše časovne orientacije učence opomnili, ko je pretekla polovica časa (45 minut), 

ter nato še pred koncem, ko je bilo na voljo še 10 minut za pisanje preizkusa znanja. Ko smo 

preizkuse znanja pobrali, smo nato s pomočjo razrednika v prazen kvadrat na naslovni strani 
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vsakega preizkusa znanja vpisali posameznikovo končno oceno pri matematiki. Ta nam je 

služila za kasnejšo statistično obdelavo. Šifre učencev so imeli učitelji pripravljene že pred 

pisanjem, da kasneje ne bi prišlo do zamenjave, pomote ali časovnega zapleta. 

Ob koncu pisanja smo se vsem sodelujočim zahvalili za sodelovanje. Po koncu raziskave smo 

vsem sodelujočim učiteljem poslali obljubljeni preizkus znanja za uporabo v njihovi praksi. 

Poleg tega smo, ko smo točkovali in statistično obdelali vse preizkuse znanja, vsakemu učitelju 

poslali podatke o dosežku celotnega vzorca, dosežku njegovega celotnega oddelka ter podatke 

o dosežku vsakega posameznika iz njegovega oddelka (prek šifer). 

3.3.6 Postopek obdelave podatkov 

Najprej smo vse rešene preizkuse znanja pregledali in točkovali. Za točkovanje smo vnaprej 

pripravili kriterij ocenjevanja (priloga 3) za vsako posamezno nalogo. Po točkovanju smo 

podatke in rezultate vseh sodelujočih v raziskavi vnesli v program Excel 2013. Vnesli smo šifro, 

ime šole, končno oceno pri matematiki, spol učenca, tip šole, datum pisanja in št. doseženih 

točk pri vsaki posamezni nalogi. 

Vse podatke smo nato statistično obdelali v programu IBM SPSS Statistics 22. 

Za vse podatke smo izračunali osnovne opisne statistike, in sicer mere centralne tendence 

(povprečno vrednost, modus in mediano), mere razpršenosti (varianco in standardni odklon), 

distribucijo podatkov oz. normalnost porazdelitve ter frekvence po posameznih demografskih 

spremenljivkah (spolu učenca in tipu šole). 

Za odgovore na raziskovalna vprašanja smo uporabili statistične postopke inferenčne statistike, 

in sicer smo za preverjanje razlik med spoloma ter razlik med vaškimi in mestnimi šolami 

uporabili t-test za 2 neodvisna vzorca. Za preverjanje povezanosti med učenčevim dosežkom 

na preizkusu znanja iz matematične pismenosti in njegovo končno oceno pri matematiki smo 

uporabili Spearmanov korelacijski koeficient. Isti korelacijski koeficient smo uporabili tudi za 

namen preverjanja povezanosti med leti učiteljeve delovne dobe in dosežkom učencev na 

preizkusu znanja iz matematične pismenosti. Za preverjanje razlik med kognitivnima ravnema 

znanja (med konceptualnim in proceduralnim znanjem) učencev smo uporabili t-test za dva 

odvisna vzorca. Tudi za preverjanje razlik med vsebinskimi področji (aritmetiko, geometrijo in 

merjenjem, obdelavo podatkov) smo uporabili t-test za dva odvisna vzorca, in sicer smo vsa 

vsebinska področja medsebojno primerjali z navedenim statističnim postopkom.  

3.4 Rezultati in interpretacija 

V prvem delu tega poglavja bomo predstavili rezultate in interpretacijo vsake posamezne naloge 

na preizkusu znanja iz matematične pismenosti. Pri vsaki nalogi bomo predstavili določene 

statistične podatke (povprečno vrednost, ekstremne vrednosti, indeks težavnosti ter koeficient 

diskriminativnosti). Vsako nalogo bomo analizirali tudi z vidika ugotovitev, ki smo jih zbrali 

med vrednotenjem preizkusa znanja. 



Okorn, M. (2018). Razvijanje matematične pismenosti pri učencih v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

45 

V drugem delu tega poglavja bomo predstavili rezultate in interpretacijo preizkusa znanja iz 

matematične pismenosti kot celoto. Rezultati se bodo nanašali na celoten vzorec, z njimi pa 

bomo skušali odgovoriti na raziskovalna vprašanja. Ugotavljali bomo povprečen dosežek 

celotnega vzorca, morebitne razlike v skupnem dosežku vzorca, glede na spol učenca in tip 

šole. Skušali bomo ugotoviti, ali obstaja povezava med učenčevo končno oceno pri matematiki 

in dosežkom na našem preizkusu znanja ter ali je s tem dosežkom morda povezana tudi delovna 

doba učitelja razrednika. Primerjali bomo dosežek celotnega vzorca, glede na kognitivno raven 

in glede na vsebinska področja matematične pismenosti, zajeta v našem preizkusu znanja.  

Rezultate smo predstavili s tabelami in slikami. Pri preverjanju statistične pomembnosti razlik 

in korelacij smo upoštevali 5-odstotno raven tveganja. 

Rezultati oz. podatki, podani v odstotkih, so v nadaljevanju pri interpretaciji zaokroženi na eno 

decimalno mesto natančno. 

3.4.1 Rezultati in interpretacija posameznih nalog na preizkusu znanja 

Naš preizkus znanja zajema 12 nalog, ki pokrivajo tri vsebinska področja ter dve kognitivni 

področji. Za vsako od nalog smo izračunali povprečni dosežen rezultat ter indeks težavnosti. 

Izračunali smo tudi delež učencev, ki so pri posamezni nalogi dosegli nič oz. vse možne točke. 

Ti podatki bodo pripomogli k bolj poglobljeni analizi posameznih nalog. Poleg omenjenega 

smo izračunali tudi koeficient diskriminativnosti, ki kaže korelacijo med posamezno nalogo in 

skupnim dosežkom. Statistični podatki so najprej predstavljeni skupaj v tabelah, nato pa še 

posamično pri opisu posameznih nalog. Pri opisu vsake naloge smo na koncu zapisali tudi 

opažanja oz. posebnosti, ki smo jih zaznali med vrednotenjem preizkusov znanja. Omenjene so 

vidnejše oz. izstopajoče ugotovitve. Zbrani podatki bodo omogočali poglobljen vpogled v 

posamezne naloge ter razloge za dosežek učencev na preizkusu znanja, hkrati pa bodo nakazali 

možnosti izboljšav za morebitno ponovno uporabo instrumenta. 

3.4.1.1 Povprečne vrednosti posameznih nalog in indeksi težavnosti 

Povprečna vrednost (M) prikazuje povprečno število doseženih točk na preizkusu znanja pri 

posamezni nalogi. Pri vsaki od nalog je možno doseči največ 4 točke. Indeks težavnosti odraža 

težavnost naloge. Višji ko je odstotek, lažja je naloga po zahtevnosti, uspešnejši so bili učenci 

pri njenem reševanju. Za izračun indeksa težavnosti smo uporabili spodnjo enačbo. 

IT = 
𝑀− 𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥− 𝑚𝑖𝑛
 × 100 

Indeks težavnosti smo izračunali tako, da smo od povprečne vrednosti naloge odšteli najnižjo 

možno vrednost (0 točk) in jo delili z razliko med vsemi možnimi točkami (4 točke) ter najnižjo 

možno vrednostjo (0 točk). Dobljeno vrednost smo pomnožili s 100, da smo dobili delež v 

odstotkih. 

Povprečni dosežek vseh udeleženih v raziskavi in indeks težavnosti za vsako od nalog 

predstavlja spodnja tabela.  
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Tabela 7   

Povprečni dosežek vseh udeležencev in indeks težavnosti za vsako od nalog na preizkusu znanja 

naloga M indeks težavnosti (%) 

1 1,77 44,26 

2 2,16 54,07 

3 1,38 34,60 

4 2,92 73,02 

5 2,68 66,92 

6 1,70 42,53 

7 0,95 23,83 

8 2,54 63,62 

9 1,04 26,02 

10 1,71 42,63 

11 1,98 49,49 

12 1,52 38,01 

 

Ugotovimo, da se povprečno doseženo število točk pri posameznih nalogah giblje v razponu 

med 0,95 in 2,92, indeksi težavnosti pa med 23,8 % in 73,0 %. Najboljši povprečen dosežek so 

učenci dosegli pri 4. nalogi, najslabši pa pri 7. nalogi. Ti rezultati sovpadajo z indeksi 

težavnosti. Sedma naloga je bila, tako glede na indeks težavnosti kot povprečni dosežek, 

najtežja, četrta pa najlažja. 

V spodnji tabeli so naloge iz preizkusa znanja razporejene po težavnosti od najlažje do najtežje, 

glede na izračun indeksa težavnosti. 

Tabela 8   

Razporeditev nalog od najlažje do najtežje glede na indeks težavnosti 

naloga indeks težavnosti (%) 

4 73,02 

5 66,92 

8 63,62 

2 54,07 

11 49,49 

1 44,26 

10 42,63 

6 42,53 

12 38,01 

3 34,60 

9 26,02 

7 23,83 
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3.4.1.2 Delež učencev, ki so pri posameznih nalogah dosegli skrajne vrednosti 

Izračunali smo, kolikšen delež učencev je pri vsaki od nalog dosegel vse oz. nič možnih točk. 

Izračun nam bo koristil kot dodatna informacija pri analizi posameznih nalog. 

Deleži učencev, ki so dosegli skrajne vrednosti pri posamezni nalogi, so predstavljeni v spodnji 

tabeli. 

Tabela 9   

Frekvenčni prikaz skrajnih dosežkov za vsako od nalog na preizkusu znanja 

  0 točk 4 točke 

naloga f  % f  % 

1 30 12,20 26 10,57 

2 23 9,35 22 8,94 

3 77 31,30 26 10,57 

4 18 7,32 101 41,06 

5 25 10,16 61 24,80 

6 36 14,63 10 4,07 

7 117 47,56 9 3,66 

8 25 10,16 41 16,67 

9 138 56,10 30 12,20 

10 71 28,86 31 12,60 

11 77 31,30 64 26,02 

12 38 15,45 2 0,81 

 

Učenci so, upoštevajoč skrajne vrednosti, največkrat vse točke (4) dobili pri 4. nalogi (41,1 %), 

najmanjkrat pa so vse točke dobili pri 12. nalogi (0,8 %). 0 točk so najpogosteje dosegli pri 9. 

nalogi (56,1 %), najredkeje pa pri 4. nalogi (7,3 %).  

3.4.1.3 Koeficient diskriminativnosti 

Koeficient diskriminativnosti prikazuje korelacijo med dosežkom posameznikov pri nalogi in 

njihovim skupnim dosežkom na preizkusu znanja. Korelacija nam pove, v kolikšni meri naloga 

odraža konstrukt oz. lastnost, ki jo merimo, v našem primeru matematično pismenost. 

Spodnja tabela predstavlja koeficient diskriminativnosti za vsako od nalog na preizkusu znanja. 
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Tabela 10   

Koeficient diskriminativnosti za vsako od nalog na preizkusu znanja 

naloga koeficient diskriminativnosti 

1 0,65 

2 0,56 

3 0,57 

4 0,48 

5 0,51 

6 0,50 

7 0,54 

8 0,53 

9 0,59 

10 0,60 

11 0,48 

12 0,21 

 

Koeficienti nakazujejo, da posamezne naloge merijo isto lastnost oz. konstrukt. Najvišji 

koeficient diskriminativnosti je bil izmerjen pri 1. nalogi (0,65), najnižji pri 12. nalogi (0,21), 

večinoma pa so nad vrednostjo 0,50. Koeficient diskriminativnosti pri 12. nalogi močno 

odstopa od drugih koeficientov diskriminativnosti, razloge za to pa bomo poskušali najti pri 

individualni analizi nalog. 

3.4.1.4 Interpretacija rezultatov po posameznih nalogah 

V nadaljevanju je, glede na zgornje ugotovitve, predstavljena vsaka od nalog, dopisana po so 

tudi opažanja med vrednotenjem preizkusov znanja. 

NALOGA 1: NOGOMETNE SLIČICE 

Povprečno število doseženih točk na preizkusu znanja pri prvi nalogi je bilo 1,77 od možnih 4. 

Indeks težavnosti znaša 44,3 %, naloga se, glede na povprečni rezultat, uvršča na 7. mesto po 

težavnosti (na prvem mestu je, glede na povprečni rezultat, najtežja naloga). Nalogo je v celoti 

pravilno rešilo 26 učencev od skupno 246 (10,6 %), medtem ko 30 učencev (12,2 %) pri tej 

nalogi ni doseglo nič točk. Koeficient diskriminativnosti znaša 0,65. 

Med ocenjevanjem in popravljanjem preizkusa znanja smo ugotovili, da preprosti izračuni oz. 

sklepanje iz enote na množino in obratno učencem ne predstavlja večjih težav. Učenci so 

uspešno pretvorili evre v cente in nato izpeljali račune deljenja. Največje odstopanje se kaže pri 

točki c, kjer je naloga spraševala po najmanjšem nujnem številu paketov. Ker se lahko kupi le 

število sličic, deljivo s številom 5 (v vsakem paketu je 5 sličic), v albumu pa je prostora za 243 

sličic, je treba upoštevati, da je treba kupiti 245 sličic, torej 49 paketov. Velik del učencev je 

zgolj delil število sličic v albumu (243) s 5 in izpeljal, da potrebujemo 48 paketov. Pri tem gre 

za določeno stopnjo abstraktne predstave, saj učenec mora razumeti, da tudi v primeru, da 

dobimo res vse sličice, v vsakem primeru ostaneta dve podvojeni. V delu, kjer jih sprašujemo 
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po centih, so pogosto odgovor podajali v evrih, kar kaže na pomanjkljivo branje. Pri točki d, 

kjer Jerica dobi 8 evrov in jih 6 zapravi za 10 paketov v času akcije, ji ostaneta še 2 evra. 

Nekateri učenci so ta preostanek nadalje vključili v nakup sličic po redni ceni, zato smo 

upoštevali obe možnosti – ali je kupila za 6 evrov v času akcije in preostanek obdržala (ker 

naloga sprašuje za čas akcije), ali pa, da je preostanek izkoristila za nakup sličic, kolikor jih je 

bilo še mogoče kupiti zunaj akcije (ta namreč velja le, če kupi 10 paketov skupaj, če kupi 

posamezne, pa plača redno ceno). Odvečne informacije, ki so podane na zaslonu računalnika v 

nalogi, se niso izkazale za moteč dejavnik, saj v glavnem niso vplivale na rezultat niti jih učenci 

niso zamenjevali z drugimi informacijami. 

NALOGA 2: KOŠARKA 

Povprečno število doseženih točk na preizkusu znanja pri drugi nalogi je bilo 2,16 od možnih 

4. Indeks težavnosti znaša 54,1 %, naloga se, glede na povprečni rezultat, uvršča na 9. mesto 

po težavnosti. Nalogo je v celoti pravilno rešilo 22 učencev od skupno 246 (8,9 %), medtem ko 

23 učencev (9,4 %) pri tej nalogi ni doseglo nič točk. Koeficient diskriminativnosti znaša 0,56. 

Med ocenjevanjem in popravljanjem preizkusa znanja smo ugotovili, da iskanje bistvenih 

podatkov v prikazu, njihov izpis ali obkroževanje učenci petih razredov dokaj dobro obvladajo. 

Kmalu pa se pokaže razlika med golim branjem podatkov in njihovim razumevanjem. V 

drugem delu točke a, kjer učenci morajo ugotoviti, v kateri četrtini je bil izid najtesnejši, imajo 

že napisane rezultate za prve tri četrtine, zadnja pa je vključena v končni rezultat, zato je rezultat 

zadnje četrtine treba izračunati. Tu so se že pokazale razlike in nekaterim tega podatka ni uspelo 

razbrati. Največ točk so učenci izgubili pri točki c, kjer je bilo poleg branja pravih informacij 

treba odločitev tudi utemeljiti. Nekaj težav je predstavljal že prvi del, saj je treba primerjati 

slovensko prvo peterko in srbske igralce s klopi, kar pomeni upoštevanje podatkov, ki so 

prostorsko razporejeni po diagonali. Pogosto so učenci primerjali obe prvi peterki oz. katero od 

drugih možnih kombinacij, kar nakazuje na morebitno površno branje navodil. Nadalje pa je 

največ težav predstavljala utemeljitev. Včasih so učenci podali nejasno utemeljitev, ki ne odraža 

razumevanja situacije, ali pa so odgovorili le z da/ne, kar niti ni utemeljitev. 

NALOGA 3: VRT 

Povprečno število doseženih točk na preizkusu znanja pri tretji nalogi je bilo 1,38 od možnih 4. 

Indeks težavnosti znaša 34,6 %, naloga se, glede na povprečni rezultat, uvršča na 3. mesto po 

težavnosti. Nalogo je v celoti pravilno rešilo 26 učencev od skupno 246 (10,6 %), medtem ko 

77 učencev (31,3 %) pri tej nalogi ni doseglo nič točk. Koeficient diskriminativnosti znaša 0,57. 

Naloga je zahtevala risanje skic posameznih vrtov z merami v metrih, pri čemer se obseg vrta 

ne spreminja. Velik del učencev je ugotovil, da gre za obseg, vendar večina ni našla vseh petih 

možnih načinov. Naloga zahteva mere v metrih in velika večina učencev je tudi tako razumela 

navodilo. Pri popravljanju smo ugotovili, da je majhen delež učencev mere stranic določal tudi 

z decimalnimi števili (npr. pri obsegu 22 m so vsako od stranic opredelili z dolžino 5,5 m). 

Čeprav tak način reševanja ni bil predviden, ker omogoča mnogo več pravilih rešitev kot 

prvotno zamišljen način reševanja (5 možnih variant), smo v takih primerih prav tako nalogo 
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vrednotili pozitivno, saj izkazuje učenčevo razumevanje (tudi če je dolžina napisana z 

decimalnimi števili, je še vedno podana v metrih), poleg tega pa pomeni tudi učenčevo 

obvladovanje decimalnih števil. Drugi del naloge (točka b) se je navezoval na prvi del, zato je 

razumljiv dokaj nizek povprečni dosežek, saj v primeru, da učenec ni rešil prvega dela, v večji 

meri tudi drugega ni, čeprav je to delno mogoče (lahko napiše in izračuna površino največjega 

možnega vrta, četudi prvega dela naloge ne reši). Za največji problem pri drugem delu se je 

izkazalo (ne)razlikovanje med obsegom in ploščino. Naloga je spraševala po vrtu, ki bo 

omogočal posaditi največ krompirja. Veliko odgovorov učencev je bilo podanih v smislu, da je 

na vseh vrtovih mogoče posaditi enako količino krompirja, saj je obseg vedno enak. Zanimivo 

je, da se je to dogajalo tudi pri učencih, ki so v prvem delu naloge pravilno skicirali vse možne 

vrtove. Zaključimo lahko, da razlikovanje med terminoma obseg in ploščina še ni povsem 

usvojeno pri petošolcih, ki so sodelovali v raziskavi. Pri tem je možno, da pojma sicer poznajo 

in tudi razumejo, vendar ju ne znajo uporabiti, ko nastopita v kontekstualiziranih nalogah s 

stvarnimi situacijami, kar je značilno za naloge, ki razvijajo matematično pismenost in se 

razlikujejo od klasičnih učbeniških nalog. 

NALOGA 4: MLEKO 

Povprečno število doseženih točk na preizkusu znanja pri četrti nalogi je bilo 2,92 od možnih 

4. Indeks težavnosti znaša 73,0 %, naloga se, glede na povprečni rezultat, uvršča na zadnje, 12. 

mesto po težavnosti. Nalogo je v celoti pravilno rešil 101 učenec od skupno 246 (41,1 %), 

medtem ko 18 učencev (7,3 %) pri tej nalogi ni doseglo nič točk. Koeficient diskriminativnosti 

znaša 0,48. 

Ta naloga je bila od vseh najmanj strukturirana in je učencem pri reševanju omogočala največ 

svobode. Na začetku je besedilo, ki ponuja kopico različnih informacij in omogoča različno 

manipuliranje z njimi. Informacij je namenoma veliko, da učenec sam določi, katere bo 

uporabil. Naloga učenca je sestaviti dve različni nalogi in ju tudi rešiti. Ker je veliko informacij 

in učenec lahko naredi nalogo, ki njemu najbolj ustreza, ni presenetljivo, da je bil povprečni 

dosežek pri tej nalogi najvišji. V nekaterih primerih se je izkazalo, da so učenci sestavljali 

naloge, ki nikakor niso bile povezane z besedilom. Ker smo pri analizi ugotovili, da nismo 

izrecno zapisali, naj se samostojne naloge nanašajo na besedilo, smo tudi tem nalogam, ki niso 

bile v kontekstu besedila, dali določen delež točk v primeru, da so bile smiselne in pravilno 

rešene. V okviru izboljšav predlagamo, da se pri morebitnem ponovnem izvajanju raziskave pri 

tej nalogi dopiše, da se morajo nove naloge navezovati na zgornje besedilo. Pri samem 

reševanju sicer ni bilo zaznati večjih pomanjkljivosti, v največji meri so se učenci odločili za 

pisno seštevanje in odštevanje, pogosto so pri sestavljanju naloge uporabili tudi podatke o votlih 

merah. Pri teh se je izkazalo, da pogosto domnevajo, da je en hektoliter enak tisočim litrom. 

Ker se je ta napaka pojavila večkrat in pri različnih oddelkih, domnevamo, da to področje še ni 

povsem dobro osvojeno pri širšem delu vzorca. 

NALOGA 5: POT V ŠOLO 

Povprečno število doseženih točk na preizkusu znanja pri peti nalogi je bilo 2,68 od možnih 4. 

Indeks težavnosti znaša 66,9 %, naloga se, glede na povprečni rezultat, uvršča na predzadnje, 
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11. mesto po težavnosti. Nalogo je v celoti pravilno rešilo 61 učencev od skupno 246 (24,8 %), 

medtem ko 25 učencev (10,2 %) pri tej nalogi ni doseglo nič točk. Koeficient diskriminativnosti 

znaša 0,51. 

Pri tej nalogi je bilo jasno določeno, kaj mora učenec narediti, kako mora to narediti in kakšen 

rezultat mora dobiti. Ker pa gre za predstavljanje podatkov, je bilo kar nekaj svobode, ki so jo 

učenci imeli pri reševanju. Vrstični diagram je v začetku vseboval le koordinati, tako da je bilo 

veliko prepuščenega reševalcu. Podatki so podani v delih celote in v večini primerov se je 

izkazalo, da to področje učencem ne predstavlja večjih težav. V veliki meri razumejo, kaj 

vrstični prikaz je in ga tudi dokaj estetsko izrišejo. Največ težav se je pokazalo pri določevanju 

vrednosti na vodoravni osi, ki je predstavljala število učencev. Rezultati, izračunani iz delov 

celote, so bili 16, 6, 18, in 8. Vrednosti oz. skala na vodoravni osi so bile označene s črticami, 

vrednosti ob njih pa je moral vpisati učenec. Podanih je bilo 10 črtic in to je omogočalo različne 

določitve vrednosti. Za preglednost se je izkazala najprimernejša možnost ta, da je vsaka črtica 

predstavljala večkratnik števila 2. Uporabljene se bile tudi možnosti, kot na primer večkratniki 

števila 3 ali 4, vendar je potem moral biti prikaz oz. izris vrstic natančen in nedvoumen, da je 

odražal pravo vrednost. Napake, ki so se pri tem pojavljale, so bile denimo vrednost 0 na prvi 

črtici (vrednost 0 je praviloma v stečišču osi) ali pa neenakomerna razporejenost vrednosti, npr. 

da je učenec začel z vrednostjo 2, nadaljeval pa z vrednostmi 4, 6, 16 in 18 brez vmesnih 

vrednosti. Gledano celostno, pa učenci dokaj uspešno razberejo podatke in jih znajo tudi 

predstaviti. 

NALOGA 6: SKLADIŠČE 

Povprečno število doseženih točk na preizkusu znanja pri šesti nalogi je bilo 1,70 od možnih 4. 

Indeks težavnosti znaša 42,5 %, naloga se, glede na povprečni rezultat, uvršča na 5. mesto po 

težavnosti. Nalogo je v celoti pravilno rešilo 10 učencev od skupno 246 (4,1 %), medtem ko  

36 učencev (14,6 %) pri tej nalogi ni doseglo nič točk. Koeficient diskriminativnosti znaša 0,50. 

Naloga je v štirih delih preverjala prostorsko predstavljivost in obvladovanje geometrijskih 

likov oz. teles. Vsi štirje deli se nanašajo na sliko na začetku naloge, vendar so med seboj 

ločene, tako da če učenec enega dela ni znal, to ni bila ovira za uspešno reševanje preostalih 

delov naloge. Prvi del se je izkazal za dokaj zahtevnega. Štirih kock iz skulpture se sploh ne 

vidi. Vseh kock v skulpturi je 13, najpogostejši odgovor pa je bil 12. Domnevamo, da je bil 

razlog v povsem vogalni skriti kocki. Preostale tri skrite kocke so blizu vidnih (njihovo pozicijo 

si je laže predstavljati), medtem ko je ta najbolj skrita in jo pri štetju najlažje izpustimo. Pri 

drugem delu, kjer je šlo za tlorisni pogled, učenci niso imeli večjih težav, pogled ptice so 

uspešno prenesli na skico, prav tako so dokaj uspešno izračunali velikost te ploskve. Majhen 

delež učencev je pravilno rešil zadnji del naloge, točko d. Razlog za to je nerazumevanje pojma 

kvader ali pa površno branje navodil. Naloga omenja kvader, medtem ko je velika večina 

učencev to razbrala kot kvadrat in posledično so napačno računali število potrebnih zabojev. 

To je razvidno tudi iz samih preizkusov, kjer so pod točko b, ob drugi skici, ki kaže na pravilen 

pogled ptice, pogosto narisane pike, ki dopolnjujejo skico v kvadrat. Na tak način so si učenci 

pogosto pomagali šteti. Naloga je sicer, gledano celostno, dokaj kompleksna, saj vključuje tudi 
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abstraktno mišljenje (četudi si je pri vseh nalogah z risanjem mogoče zelo pomagati), ki se pri 

petošolcih šele razvija. 

NALOGA 7: PIKNIK 

Povprečno število doseženih točk na preizkusu znanja pri sedmi nalogi je bilo 0,95 od možnih 

4. Indeks težavnosti znaša 23,8 %, naloga se, glede na povprečni rezultat, uvršča na 1. mesto 

po težavnosti. Nalogo je v celoti pravilno rešilo 9 učencev od skupno 246 (3,7 %), medtem ko 

117 učencev (47,6 %) pri tej nalogi ni doseglo nič točk. Koeficient diskriminativnosti znaša 

0,54. 

Ta naloga je sestavljena iz dveh delov, ki sta ločena med seboj, navezujeta pa se na poročilo o 

zabavi, ki ga sporoča deček Tone. Sporočilo vsebuje veliko informacij, zato je potrebno 

pozorno branje in sistematično urejanje podatkov. Udeleženci so razdeljeni na odrasle in otroke, 

hrana na grame in dekagrame, pijača pa na litre in decilitre. Izkazalo se je, da je bil predvsem 

prvi del zelo zahteven za učence. Glede na pregledane preizkuse lahko najdemo več mogočih 

razlogov. Besedilo je dokaj obsežno in vsebuje veliko informacij, ki jih učenec ne sme zamešati. 

Oba dela naloge vključujeta tudi pretvarjanje enot, kar je nekaterim učencem predstavljalo 

težave. Ko pri vsakem delu naloge ustrezno pretvorijo vključene enote, morajo dobljen rezultat 

pomnožiti še glede na število ljudi, prisotnih na zabavi – različno za odrasle in različno za 

otroke. Ugotavljamo, da je procedura dokaj kompleksna. V okviru izboljšav predlagamo, da se 

ob morebitnem ponovnem izvajanju raziskave podatki pri tej nalogi poenostavijo ali pa se skrči 

število informacij. Drugi del naloge (točka b), ki vključuje pijačo, ni predstavljal toliko težav, 

tudi pretvarjanje je bilo dokaj dobro izvedeno. V tem delu je procedura krajša in enostavnejša. 

Izkazalo se je, da učenci dokaj uspešno izračunajo in pretvarjajo količine, če jih pravilno 

izpišejo. V nasprotnem primeru zamenjajo določene informacije in posledično dobijo napačne 

izračune. 

NALOGA 8: VLAK 

Povprečno število doseženih točk na preizkusu znanja pri osmi nalogi je bilo 2,54 od možnih 

4. Indeks težavnosti znaša 63,6 %, naloga se, glede na povprečni rezultat, uvršča na 10. mesto 

po težavnosti. Nalogo je v celoti pravilno rešilo 41 učencev od skupno 246 (16,7 %), medtem 

ko 25 učencev (10,2 %) pri tej nalogi ni doseglo nič točk. Koeficient diskriminativnosti znaša 

0,53. 

Vsebinsko področje obdelava podatkov se je izkazalo za najmočnejše področje pri učencih in 

ta naloga to tudi potrjuje. Naloga sestoji iz petih delov, pri čemer je v večini potrebno branje 

prikaza, a ne gre le za izpis, pač pa je potrebno branje z razumevanjem. Tako na primer točka 

b zahteva, da učenec napiše uro, ob kateri mora Žan iti na vlak, če želi do določene ure priti na 

cilj. Nemalokrat se je zgodilo, da so učenci brali pravilno vrstico v prikazu, vendar izpisali ime 

vlaka ali izstopni čas, namesto ure pričetka vožnje, in tako izgubljali točke. Splošno gledano, 

branje ne predstavlja večjih težav, uspešno so se odrezali tudi v delu, ki vključuje branje legende 

in njeno povezovanje s prikazom. Kot najkompleksnejši se je izkazal zadnji del naloge (točka 

e), kjer mora učenec utemeljiti, ali prevoz z dvema prestopoma pomeni tudi krajši čas potovanja 
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kot prevoz s tremi prestopi. V zasnovi naloge je bilo mišljeno, da se to vprašanje navezuje na 

zgornji prikaz, vendar tega izrecno nismo nikjer omenili. Ker pa so nekateri učenci uspešno 

utemeljevali svojo odločitev, ne navezujoč se na prikaz, smo pozitivno vrednotili tudi take 

primere, če je bila utemeljitev jasna in je izražala učenčevo razumevanje situacije. Ozirajoč se 

le na prikaz, trditev, da dva prestopa pomenita krajši čas potovanja, ne drži, saj so tudi primeri, 

da je pot s tremi prestopi krajša kot z dvema. Če je učenec torej odgovoril tudi drugače in to 

smiselno utemeljil, smo šteli kot pravilen odgovor. Domnevamo, da je bila naloga v povprečju 

dokaj uspešno rešena tudi zato, ker imajo učenci izkušnje z branjem raznih prikazov npr. 

avtobusnega voznega reda ali šolskega urnika, kjer gre za iskanje specifične informacije.  

NALOGA 9: STANOVANJE 

Povprečno število doseženih točk na preizkusu znanja pri deveti nalogi je bilo 1,04 od možnih 

4. Indeks težavnosti znaša 26,0 %, naloga se, glede na povprečni rezultat, uvršča na 2. mesto 

po težavnosti. Nalogo je v celoti pravilno rešilo 30 učencev od skupno 246 (12,2 %), medtem 

ko 138 učencev (56,1 %) pri tej nalogi ni doseglo nič točk. Koeficient diskriminativnosti znaša 

0,59. 

Ta naloga se je izkazala za eno najtežjih, kar potrjuje tudi indeks težavnosti. Naloga temelji na 

skici stanovanja, kjer so vse mere in oblike prikazane zelo nazorno. Naloga je razdeljena na tri 

dele, pri čemer je mogoče vsakega od njih rešiti pravilno neodvisno od preostalih dveh. Že pri 

prvem delu, kjer gre za izračun ploščine kopalnice in kuhinje, se je veliko učencev napačno 

lotilo naloge, čeprav razumejo, kaj ta zahteva. Medtem ko so za kopalnico ugotovili, da je 

kvadratne oblike in da vsaka od stranic meri 3 metre, pa tega niso vedno razločili pri kuhinji, 

čeprav je že iz skice jasno razvidno, da gre za pravokotno obliko. Pogosto so uporabili le podano 

stranico, druge pa niso upoštevali, čeprav je napisana njena dolžina. Tako so površino kuhinje 

včasih izračunali narobe (po formuli za kvadrat) in potem tudi skupna površina parketa ni bila 

pravilno izračunana. Drugi in tretji del se je nanašal na letve ob robu dnevne sobe, torej na 

obseg. Učenci so razumeli, da gre za obseg, in se reševanja pogosto prav lotili. Izkazalo pa se 

je, da imajo težave s prenašanjem dolžin v vzporedni legi, kjer dolžina ni napisana na način, 

kot pričakujejo (da je eksplicitno podana), piše pa na enako dolgi vzporedni stranici. Vrata, ki 

so vključena in pri katerih ni letev, niso predstavljala večjih težav. Tisti, ki so pravilno 

izračunali obseg, so po navadi tudi pravilno reševali dalje. Pri tretjem delu naloge mora učenec 

izračunati eno četrtino, vendar so učenci pogosto izračunali le tri četrtine. Povzamemo lahko, 

da imajo učenci še veliko prostora za izboljšave pri branju skic in navodil, medtem ko jim samo 

računanje (seštevanje, odštevanje, množenje, računanje z deli celote) ne predstavlja večjih 

težav, saj gre za operacije, ki jih že obvladajo. 

NALOGA 10: GOBOVA JUHA 

Povprečno število doseženih točk na preizkusu znanja pri deseti nalogi je bilo 1,71 od možnih 

4. Indeks težavnosti znaša 42,6 %, naloga se, glede na povprečni rezultat, uvršča na 6. mesto 

po težavnosti. Nalogo je v celoti pravilno rešilo 31 učencev od skupno 246 (12,6 %), medtem 

ko 71 učencev (28,7 %) pri tej nalogi ni doseglo nič točk. Koeficient diskriminativnosti znaša 

0,60. 
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Naloga preverja konkretno branje kuharske recepture, z vsebinskega vidika nalog, ki smo jih 

oblikovali, pa predvsem aritmetične vsebine. Naloga je zastavljena tako, da preverja učenčevo 

manipuliranje s števili in sposobnosti njegovega računanja. V prvem delu (tabela) mora učenec 

sestavine v receptu za 4 osebe preoblikovati v recept za 12 oseb, torej mora sklepati z množine 

na množino. Večinoma tu učenci niso imeli večjih težav, tudi množenje pri tej nalogi je za 

petošolce enostavno. Tisti, ki tega dela naloge niso rešili pravilno, so v večini primerov 

sestavine množili s številom 12 (namesto s številom 3), kar nakazuje, da niso dovolj pozorno 

brali prikaza, kjer piše, da je osnovni recept za štiri osebe. Pri točki a je bilo potrebno 

pretvarjanje količin in njihovo primerjanje, učenci so to nalogo dokaj uspešno reševali. Za bolj 

dvoumno se je izkazala točka b, kjer mora učenec napisati, kako dolgo bi se kuhala juha za 12 

oseb, če se za štiri osebe kuha 45 minut. Prvotno je bil ta del naloge mišljen kot preverjanje 

njihovega razmišljanja, saj če povečamo količino juhe za trikrat, s tem ne podaljšamo časa 

kuhanja za trikrat, in tako je ostal prvoten pravilni odgovor 45 minut. Kasneje smo prek 

naključnih pogovorov z razredniki in nekaterimi učenci spoznali njihov drugačen pogled na 

situacijo, in sicer, da se v tem primeru juha res ne kuha trikrat dlje, da pa se zaradi povečanja 

količine sestavin tudi ne kuha le 45 minut, ampak nekoliko dlje. Tako smo ugotovili, da ni 

enoznačne rešitve, vendar smo se tudi po posvetu z mentorico odločili, da ta del naloge vseeno 

obdržimo, da vidimo, kako bodo učenci reševali. Zato smo kot pravilno šteli 45 minut, prav 

tako pa tudi, če je učenec za kuhanje določil nekoliko več časa. Ta del naloge se je izkazal za 

zahtevnejšega. Dokaj velik del učencev je napisal, da bi se juha kuhala 45 minut, največ pa jih 

je enostavno množilo s številom 3 in tako odgovorilo, da bi se juha kuhala 135 minut. Nekaj, 

vendar zelo malo, je bilo tudi učencev, ki so z utemeljitvijo napisali, da se prvotni čas le 

nekoliko podaljša, kar je bil najbolj pravilen odgovor. V zadnjem delu naloge je bila potrebna 

utemeljitev učenca, kako bi izračunal količino sestavin za število članov njegove družine. 

Večinoma učenci niso imeli večjih težav, nekateri so prihajali iz štiričlanskih družin in 

reševanje ni bilo zahtevno, drugi pa so količino sestavin najprej delili s 4 in nato množili s 

številom članov družine. Pri ocenjevanju nismo razlikovali med tistimi, ki so imeli v tem delu 

naloge lahko delo, saj so količine le prepisali, ker prihajajo iz štiričlanske družine, in tistimi, ki 

so morali računati nekoliko več. V primeru ponovnega izvajanja preizkusa bi to nalogo lahko 

različno vrednotili oz. drugače zastavili, da take lastnosti (št. družinskih članov) ne bi vplivale 

na zahtevnost naloge. Se je pa izkazalo, da so tisti, ki so znali računati, večinoma pravilno 

izračunali, ne glede na število družinskih članov. 

NALOGA 11: POSEK SMREKE 

Povprečno število doseženih točk na preizkusu znanja pri enajsti nalogi je bilo 1,98 od možnih 

4. Indeks težavnosti znaša 49,5 %, naloga se, glede na povprečni rezultat, uvršča na 8. mesto 

po težavnosti. Nalogo je v celoti pravilno rešilo 64 učencev od skupno 246 (26,0 %), medtem 

ko 77 učencev (31,3 %) pri tej nalogi ni doseglo nič točk. Koeficient diskriminativnosti znaša 

0,48. 

Pri tej nalogi je šlo za transformacijo zapisa iz tabele v tortni prikaz. Številčne podatke je bilo 

treba pretvoriti v deleže in potem ustrezno pobarvati tortni prikaz. Učenci so za pravilno 

reševanje ubrali različne poti. Najpogosteje so ugotovili, da število 9 predstavlja ravno eno 
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šestnajstino celotnega števila tovornjakov, šestnajst pa je tudi delov v tortnem prikazu. Nadalje 

so ugotovili, da število 18 prikazuje dva dela v tortnem prikazu itd. Nekateri so do pravilne 

rešitve prišli tako, da so ugotovili, da najvišje število v tabeli (72) predstavlja polovico vseh 

tovornjakov, zato so z ustrezno barvo pobarvali polovico tortnega prikaza, nato pa so barvali 

za vsako naslednje manjše število. Velik del učencev je povsem pravilno pobarval celoten 

prikaz, a ni dobil vseh možnih točk, ker učenci na noben način niso prikazali, kako so prišli do 

rezultata oz. tako pobarvanega prikaza. Možnih dokazov, kako so prišli do rešitve, je bilo zelo 

veliko. Učenci so lahko pisali potek v besedilni obliki, lahko z direktnimi računi, lahko so 

prikazali na kakšen drug način, npr. s povezovanjem in ponazorili s puščicami itd. Pri tej nalogi 

večjih težav ni bilo zaznati, izračuni niso bili zahtevni, upoštevanje legende pa ni predstavljalo 

težav. 

NALOGA 12: TRGOVINA 

Povprečno število doseženih točk na preizkusu znanja pri dvanajsti nalogi je bilo 1,52 od 

možnih 4. Indeks težavnosti znaša 38,0 %, naloga se, glede na povprečni rezultat, uvršča na 4. 

mesto po težavnosti. Nalogo sta v celoti pravilno rešila 2 učenca od skupno 246 (0,8 %), 

medtem ko 38 učencev (15,5 %) pri tej nalogi ni doseglo nič točk. Koeficient diskriminativnosti 

znaša 0,21. 

Zadnja, dvanajsta naloga je nekoliko specifična v tem preizkusu znanja. Vsebuje enako število 

možnih točk kot ostale naloge, gre pa za uporabo geometrijskega orodja. Tu ne gre za razne 

računske spretnosti, branje podatkov ali druge tipične matematične operacije, pač pa zgolj za 

risanje. Gre za čim natančnejši preris slike, prek katerega dobimo vpogled v učenčevo 

natančnost, sposobnost opazovanja ter njegovo obvladovanje geometrijskega orodja. 

Vrednotenje te naloge se je izkazalo za dokaj kompleksno, kljub vnaprej postavljenim 

kriterijem. Gre za to, da je vrednotenje kljub vsemu dokaj subjektivno, saj ne gre za lahko 

preverljive odgovore ali utemeljitve, pač pa za risbo. Na to kaže tudi koeficient 

diskriminativnosti, ki je nizek, še posebej v primerjavi z drugimi nalogami, pri katerih 

koeficient nikjer ni nižji od 0,48. S pomočjo statistične analize ugotovimo, da je delež tistih, ki 

so dosegli 0 točk, celo pod povprečjem v primerjavi z drugimi nalogami, izjemno nizek pa je 

delež tistih, ki so dosegli vse možne točke. Možno je, da naloga vsebinsko ne preverja 

matematične pismenosti v tolikšni meri kot preostale naloge, pač pa preverja neke druge 

vsebine. Možno je tudi, da gre za vpliv subjektivne presoje. Tudi povprečni rezultat, dosežen 

na nalogi, ni najnižji med nalogami, zato je očitno, da smo za najvišje rezultate pri nalogi imeli 

dokaj strog kriterij. Poleg kriterijev smo pri vrednotenju ubrali postopek, kjer smo med najprej 

vrednotenimi preizkusi zbrali tiste, ki so odražali vse možne vrednosti, in jih nato uporabili kot 

primerjavo za naslednje ocenjene preizkuse. Tako smo vsakega naslednjega poskušali povezati 

z enim od teh, kateremu je bil najbolj podoben. V okviru izboljšav predlagamo, da se pri 

morebitnem ponovnem izvajanju raziskave vnaprej še natančneje opredeli kriterij. Ob tem 

dopuščamo tudi možnost, da je rezultat naloge oz. majhno število tistih, ki so pri nalogi dosegli 

visoko število točk, posledica dejstva, da gre za zadnjo nalogo na preizkusu znanja. 90-minutni 

preizkus je bil za petošolce vsekakor velik zalogaj, nekatere naloge zahtevajo tudi precej branja. 

V nekaterih primerih so učenci preizkus rešili še pred iztekom 90 minut, v nekaterih drugih pa 
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tudi ne, zato je tudi to možen razlog za nižji rezultat. Sicer pa se med učenci kažejo precejšnje 

razlike v obvladovanju geometrijskega orodja. Nekateri prerisujejo zelo natančno, veliko pa jih 

prerisuje površno in uporabe šestila ne obvladuje povsem, še posebej pri risanju manjših 

krožnic.  

3.4.2 Povzetek ugotovitev 

V tem delu bomo predstavili odgovore na raziskovalna vprašanja ter ugotovitve skušali 

postaviti v širši kontekst že znanih ugotovitev. Rezultate bomo primerjali z relevantnimi in 

uveljavljenimi mednarodnimi oz. nacionalnimi raziskavami ter nakazali trende, ki jih kaže naša 

raziskava. 

1. raziskovalno vprašanje: Kolikšen je povprečen dosežek učencev petih razredov na 

preizkusu znanja iz matematične pismenosti? 

Zanimal nas je povprečen dosežek celotnega vzorca, torej vseh 246 udeležencev v raziskavi. 

Povprečen dosežek je eden izmed temeljnih rezultatov vsake raziskave, ki meri pismenost. 

Tako tudi pri raziskavah PISA, TIMSS in NPZ povprečen dosežek omogoča vpogled v 

primerjavo držav udeleženk raziskave ter ugotavljanje trendov za vsako posamezno državo 

udeleženko. Poleg tega so nas zanimale tudi druge srednje vrednosti ter standardni odklon, ki 

nakaže, v katerem območju točk se je gibala večina rezultatov. Izračunali smo tudi minimalno 

ter maksimalno število doseženih točk na preizkusu znanja. 

V spodnji tabeli so predstavljeni povprečni dosežek, modus, mediana, standardni odklon ter 

minimalno in maksimalno doseženo število točk na preizkusu znanja. 

Tabela 11   

Opisne statistike skupnega dosežka vseh učencev na preizkusu znanja 

  M Mdn Mo SD min  maks 

dosežek na preizkusu znanja 22,4 22,5 20,0 9,4 4,5 45 

*Oznaka min prikazuje najnižjo, oznaka maks pa najvišjo vrednost. 

Celoten vzorec, torej 246 učencev, sodelujočih v raziskavi, je na preizkusu znanja iz 

matematične pismenosti v povprečju dosegel 22,4 točke od možnih 48 točk, kar pomeni 46,7 

%. Mediana znaša 22,5 točke, kar je 46,9 %, in je vrednostno blizu aritmetične sredine. Modus 

oz. najpogostejše doseženo število točk je 20 (41,7 %). Standardni odklon znaša 9,4 točke, kar 

pomeni, da se je večina rezultatov gibala med 13 in 32 točkami, to pa predstavlja 63,8 % vseh 

udeležencev. Najnižje število doseženih točk na preizkusu znanja je bilo 4,5 (9,4 %), tak rezultat 

je dosegel en učenec. Najvišji doseženi rezultat na preizkusu znanja je bil 45 točk (93,8 %), tudi 

tega je dosegel en učenec. 

Spodnja slika prikazuje frekvenčno porazdelitev doseženega števila točk na preizkusu znanja, 

upoštevajoč vse udeležence v raziskavi.  
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Slika 6: Frekvenčni prikaz doseženega števila točk na preizkusu znanja, upoštevajoč vse 

udeležence v raziskavi 

 

12 učencev je doseglo do 8 točk na preizkusu znanja, kar predstavlja 4,9 % celotnega vzorca. 

Velika večina rezultatov (podobno je pokazal tudi standardni odklon pri povprečnem dosežku 

na preizkusu znanja) se giblje med 8,5 točke in 32 točkami, kar predstavlja 79,2 % celotnega 

vzorca. Posamezni razredi znotraj teh treh so med seboj skoraj enakomerno zastopani in se 

gibljejo med 25,6 % ter 27,2 %, glede na celotni vzorec. Učencev, ki so dosegli 32,5 točke in 

več, kar na preizkusu znanja pomeni rezultat 67,7 % in več, je bilo 39 oz. 15,8 % celotnega 

vzorca. 

Gledano v širšem smislu, je povprečen končni dosežek podoben oz. rahlo nižji od rezultatov 

nacionalnega preverjanja znanja iz matematike pri šestošolcih, kjer je bil denimo povprečen 

dosežek v šolskem letu 2016/2017 49,4 % (RIC, 2017). Pri povprečnem dosežku je treba vzeti 

v obzir, da podatek zajema celoten vzorec, ta pa učence z najrazličnejšimi sposobnostmi in 

znanjem na posameznih področjih. Tudi v našem vzorcu so bili zajeti vsi učenci, ki so oddali 

soglasje, brez kakršnihkoli selekcij. Tako so v raziskavi sodelovali učenci z najrazličnejšim 

matematičnim znanjem, tudi posamezniki z individualnim programom. 

Poleg tega podatek, da je povprečni dosežek nižji od 50,0 %, kaže, da matematična pismenost 

vendarle vsebuje nekatere koncepte in pristope, ki niso ekvivalentni matematiki, poučevani v 

osnovni šoli, saj so zaključne ocene (predstavljene v nadaljevanju) pri matematiki bistveno višje 

od rezultata na preizkusu znanja iz matematične pismenosti. Naloge, postavljene v kontekst, ki 

hkrati vključujejo problemskost in zahtevajo širino znanja z različnih področij, so očitno dokaj 

zahtevne za učence. 
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2. raziskovalno vprašanje: Ali se med učenci in učenkami petih razredov pojavljajo 

statistično pomembne razlike v dosežku na preizkusu znanja iz matematične 

pismenosti? 

V sklopu tega raziskovalnega vprašanja smo želeli ugotoviti, kako se povprečni dosežek na 

preizkusu znanja iz matematične pismenosti odraža, glede na spol udeležencev raziskave. 

Zanimal nas je povprečni dosežek na preizkusu znanja za vsak posamezen spol ter ali med 

njima morda prihaja do statistično pomembnih razlik. Poleg tega smo za vsak spol izračunali 

tudi standardni odklon pri povprečnem dosežku ter minimalno in maksimalno doseženo število 

točk. 

V spodnji tabeli so predstavljeni povprečni dosežek, standardni odklon ter minimalna in 

maksimalna vrednost na preizkusu znanja, glede na spol. 

Tabela 12   

Opisne statistike dosežka na preizkusu znanja glede na spol 

    M SD min maks 

spol 
učenke 21,2 9,0 5,5 43,5 

učenci 23,4 9,7 4,5 45,0 

*Oznaka min prikazuje najnižjo, oznaka maks pa najvišjo vrednost. 

V povprečju so učenci dosegli 23,4 od 48 možnih točk (48,8 %), večina rezultatov pa je bila 

med 13,7 in 33,1 točke (med 28,5 % in 69,0 %). Med vsemi učenci je bil najslabši dosežek 4,5 

točke (9,4 %), ki je bil tudi najslabši rezultat izmed vseh posameznikov, najboljši pa 45 točk 

(93,6 %), ki je bil hkrati tudi najboljši dosežek izmed vseh posameznikov, udeleženih na 

preizkusu znanja.  

Učenke so v povprečju dosegle 21,2 od 48 možnih točk (44,2 %), večina rezultatov pa je bila 

med 12,2 in 30,2 točke (med 25,4 % in 62,9 %). Med vsemi učenkami je bil najslabši dosežek 

5,5 točke (11,5 %), najboljši pa 43,5 točke (90,6 %). 

Za preverjanje statistično pomembnih razlik v povprečnem dosežku na preizkusu znanja, glede 

na spol, smo uporabili t-test za 2 neodvisna vzorca. Rezultati so predstavljeni v spodnji tabeli. 

Tabela 13  

Rezultati t-testa za 2 neodvisna vzorca – dosežek na preizkusu znanja in spol 

 spol N M SD t g α 

skupaj 
ženski 118 21,182 8,9549 

-1,894 244 0,059 
moški 128 23,445 9,7230 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,045; α = 0,308) t-test za neodvisne 

vzorce med učenci in učenkami ni pokazal statistično pomembnih razlik v povprečnem dosežku 

na preizkusu znanja iz matematične pismenosti (t = - 1,894; g = 244; α = 0,059). Iz podatkov, 
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predstavljenih v vzorcu, pa lahko ugotovimo, da so učenci (M = 23,4) v povprečju dosegli boljši 

rezultat kot učenke (M = 21,2). 

Ugotovimo torej, da med učenci in učenkami ni prišlo do statistično pomembnih razlik pri 

dosežku na preizkusu znanja. Statistično pomembne razlike med slovenskimi šestošolci, glede 

na spol, prav tako niso bile zaznane pri nobeni od dosedanjih raziskav PISA, medtem ko so na 

ravni OECD pri tej raziskavi učenci statistično pomembneje uspešnejši (Mlekuž, 2016). 

Statistično pomembnih razlik med slovenskimi četrtošolci, glede na spol, ni niti v raziskavi 

TIMSS, se pa dosežek učenk, glede na zadnja merjenja, izboljšuje hitreje kot dosežek učencev 

(v povprečju še vedno boljši dosežek učencev). Gledano mednarodno, pa so statistično 

pomembne razlike tudi pri tej raziskavi, in sicer v prid učencev (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016). 

Tudi v nacionalni raziskavi NPZ iz matematike v dosedanjih merjenjih ni statistično 

pomembnih razlik med slovenskimi šestošolci, glede na spol. 

Povzamemo lahko, da je naša raziskava glede razlik med spoloma pokazala podobne rezultate 

kot druge mednarodne in nacionalne raziskave, spol torej ne vpliva statistično pomembno na 

dosežek učencev na preizkusu znanja iz matematične pismenosti. 

3. raziskovalno vprašanje: Ali se med učenci, ki obiskujejo mestno šolo, in učenci, ki 

obiskujejo vaško šolo, pojavljajo statistično pomembne razlike v dosežku na preizkusu 

znanja iz matematične pismenosti? 

S tem raziskovalnim vprašanjem smo želeli raziskati, kako se povprečni dosežek na preizkusu 

znanja iz matematične pismenosti odraža, glede na tip šole, s katere prihajajo učenci. Raziskavo 

smo opravili tako na vaških osnovnih šolah kot na mestnih osnovnih šolah. V raziskavi je tako 

sodelovalo 9 oddelkov iz mestnih osnovnih šol ter 8 oddelkov iz vaških osnovnih šol. Glede na 

število, je 145 učencev prihajalo iz mestnih šol, 101 učenec pa iz vaške šole. Zanimal nas je 

povprečni dosežek na preizkusu znanja za posamezen tip šole ter ali med tipoma šol morda 

prihaja do statistično pomembnih razlik. Za vsak tip šole smo izračunali tudi standardni odklon 

ter minimalno ter maksimalno doseženo število točk. 

V spodnji tabeli so predstavljeni povprečni dosežek, standardni odklon ter minimalna in 

maksimalna vrednost na preizkusu znanja, glede na tip šole. 

Tabela 14  

Opisne statistike dosežka na preizkusu znanja glede na tip šole 

    M SD min maks 

tip šole 
mestna 22,7 8,8 5,5 43,5 

vaška 21,8 10,2 4,5 45,0 

*Oznaka min prikazuje najnižjo, oznaka maks pa najvišjo vrednost. 

V povprečju so učenci iz mestnih šol dosegli 22,7 točke od možnih 48 (47,3 %), večina 

rezultatov pa je bila med 13,9 in 31,5 točke (med 30,0 % in 65,6 %). Med učenci, ki prihajajo 

iz mestnih šol, je bil najslabši dosežek 5,5 točke (11,5 %), najboljši pa 43,5 točke (90,6 %). 
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Učenci iz vaških šol so v povprečju dosegli 21,8 točke od možnih 48 (45,4 %), večina rezultatov 

pa je bila med 11,6 točke in 32 točkami (med 24,2 % in 66,7 %). Med učenci, ki prihajajo iz 

vaških šol, je bil najslabši dosežek 4,5 točke (9,4 %), najboljši pa 45 točk (93,6 %). 

Za preverjanje statistično pomembnih razlik v povprečnem dosežku na preizkusu znanja, glede 

na tip šole, smo uporabili t-test za 2 neodvisna vzorca. Rezultati so predstavljeni v spodnji 

tabeli. 

Tabela 15  

Rezultati t-testa za 2 neodvisna vzorca – dosežek na preizkusu znanja in tip šole 

 tip šole N M SD t g α 

skupaj 
mestna 145 22,738 8,8479 

0,754 244 0,451 
vaška 101 21,817 10,1879 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 3,250; α = 0,073) t-test za neodvisne 

vzorce med učenci, ki obiskujejo mestno šolo, in učenci, ki obiskujejo vaško šolo, ni pokazal 

statistično pomembnih razlik v povprečnem dosežku na preizkusu znanja iz matematične 

pismenosti (t = 0,754; g = 244; α = 0,451). Iz podatkov, predstavljenih v vzorcu, pa lahko 

ugotovimo, da so učenci, ki obiskujejo mestno šolo (M = 22,7) v povprečju dosegli boljši 

rezultat kot učenci, ki obiskujejo vaško šolo (M = 21,8). 

Ugotovimo, da med učenci, ki obiskujejo mestno šolo, in učenci, ki obiskujejo vaško šolo, ni 

bilo zaznati statistično pomembnih razlik pri dosežku na preizkusu znanja. Mednarodni 

raziskavi PISA in TIMSS pri svojih meritvah matematične pismenosti ne merita morebitnih 

razlik, glede na tip šole. Dosežkov glede na tip šole NPZ ne meri, meri pa jih glede na regijo. 

To sicer ni povsem primerljivo z našim raziskovalnim vprašanjem, saj so v vseh slovenskih 

regijah tako šole vaškega kot mestnega tipa. Vseeno pa ta primerjava nakaže smernice, kako se 

dosežki, glede na regijo, lahko spreminjajo. Poleg tega so nekatere slovenske regije zastopane 

z izrazito mestnimi, nekatere pa z izrazito vaškimi šolami. Tako na primer rezultati 

nacionalnega preverjanja znanja iz matematike za šolsko leto 2016/2017 kažejo precejšnje 

razlike. Na preizkusu znanja, kjer je bilo povprečje celotnega vzorca 49,4 %, je 

osrednjeslovenska regija dosegla povprečen rezultat 52,1 %, medtem ko denimo pomurska 

regija 45,7 %, zasavska regija pa 44,1 %. Med osrednjeslovensko in zasavsko regijo je bila sicer 

tudi največja razlika. Te podatke zaradi prej omenjenih razlogov ne gre enačiti z našo 

primerjavo (mestni tip/vaški tip šole), vseeno pa kažejo, da razlike, v tem primeru geografske 

oz. regijske, obstajajo. V zgoraj omenjenem primeru gre za razliko več kot 8,0 % (RIC, 2017). 

Klavdija Turk Suka (2016) je v svojem magistrskem delu proučevala spodbujanje bralne 

pismenosti pri pouku matematike v 5. razredu osnovne šole. Med drugim je izdelala preizkus 

znanja, s katerim je preverjala simbolni zapis, interpretacijo matematičnih besedil ter zapis 

matematičnih pojmov, v preizkus pa je vključila različne matematične vsebine (naravna števila, 

geometrijski liki idr.). Preizkusa znanja v njenem magistrskem delu ne gre enačiti z našim 

preizkusom znanja, ki je osredinjen na matematično pismenost, vseeno pa je raziskava zanimiva 

z vidika ugotavljanja razlik med tipi šol. Med drugim je proučevala razlike v dosežkih na 
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preizkusu znanja med mestnimi, primestnimi in vaškimi šolami. Izkazalo se je, da so pri 

nalogah, kjer je prišlo do statistično pomembnih razlik, uspešnejši učenci iz mestnih oz. 

primestnih šol. Kot možne razloge navaja spodbude v domačem okolju, vlogo staršev ter večjo 

potrebo po dokazovanju v mestnem okolju.  

4. raziskovalno vprašanje: Ali obstaja povezanost med učenčevim dosežkom na preizkusu 

znanja iz matematične pismenosti in njegovo končno oceno pri matematiki? 

Raziskati smo želeli tudi, ali morda obstaja povezanost med posameznikovim dosežkom na 

preizkusu znanja iz matematične pismenosti in njegovo končno oceno pri matematiki. Zbrali 

smo dosežke vsakega posameznika (N = 246) ter od vsakega tudi končno oceno pri matematiki 

to šolsko leto (2017/2018). Za zanesljivo pridobitev končne oceno so nam to posredovali učitelji 

razredniki po koncu pisanja preizkusa. Zanimala nas je povprečna zaključna ocena pri predmetu 

matematika pri petošolcih, vključenih v raziskavo. Izračunali smo tudi standardni odklon ter 

minimalno in maksimalno vrednost zaključne ocene. 

V spodnji tabeli so predstavljeni povprečna vrednost, standardni odklon ter minimalna in 

maksimalna vrednost zaključne ocene pri matematiki ter dosežka na preizkusu znanja. 

Tabela 16  

Opisne statistike zaključne ocene pri matematiki in dosežka na preizkusu znanja 

  M SD min  maks 

zaključna ocena pri matematiki 4,2 0,9 1 5,0 

dosežek na preizkusu znanja 22,4 9,4 4,5 45,0 

*Oznaka min prikazuje najnižjo, oznaka maks pa najvišjo vrednost. 

Za dosežek na preizkusu znanja iz matematične pismenosti smo že omenili povprečno število 

doseženih točk, in sicer 22,4 od možnih 48, kar predstavlja 46,9 %. Najnižje doseženo število 

točk je bilo 4,5 (9,4 %), najvišje pa 45 (93,8 %).  

Povprečna zaključna ocena pri matematiki vseh udeležencev v raziskavi (N = 246) je 4,2 od 

najvišje možne 5. Standardni odklon je 0,9, kar pomeni, da se je pri udeležencih v raziskavi 

večina zaključnih ocen pri matematiki gibala med 3,3 in 5,1. Ker se podatki (zaključnih ocen) 

ne porazdeljujejo normalno, standardni odklon nakazuje možno vrednost 5,1, ki je nad dejansko 

možno vrednostjo (5,0). 

Na spodnji sliki je prikazana frekvenčna porazdelitev zaključnih ocen pri matematiki vseh 

udeležencev, vključenih v raziskavo.  
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Slika 7: Frekvenčni prikaz zaključnih ocen pri matematiki, upoštevajoč vse udeležence v 

raziskavi 

 

105 petošolcev, vključenih v raziskavo, je imelo ob koncu šolskega leta pri matematiki 

zaključno oceno 5. To predstavlja 42,7 % celotnega vzorca. 91 učencev oz. 37,0 % vzorca je 

imelo zaključno oceno 4. Šolsko leto je z oceno 3 pri matematiki zaključilo 39 učencev (15,9 

%), z oceno 2 ga je zaključilo 10 učencev (4,1 %), le en učenec (0,4 %) pa je šolsko leto zaključil 

z negativno oceno pri matematiki. Končne ocene so bile v veliki večini dokaj visoke. Kar 196 

učencev, ki predstavljajo 79,7 % celotnega vzorca, je imelo matematiko zaključeno z oceno 4 

ali 5. 

Za namen ugotavljanja povezanosti med učenčevo zaključno oceno pri matematiki in njegovim 

dosežkom na preizkusu znanja iz matematične pismenosti smo uporabili Spearmanov 

korelacijski koeficient. Ta je primeren za izračun korelacije, ko se vsaj ena od vključenih 

spremenljivk ne porazdeljuje normalno, kar je v našem primeru zaključna ocena pri matematiki. 

Vrednost Spearmanovega korelacijskega koeficienta znaša 0,61 (α = 0,000). Povezanost med 

zaključno oceno učencev pri matematiki in njihovim dosežkom na preizkusu znanja iz 

matematične pismenosti je pozitivna in srednje močna. Učenci, ki imajo višjo zaključno oceno 

pri matematiki, so tudi na preizkusu znanja iz matematične pismenosti načeloma dosegli boljši 

rezultat. 

Opazimo, da torej obstaja povezava med učenčevo končno oceno pri matematiki in njegovim 

dosežkom na preizkusu znanja iz matematične pismenosti. Ob tem je treba imeti v obziru, da 

učenci prihajajo iz različnih šol in okolij, da imajo različno predznanje in da so tekom šolskega 

leta izpostavljeni zelo različnim praksam tako poučevanja kot tudi ocenjevanja. 

To povezavo bi lahko raziskovali še nadalje, saj na tem področju ni narejenih vidnejših raziskav. 

Da bi še bolje in natančneje identificirali odnos med matematično pismenostjo in znanjem 
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matematike, bi bilo potrebno, da bi vsi udeleženci med letom reševali enake preizkuse znanja 

iz matematike ter bili deležni enakih kriterijev ocenjevanja. 

Vrednost korelacijskega koeficienta (0,61) nosi več sporočil. Eno je to, ki smo ga že omenili, 

torej da obstaja povezava med končno oceno pri matematiki in dosežku na preizkusu znanja iz 

matematične pismenosti. Drugo pa je, da vrednost koeficienta ni izjemno visoka, kar potrjuje 

našo predpostavko, da preizkus znanja iz matematične pismenosti vendarle ni vsebinsko enak 

drugim preizkusom znanja, katere učenci rešujejo v času izobraževanja v osnovni šoli. Vrednost 

koeficienta torej posredno dokazuje, kot smo v teoretičnem delu pri opisu matematične 

pismenosti tudi opisali, da naš preizkus znanja iz matematične pismenosti vsebuje določene 

lastnosti, ki niso tipične za šolski kontekst oz. ne izhajajo iz učbenikov in gradiv, katerim so 

učenci izpostavljeni oz. po katerih šola poučuje. Naš preizkus torej meri še nekatere vidike 

znanja, ki jih obstoječi preizkusi znanja iz matematike ne vključujejo. Pri našem preizkusu 

znanja je namreč velik delež nalog, ki zahtevajo več kot le rutinsko reševanje, ki so 

kontekstualizirane in vsebujejo element problemskosti. 

5. raziskovalno vprašanje: Ali obstaja povezanost med učenčevim dosežkom na preizkusu 

znanja iz matematične pismenosti in delovno dobo njegovega učitelja razrednika? 

Pri tem raziskovalnem vprašanju smo želeli ugotoviti, ali obstaja povezanost med dosežkom 

učenca na našem preizkusu znanja iz matematične pismenosti in delovno dobo učitelja 

razrednika tega učenca. Zato smo zbrali podatke o dosežkih oddelkov na preizkusu znanja ter 

podatke o delovni dobi učiteljev razrednikov. Gre za razrednike petošolcev, udeleženih v 

raziskavi. Vsi udeleženci v raziskavi (N = 246) so prihajali iz 17 oddelkov, torej je bilo tudi 17 

učiteljev razrednikov. Za vsak oddelek smo izračunali povprečen dosežek na preizkusu znanja 

iz matematične pismenosti ter ga primerjali z delovno dobo učitelja razrednika. Izračunali smo 

tudi povprečno število let delovne dobe učiteljev razrednikov, standardni odklon ter najvišje in 

najnižje število let delovnih izkušenj. 

V spodnji tabeli so predstavljeni povprečna vrednost, standardni odklon ter minimalna in 

maksimalna vrednost št. let delovne dobe učiteljev razrednikov ter dosežka oddelkov na 

preizkusu znanja. 

Tabela 17  

Opisne statistike delovne dobe učiteljev razrednikov in dosežka oddelkov na preizkusu znanja 

  M SD min  maks 

št. let delovne dobe razrednika 23,5 10,4 4,0 38,0 

dosežek oddelkov na preizkusu 

znanja 22,7 4,6 15,0 30,1 

*Oznaka min prikazuje najnižjo, oznaka maks pa najvišjo vrednost. 

Povprečni dosežek 17 oddelkov na preizkusu znanja je bil 22,7 točke od možnih 48 (47,3 %), 

pri čemer je standardni odklon 4,6, kar pomeni, da je bila večina povprečnih rezultatov 

oddelkov, sodelujočih v raziskavi, med 18,1 (37,7 %) in 27,3 točke (56,9 %). Najnižji 
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povprečen rezultat, ki ga je dosegel posamezen oddelek, je znašal 15 točk od možnih 48 (31,3 

%), najvišji pa 30,1 točke od možnih 48 (62,7 %). 

Povprečno število let delovne dobe učiteljev razrednikov (N = 17), vključenih v raziskavo, je 

bilo 23,5. Standardni odklon je 10,4, kar pomeni, da ima večina učiteljev razrednikov, 

vključenih v raziskavo, med 13,1 in 33,9 let delovne dobe. Najkrajša delovna doba učitelja 

razrednika v raziskavi znaša 4 leta, najvišja pa 38 let.  

Spodnja slika prikazuje porazdeljenost učiteljev razrednikov v štiri kategorije, glede na število 

let delovne dobe. 

 
Slika 8: Frekvence učiteljev glede na število let delovne dobe 

 

6 učiteljev razrednikov je imelo v času raziskave od 31 do 40 let delovne dobe. To predstavlja 

35,3 % vseh učiteljev. Po 5 učiteljev ima od 11 do 20 let oz. od 21 do 30 let delovne dobe. 

Vsaka od kategorij predstavlja 29,4 % celotnega vzorca. Samo en učitelj, vključen v raziskavi, 

ima med 1 in 10 let delovnih izkušenj, kar predstavlja 5,9 % celotnega vzorca. Opazimo torej, 

da je večina učiteljev dokaj izkušena, saj imajo skoraj vsi več kot deset let delovnih izkušenj.  

Za namen ugotavljanja povezanosti med povprečnim dosežkom oddelkov in delovno dobo 

učiteljev posameznih oddelkov smo uporabili Spearmanov korelacijski koeficient. Tega smo 

uporabili, ker je primeren za izračun, ko se vsaj ena od spremenljivk ne porazdeljuje normalno, 

to pa je v tem primeru delovna doba učiteljev razrednikov. 

Vrednost Spearmanovega korelacijskega koeficienta znaša 0,19 (α = 0,456). Povezanost med 

dosežkom oddelka na preizkusu znanja in delovno dobo njegovega učitelja razrednika je 

pozitivna, a zanemarljiva. Oddelek, kjer ima učitelj razrednik višje število let delovne dobe, ni 

nujno dosegel višjega rezultata na preizkusu znanja. 
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Izračun ni pokazal statistično pomembne povezave med dosežkom oddelka na preizkusu znanja 

in delovno dobo učitelja razrednika, kar pomeni, da učenci, katerih učitelj razrednik ima daljšo 

delovno dobo, niso nujno bolje pisali preizkusa znanja kot učenci, katerih učitelj razrednik ima 

krajšo delovno dobo, vendar pa moramo te podatke jemati z zadržanostjo. Razlog za to je 

majhno število učiteljev razrednikov, vključenih v raziskavo (17), saj en oddelek (tudi do 30 

učencev) poučuje le en učitelj. V prid rezultatom Spearmanovega koeficienta pa govori 

domneva, da delovna doba gotovo ni tisti vidik, ki najbolj vpliva na dosežke učencev na 

preizkusih znanja. Dolga delovna doba še ne zagotavlja kakovostnega poučevanja, četudi bi 

morda pričakovali, da se praksa poučevanja z leti izboljšuje in da so posledično tudi rezultati 

učencev vedno boljši. Pri tem je sicer mogoče, da z daljšo delovno dobo narašča kvaliteta 

poučevanja, vendar pa se to na preizkusu znanja iz matematične pismenosti ne odraža, saj če 

učitelj med poučevanjem ne razvija matematične pismenosti, se rezultati učencev na tem 

področju z leti poučevanja ne izboljšujejo. 

Zato bi bilo na tem področju mogoče nadaljnje raziskovanje povezave med dosežkom na 

posameznem preizkusu znanja ter delovno dobo učiteljev. Lahko bi znova izvedli podobno 

raziskavo, kot smo jo z našim preizkusom znanja, v katero bi vključili večje število učiteljev 

razrednikov, s tem pa bi se povečalo tudi število udeležencev – učencev. Večje število učiteljev 

razrednikov bi predstavljalo še bolj reprezentativen vzorec. 

Predvidevamo pa, da obstajajo področja oz. lastnosti učitelja, ki močneje vplivajo na kakovost 

poučevanja, kot je delovna doba. To so denimo motivacija učitelja, želja po dodatnem 

izpopolnjevanju, didaktična usposobljenost, občutek za poučevanje idr. Tudi stroka opozarja 

na pomen učiteljeve sposobnosti za kakovostno poučevanje. Vogrinc (2014) pri poučevanju 

nadarjenih učencev omenja pomen didaktične usposobljenosti učitelja. Poudarki, ki jih 

izpostavlja, so relevantni za vsak razred oz. oddelek, ne le za nadarjene učence. Med drugim 

omenja potrebo po individualizaciji in diferenciaciji, zadostnem številu kakovostnih 

didaktičnih pripomočkov, učnih gradiv ter druge opreme, potrebo po učiteljevem stalnem 

izobraževanju na strokovnem področju in njegovo sposobnost prilagajanja pouka specifiki 

situacije oz. potrebam. Pomembno vlogo ima taksonomsko strukturiran učni načrt, učitelj pa 

mora biti vešč tudi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

Delovna doba vsekakor pripomore k več izkušnjam učitelja ter samozavestnejšemu delu pri 

poučevanju, je pa to le ena od lastnosti učitelja, ki posredno vplivajo na dosežek učencev na 

raznih preizkusih znanja. 

6. raziskovalno vprašanje: Ali med kognitivnima področjema matematične pismenosti 

(konceptualnim in proceduralnim znanjem) pri učencih petih razredov OŠ prihaja do 

statistično pomembnih razlik? 

Gagnejeva klasifikacija matematičnega znanja zajema tri stopnje, in sicer konceptualno, 

proceduralno in problemsko znanje. Naš preizkus znanja, kot smo že omenili, se osredinja na 

prvi dve stopnji, vidik problemskosti je vključen v vse naloge, ni pa zastavljen in proučevan na 

način kot konceptualno in proceduralno znanje. Zanimalo nas je, kako uspešno učenci, ki so 

reševali preizkus znanja, rešujejo naloge teh dveh kognitivnih področij znanja oz. ali med njima 
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prihaja do statistično pomembnih razlik. Vsako od omenjenih dveh področij je zastopano s 

polovico nalog (6) in torej enakim številom možnih točk (24). Za vsako od proučevanih 

področij smo izračunali povprečno število doseženih točk med vsemi udeleženci raziskave (N 

= 246) ter ju primerjali med seboj. Izračunali smo tudi standardni odklon ter minimalno in 

maksimalno doseženo število točk za vsako od proučevanih kognitivnih področij matematične 

pismenosti. 

V spodnji tabeli so predstavljeni povprečni dosežek, standardni odklon ter minimalna in 

maksimalna vrednost na preizkusu znanja za vsako od kognitivnih področij. 

Tabela 18  

Opisne statistike kognitivnih področij na preizkusu znanja 

taksonomsko področje M SD min maks 

konceptualno znanje 12,6 4,6 2 22 

proceduralno znanje 9,8 5,5 1 24 

*Oznaka min prikazuje najnižjo, oznaka maks pa najvišjo vrednost. 

Povprečen dosežek petošolcev na preizkusu znanja iz matematične pismenosti je bil na 

področju konceptualnega znanja 12,6 točke od možnih 24 (52,5 %), standardni odklon pa 4,6, 

kar pomeni, da se je večina povprečnih dosežkov učencev na področju konceptualnega znanja 

gibala med 8,0 točke (33,3 %) in 17,2 točke (71,7 %). Najnižji dosežen rezultat na področju 

konceptualnega znanja je znašal 2 točki (8,3 %), najvišji pa 22 točk od možnih 24 (91,7 %).  

Povprečen dosežek na preizkusu znanja je bil na področju proceduralnega znanja 9,8 točke od 

možnih 24 (40,8 %), standardni odklon pa 5,5, kar pomeni, da se je večina povprečnih dosežkov 

učencev na področju proceduralnega znanja gibala med 4,3 točke (17,9 %) in 15,3 točke (63,8 

%). Najnižji dosežen rezultat na proceduralnem področju je znašal 1 točko (4,2 %), najvišji pa 

24 točk od možnih 24 (100,0 %). 

Za preverjanje statistično pomembnih razlik v povprečnem dosežku med kognitivnima 

področjema znanja iz matematične pismenosti smo uporabili t-test za 2 odvisna vzorca. 

Rezultati so predstavljeni v spodnji tabeli. 

Tabela 19  

Rezultati t-testa za 2 odvisna vzorca – kognitivni področji 

 področje N M SD t g α 

skupaj 
konceptualno 246 12,55 4,606 

11,358 245 0,000 
proceduralno 246 9.80 5,504 

 

Vrednost t-testa za 2 odvisna vzorca je statistično pomembna (t = 11,358; g = 245; α = 0,000). 

Med povprečnim dosežkom petošolcev na konceptualnem področju in proceduralnem področju 

znanja iz matematične pismenosti prihaja do statistično pomembnih razlik. S tveganjem, 

manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci na preizkusu znanja iz 
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matematične pismenosti na konceptualnem področju znanja v povprečju dosegli višje število 

točk (M = 12,6) kot na proceduralnem področju (M = 9,8). 

Ugotovimo, da med učenci, ki so sodelovali v raziskavi, prihaja do statistično pomembnih razlik 

v primerjavi povprečnih dosežkov na konceptualnem in proceduralnem področju znanja iz 

matematične pismenosti. TIMSS, ki uporablja Gagnejevo klasifikacijo znanja in uporablja 

tristopenjsko lestvico (prva stopnja je poznavanje dejstev, druga uporaba znanja, tretja pa 

matematično sklepanje), v izsledkih raziskave TIMSS 2015 poroča o drugačnem razmerju kot 

naša raziskava. Slovenski četrtošolci so v raziskavi TIMSS 2015 pri nalogah, ki zahtevajo 

poznavanje dejstev (konceptualno znanje), dosegli za 3 točke statistično pomembno slabši 

rezultat, kot je njihovo skupno povprečje. Pri nalogah, ki pa so zahtevale matematično sklepanje 

(najvišja raven po klasifikaciji – problemsko znanje), pa so dosegli za 4 točke statistično 

pomembno višji rezultat, kot je skupen povprečni matematični dosežek vseh sodelujočih držav 

(57 ter 7 posameznih izobraževalnih sistemov v nekaterih delih držav, kot so province ali 

regije). Dosežek pri uporabi znanja (proceduralno znanje) se od povprečnega dosežka vseh 

nalog ne razlikuje. Rezultati torej ne kažejo enake razlike med konceptualnim in proceduralnim 

znanjem, kot jo je pokazala naša raziskava. V izsledkih je omenjeno, da je tak rezultat posledica 

slovenskega kurikuluma za matematiko, kjer sta najpomembnejša uporaba znanja in dvig 

najvišjega znanja. Trendi sicer kažejo, da se znanje slovenskih četrtošolcev v zadnjih meritvah 

izboljšuje na vseh treh področjih (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016). Nacionalno preverjanje 

znanja iz matematike prav tako uporablja Gagnejevo klasifikacijo znanja, pri čemer jo razdeli 

v 4 skupine, in sicer poznavanje dejstev, izvajanje rutinskih postopkov, uporaba kompleksnih 

postopkov, reševanje problemov. Obe, druga in tretja stopnja, predstavljata proceduralno 

znanje. Letno poročilo sicer ne preverja statistično pomembnih razlik med področji, poda pa 

povprečen dosežek za vsako od njih. Slovenski šestošolci so tako na nacionalnem preverjanju 

znanja iz matematike v šolskem letu 2016/2017 na prvi stopnji dosegli povprečno 71 %, na 

drugi 50 %, na tretji 39 %, na četrti pa 26 %. Opazimo lahko, da so razlike med prvo stopnjo v 

primerjavi z drugo in tretjo precejšnje, in sicer v prid prvi, torej konceptualnemu znanju (RIC, 

2017). Tudi naša raziskava je pokazala, da so učenci pri konceptualnem znanju dosegli vidno 

boljši rezultat. 

Vsaka taksonomija oz. klasifikacija ima svoj način razvrščanja znanja, zato je treba na vsako 

od njih gledati ločeno oz. le z vidika obravnavane taksonomije. Klasifikacija oz. taksonomija 

nam ponudi odgovor, na kakšnem znanju je težišče pri pouku in tudi pri ocenjevanju. Skupna 

značilnost vseh taksonomij je, da je struktura taksonomskih stopenj vsaj delno hierarhična, 

posamezne stopnje v nalogah pa se prepletajo in jih je zato pogosto težko razločevati. Po navadi 

velja, da naj bi naloga, ki meri znanje na kompleksnejših spoznavnih ravneh, načeloma 

vsebovala tudi zahteve z nižjih stopenj (Žakelj, 2012). Tudi naša prilagojena Gagnejeva 

klasifikacija v preizkusu znanja iz matematične pismenosti predpostavlja, da višja taksonomska 

stopnja (proceduralno znanje) vsaj delno vključuje tudi nižjo stopnjo (konceptualno znanje). 

Potemtakem je povprečni rezultat, v prid konceptualnemu znanju, logičen. Kaže na to, da 

učenci v večji meri obvladajo poznavanje osnovnih pojmov in dejstev kot pa izvajanje 

postopkov, uporabo pravil in drugih procedur, ki predpostavljajo poznavanje osnovnih dejstev, 

vendar nato zahtevajo še njihovo uporabo. 
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Z vidika poučevanja je torej ključno, čemu učitelji pri ocenjevanju dajejo večji poudarek. Več 

pozornosti lahko namenijo obnovi snovi iz učbenika, količini zapomnjenih podatkov (imena, 

letnice ipd.), dobesedni obnovi definicij, rabi usvojenega znanja v novih primerih, učenčevemu 

kritičnemu odnosu do snovi idr. (Ivanuš Grmek, Javornik Krečič, 2004a, b, v Žakelj, 2012). 

Taksonomska stopnja je pogojena tudi s stanjem v razredu, predhodnim znanjem, načinom 

obravnave vsebin z učenci, izkušenj s posameznimi tipi nalog ipd. Zatorej določevanje 

taksonomskih stopenj ni enoznačno in jih ni mogoče v isti obliki prenašati z enega področja na 

drugega (Žakelj, 2012). Vsaka klasifikacija se torej navezuje na preizkus, za katerega je 

narejena. Z njeno pomočjo sestavljamo preizkuse znanja (tipe nalog), od sestave teh pa je zelo 

odvisno tudi ocenjevanje. 

7. raziskovalno vprašanje: Ali med vsebinskimi področji matematične pismenosti 

(aritmetiko, geometrijo in merjenjem, obdelavo podatkov) pri učencih petih razredov 

OŠ prihaja do statistično pomembnih razlik? 

Naš preizkus znanja iz matematične pismenosti z vsebinskega vidika vključuje tri področja, in 

sicer aritmetiko, geometrijo in merjenje ter obdelavo podatkov. Vsako od področij je zastopano 

enakovredno in zajema štiri naloge od 12, torej je pri vsakem mogoče doseči 16 točk od skupnih 

48. Potrebno je zavedanje, da posamezna naloga po navadi vključuje več kot le eno vsebinsko 

področje, saj gre pri matematični pismenosti za izrazit preplet različnih področij in znanja. Zato 

so naloge glede vsebine klasificirane na tisto področje, kateremu najbolj pripadajo oz. je v 

največji meri zastopano v nalogi. Zanimalo nas je, ali med dosežki na posameznih vsebinskih 

področjih prihaja do statistično pomembnih razlik. Za vsako od treh področij smo izračunali 

povprečno število doseženih točk med vsem udeleženci raziskave (N = 246) ter jih primerjali 

med seboj. Izračunali smo tudi standardni odklon ter minimalno in maksimalno doseženo 

število točk za vsako od proučevanih vsebinskih področij matematične pismenosti. 

V spodnji tabeli so predstavljeni povprečni dosežek, standardni odklon ter minimalna in 

maksimalna vrednost na preizkusu znanja za vsako od vsebinskih področij. 

Tabela 20  

Opisne statistike vsebinskih področij na preizkusu znanja 

    M SD min  maks 

 aritmetika 7,4 3,8 0 16 

vsebine obdelava podatkov 9,4 3,6 0 16 

  geometrija in merjenje 5,7 3,3 0 16 

*Oznaka min prikazuje najnižjo, oznaka maks pa najvišjo vrednost. 

Povprečen dosežek petošolcev na preizkusu znanja iz matematične pismenosti je bil na 

vsebinskem področju aritmetike 7,4 točke od možnih 16 (46,3 %), standardni odklon pa 3,8, 

kar pomeni, da se je večina rezultatov gibala med 3,6 točke (22,5 %) in 11,2 točke (70,0 %). 

Povprečen dosežek na vsebinskem področju obdelave podatkov je bil 9,4 točke od možnih 16 

(58,8 %), standardni odklon pa 3,6, kar pomeni, da se je večina rezultatov gibala med 5,8 točke 

(36,3 %) in 13 točkami (81,3 %). Povprečen dosežek na vsebinskem področju geometrije in 
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merjenja je bil 5,7 točke od možnih 16 (35,6 %), standardni odklon pa 3,3, kar pomeni, da se je 

večina rezultatov gibala med 2,4 točke (15,0 %) in 9 točkami (56,3 %). Na vseh treh področjih 

je bil najnižji dosežen rezultat 0 točk od 16 možnih (0,0 %), najvišji pa 16 točk od 16 možnih 

(100,0 %). 

Za preverjanje statistično pomembnih razlik v povprečnem dosežku med vsebinskimi področji 

matematične pismenosti smo uporabili t-test za 2 odvisna vzorca, in sicer smo vsa vsebinska 

področja medsebojno primerjali z navedenim statističnim postopkom. Rezultati so predstavljeni 

v spodnji tabeli. 

Tabela 21  

Rezultati t-testa za 2 odvisna vzorca – vsebinska področja 

področje N 
razlika M 

vrednosti 
SD t g α 

aritmetika – obdelava 246 -2,014 0,187 -10,761 245 0,000 

aritmetika – geometrija 246 1,703 0,203 8,384 245 0,000 

obdelava – geometrija 246 3,717 0,199 18,699 245 0,000 

 

T-test za 2 odvisna vzorca je pokazal, da so učenci naloge iz aritmetike reševali statistično bolje 

kot naloge iz geometrije in merjenja (t = 8,384; g = 245; α = 0,000). Pokazal je tudi, da so 

učenci naloge iz obdelave podatkov reševali statistično bolje kot naloge iz aritmetike (t = -

10,761; g = 245; α = 0,000). Posledično je tudi razlika med reševanjem nalog iz obdelave 

podatkov ter geometrije in merjenja statistično pomembna (t = 18,699; g = 245; α = 0,000). S 

tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci na preizkusu znanja 

iz matematične pismenosti na vsebinskem področju obdelave podatkov v povprečju dosegli 

višje število točk (M = 9,4) kot na področju aritmetike (M = 7,4) ter področju geometrije in 

merjenja (M = 5,7). Tudi v osnovni množici bi učenci v povprečju dosegli najvišje število točk 

na vsebinskem področju obdelave podatkov, najnižje število točk pa na vsebinskem področju 

geometrije in merjenja. 

S pomočjo statistične obdelave ugotovimo, da so razlike med dosežki na vsebinskih področjih 

precejšnje. Učenci, udeleženi v raziskavi, so se izrazito bolje odrezali na vsebinskem področju 

obdelave podatkov kot na preostalih dveh, nadalje tudi izrazito bolje na vsebinskem področju 

aritmetike kot na področju geometrije in merjenja.  

Izbira oz. določitev vsebinskih področij je vedno arbitrarna in je stvar izbire avtorja preizkusa. 

Včasih gre lahko za različna poimenovanja določenih vsebinskih področij, pa vendar z vidika 

vsebine preverjajo isto snov. Naša klasifikacija je vsebinsko enaka klasifikaciji mednarodne 

raziskave TIMSS ter zelo podobna vsebinski klasifikaciji, uporabljeni v nacionalnem 

preverjanju znanja iz matematike. 

Za obrazložitev rezultatov razmerij med področji obstaja več razlag. Ena je ta, da je neizogibno, 

da so določene naloge v preizkusu znanja zahtevnejše in kompleksnejše kot druge in zaradi tega 

lahko prihaja do pomembnih razlik. Indeksi težavnosti so namreč močno povezani z dosežki na 
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vsebinskih področjih. Druga razlaga je praksa poučevanja oz. učni načrt, ki s svojimi cilji in 

vsebinami določa, kaj naj bi se poučevalo v večji meri ter kaj v manjši. Pri tem ima učitelj 

pomembno vlogo, saj s svojo svobodno izbiro postopkov in načinom poučevanja lahko močno 

vpliva na obseg obravnave določene vsebine. Tako lahko glede obravnavanih vsebin med 

različnimi oddelki prihaja do velikih razlik in posledično tudi do pomembnih razlik v znanju. 

V mednarodni raziskavi TIMSS 2015 so slovenski četrtošolci prav tako največ točk osvojili na 

vsebinskem področju obdelave podatkov. So pa, kot navaja poročilo za leto 2015, po 

pričakovanjih najnižji rezultati dosegli na področju aritmetike oz. področju števil, kot ga ta 

raziskava poimenuje. V raziskavi TIMSS 2015 slovenski četrtošolci na vsebinskih področjih 

geometrije in merjenja ter obdelave podatkov tako dosegajo statistično pomemben višji rezultat 

od skupnega dosežka, medtem ko je rezultat na vsebinskem področju števil statistično 

pomembno nižji. Gledano primerjalno z drugimi državami, sta področji geometrije in merjenja 

ter obdelave podatkov relativno močni področji slovenskih učencev, medtem ko je področje 

števil šibkost. Poročilo raziskave TIMSS sicer navaja, da se dosežki na vsebinskih področjih 

od leta 2007 izboljšujejo. Enako razporeditev močnih oz. šibkih področij, kot jih raziskava 

TIMSS 2015 ugotavlja za slovenske četrtošolce, imata tudi na primer Švedska in Nemčija. 

(Japelj Pavešić in Svetlik, 2016). Naša raziskava je pokazala, da je obdelava podatkov res 

najmočnejše vsebinsko področje petošolcev, da pa je dosežek na področju aritmetike nekoliko 

nižji in da je dosežek na področju geometrije in merjenja najnižji. 
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4 ZAKLJUČEK 

Osrednji namen magistrskega dela je bil preveriti stanje matematične pismenosti pri slovenskih 

petošolcih. Raziskava, opravljena na obsežnem vzorcu, je pokazala, da so rezultati v bližini 

tistih, ki jo jih izmerile tudi relevantne mednarodne in nacionalne raziskave, hkrati pa je 

pokazala široko polje možnega napredka. Ugotovili smo, da spol učenca in tip šole ne vplivata 

na dosežek na preizkusu znanja ter da končna ocena pri matematiki sovpada z dosežkom na 

preizkusu znanja iz matematične pismenosti, delovna doba učitelja razrednika pa nima 

pomembnega vpliva nanj. Ker je naš preizkus znanja temeljil na prilagojeni Gagnejevi 

klasifikaciji znanja, smo želeli preveriti tudi doseganje teh ravni in dobili potrditev, da je vsaka 

višja raven zahtevnejša, saj vsebuje vse predhodne stopnje znanja, zato dosežek z višjimi 

stopnjami pada. Vsebinsko je bil preizkus razdeljen na tri področja, tako kot v mednarodnih 

raziskavah pa so slovenski učenci najboljši dosežek dosegli na področju obdelave podatkov. 

Hkrati je z izvajanjem raziskave nastal tudi avtorski preizkus znanja, za katerega je Cronbachov 

koeficient alfa pokazal visoko stopnjo relevantnosti (0,85). Preizkus znanja je služil kot 

instrument, s katerim smo zbrali vse podatke. Izvajanje raziskave je potekalo na 11 različnih 

šolah ter v 17 različnih oddelkih. Zbiranje podatkov je bila zanimiva izkušnja, saj šole prihajajo 

iz različnih okolij, vsak oddelek ima specifično dinamiko, učitelji razredniki pa različen pristop. 

Vsi sodelujoči učitelji so s svojo zavzetostjo in pripravljenostjo pripomogli h kvalitetni izvedbi 

preizkusa. Odzivi učencev po pisanju preizkusa so bili spodbudni, saj so pogosto pohvalili 

koncept oz. zasnovo nalog ter njihovo širino. Naloge so jim bile zanimive, hkrati pa so jim 

predstavljale velik izziv. Pozitiven je bil tudi odziv učiteljev, saj naloge problemskega tipa 

vidijo kot pomemben element učenja v šoli, predvsem zaradi povezovanja znanja, ki je 

potrebno, če želimo uspešno rešiti naloge takega tipa. Za boljšo uporabnost in poznavanje 

preizkusa znanja smo v tej magistrski nalogi vsako od nalog vsebinsko in taksonomsko 

klasificirali, jo povezali z učnim načrtom ter opisali njen namen in specifike. 

Med vrednotenjem preizkusov znanja se je izkazalo, da učenci v veliki meri dosegajo osnovne 

standarde 5. razreda, pri rahlo zahtevnejših nalogah pa se pojavijo težave. Učenci obvladajo 

osnovno izpisovanje podatkov, risanje prikazov, pisno seštevanje, odštevanje, množenje in 

deljenje. Prav tako obvladajo sklepanje iz enote na množino ter obratno, znajo sestavljati naloge 

na podano besedilo in računati z deli celote. Na drugi strani učenci slabše berejo razne prikaze, 

ki zahtevajo več kot le prepis, ne razlikujejo med obsegom in ploščino, kadar sta ta dva pojma 

podana ali opisana implicitno, merske enote včasih pretvarjajo nepravilno, vrednosti na osi 

grafičnega prikaza pa ne razporedijo enakomerno. Učenci včasih ne izpišejo podatkov, po 

katerih jih naloga sprašuje, in posledično tudi računanje ni pravilno. Pri branju skic imajo težave 

z razbiranjem dolžin, četudi so te nazorno prikazane. Največ težav imajo na področju 

utemeljevanja svojih odločitev, kjer pogosto utemeljitev zapišejo dvoumno ali neustrezno. 

Zaznati je, da je utemeljevanje zahteven kognitivni proces, ki se pri petošolcih še razvija.  

Izkaže se torej, da učenci obvladajo veščine osnovnega oz. konceptualnega znanja in 

poznavanja osnovnih postopkov, kar izhaja iz šolskega načina učenja, kjer so naloge pogosto 

kratke in v smislu dopolnitve oz. zahtevajo poznavanje procedure, ki hitro pripelje do rešitve. 

Hkrati se kaže manko pri nalogah, kjer gre za zahtevnejše postopke in kjer sta potrebni širše 
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znanje ter poglobljeno razumevanje situacije. V tem se vidi razlika med matematiko, poučevano 

v šoli, in matematično pismenostjo. Zatorej za razvijanje slednje svetujemo, da učitelji čim 

pogosteje v svoj pouk vključujejo naloge in situacije problemske narave, ki nimajo 

enoznačnega načina reševanja. Učenci naj bodo izpostavljeni nalogam, ki zahtevajo 

povezovanje različnih vsebin, tudi nematematičnih. Naloge naj bodo tematsko blizu 

učenčevemu realnemu svetu, omogočajo pa naj večje število možnih načinov reševanje oz. 

rešitev. Učenci naj bodo izpostavljeni utemeljevanju svojih odločitev in rešitev, saj gre za 

veščino, ki je v današnjem svetu vse bolj pomembna. Reševanje takih nalog naj torej ne bo le 

občasni vložek v redni pouk matematike, pač pa naj bo vodeno sistematično in dosledno.  

Pri vsem tem je učiteljeva vloga bistvena. Učitelj naj omogoča spodbudno učno okolje, kjer so 

zaželeni različni pogledi na problemsko situacijo in kjer so napake sprejete kot pot do boljšega 

znanja. Medpredmetno povezovanje je ena od možnosti, ki jo imajo predvsem razredni učitelji 

in ki omogoča kakovostno povezovanje več področij. Za razvijanje matematične pismenosti je 

ključna usposobljenost učitelja. Ta ima pri poučevanju v slovenskem šolskem prostoru veliko 

svobode pri izbiri načina poučevanja in uporabi nalog oz. pripomočkov. Menimo, da bi morali 

biti bodoči učitelji matematike, še posebej pa učitelji razrednega pouka, soočeni s takim 

načinom poučevanja že v času študija na fakulteti. Sedanje izobraževanje na pedagoški fakulteti 

sicer vključuje problemsko znanje in z njim povezano poučevanje, vsekakor pa bi bilo teh 

vsebin na vseh področjih, ne le matematičnem, lahko še več. Poleg tega morajo učitelji za 

poučevanje matematične pismenosti imeti ustrezno gradivo. Predvsem starejša gradiva 

večinoma vsebujejo naloge konceptualnega in proceduralnega znanja, novejša pa že vključujejo 

tudi naloge problemske narave in naloge, ki zahtevajo povezovanje več področij, kar je 

spodbudno. V bodoče bi bilo pri posodobitvi učnega načrta smiselno razmisliti o večji 

vključenosti problemskih vsebin v redni pouk. Problemski pristop si zasluži mesto pri rednem 

poučevanju, ne le na zahtevnejših stopnjah pri nadarjenih učencih, denimo v sklopu dodatnega 

pouka. Stroka mora učiteljem omogočiti kvalitetne naloge, gradiva in priporočila za razvijanje 

matematične pismenosti, eden takih pripomočkov je tudi naš avtorski preizkus znanja, ki ga 

učitelji lahko vključijo v svoje poučevanje. 

Naša raziskava je podala odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja, hkrati pa odpira polje 

mogočih nadaljnjih raziskav. Tako kot pri NPZ-ju bi ob večjem numerusu udeležencev tudi s 

preizkusom matematične pismenosti lahko raziskovali razlike med slovenskimi regijami ter 

nadalje iskali razloge zanje. Poleg tega bi bilo stanje matematične pismenosti smiselno preveriti 

in spremljati za vse razrede osnovne šole, kar bi omogočalo pregled in njeno spreminjanje z leti 

poučevanja. Mi smo preverjali povezavo med dosežkom na preizkusu znanja iz matematične 

pismenosti in končno oceno pri matematiki. Ker so naloge zasnovane široko in se nekatere 

povezujejo tudi z drugimi predmeti, bi bilo mogoče raziskati tudi povezavo z zaključnimi 

ocenami pri drugih predmetih, recimo naravoslovju. Ker ima problemska matematika močan 

motivacijski naboj, bi bilo mogoče raziskati tudi povezavo med dosežkom na preizkusu znanja 

in učenčevo afiniteto oz. naklonjenostjo do matematike. Če bi vsi udeleženi učenci reševali 

standardiziran preizkus znanja iz matematike za 5. razred (šolski tipi nalog), bi te dosežke lahko 

primerjali z rezultati na našem preizkusu znanja in iskali podobnosti oz. razlike. Na 

kvalitativnem področju raziskovanja bi bilo mogoče ugotavljati, ali se učitelji zavedajo 
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razvijanja matematične pismenosti, in če bi bil odgovor da, na kakšen način jo razvijajo, kako 

pogosto jo razvijajo ter katero gradivo uporabljajo pri njenem razvijanju. 

Kot vsaka raziskava ima tudi naša omejitve in možnosti izboljšave. Čeprav smo dosegli dokaj 

visok numerus (246 udeležencev), bi bilo ob ponovni izvedbi seveda zaželeno še večje število 

sodelujočih. Prav tako je pri povezavi z delovno dobo sodelovalo le 17 učiteljev razrednikov, 

zato bi ob ponovnem raziskovanju skušali vključiti večje število teh, da bi bili rezultati še bolj 

reprezentativni. Kot smo omenili že pri analizi posameznih nalog, so nekateri deli nalog tipa 

utemeljevanja. Temu se pri raziskovanju pismenosti ne moremo izogniti, bi pa bilo zaželeno, 

da se natančno določi, kolikšen obseg naj utemeljevanje predstavlja. Prav tako bi bilo smiselno 

razmisliti o dolžini preizkusa znanja. Naš preizkus je večina udeležencev rešila znotraj 

zastavljenega okvirja (90 min), bili pa so posamezniki, ki jim ta čas ni zadoščal. Poleg tega se 

je pojavilo vprašanje legitimnosti zadnje naloge, ki je izstopala tudi glede na koeficient 

diskriminativnosti. Možno je, da je dosežek na tej nalogi povezan z dejstvom, da je zadnja. V 

raziskavo so bile vključene tako mestne kot vaške šole iz gorenjske, osrednjeslovenske in 

štajerske regije. Za še boljšo reprezentativnost bi v bodoče lahko vključili tudi druge regije, kar 

pa je sicer precejšen organizacijski zalogaj.  

Rezultati raziskave in preizkus znanja se nanašajo predvsem na matematično področje razredne 

stopnje, točneje 5. razreda. Glede na rezultate, je prav, da spodbujamo razvijanje matematične 

pismenosti tudi v prihodnje in da ta dobi pomembno mesto v osnovnošolskem izobraževanju. 

Predpostavljamo, da so dobljeni rezultati pomemben kazalnik trenutnega stanja, avtorski 

preizkus znanja pa instrument, katerega uporabnost in aplikativnost omogočata, da se uporablja 

tudi v prihodnje, bodisi v okviru preverjanja in ocenjevanja znanja bodisi kot pripomoček za 

redno poučevanje matematičnih vsebin.  
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6 PRILOGE 

6.1 Priloga 1: Preizkus znanja iz matematične pismenosti 

 

Avtor testa: Miha Okorn (2018) 

 

 

 

MATEMATIKA V NAŠEM 

ŽIVLJENJU 

 
Pred teboj je 12 matematičnih nalog. Pozorno preberi 

navodila in jih reši. Piši čitljivo. Srečno! 

 

 

KODA: __________________________________________ 

Spol (obkroži):           M                          Ž 

Šola: OŠ _________________________________________ 

 

 

Datum: _______________________________ 
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1. NOGOMETNE SLIČICE 
V trgovinah bodo letos v času svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji prodajali 

sličice nogometašev. Jerica ima že svoj album in komaj čaka na pričetek prodaje.  

Jerica je na spletni strani trgovine prebrala naslednje informacije pred pričetkom 

prodaje. Poglej oglas in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

a) Če Jerica kupi en sam paket sličic, koliko ta stane? 

__________________________________________________________________. 

b) Koliko stane ena sličica v paketu? 

__________________________________________________________________. 

c) V celotnem albumu je prostora za 243 sličic. Najmanj koliko paketov sličic mora 

Jerica kupiti, da zapolni celoten album? 

__________________________________________________________________. 

d) Za rojstni dan je Jerica od dedka dobila 8 €. Koliko sličic dobi za ta denar, če izkoristi 

akcijo? Koliko centov ji še ostane? ______________________________________. 

e) Koliko denarja potrebuje Jerica, da bo lahko kupila 30 paketov v času akcije? 

__________________________________________________________________. 

 Prodaja poteka vsak dan od 30. 3. 

2018 do 31. 8. 2018 

 Vsak paket vsebuje 5 sličic. 

 6 paketov sličic stane 4,20 €. 

 

AKCIJA! V primeru nakupa 10 paketov, plačate 

samo 6 €!!! 
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2. KOŠARKA 
Oglej si tortni prikaz in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Koliko gledalcev si je ogledalo tekmo? Ob koncu katere četrtine je bil izid najbolj tesen? 

 

b) Obkroži podatek, da je Dončič zadel vse proste mete. 

c) Bi lahko rekli, da so srbski igralci s klopi zadeli približno dvakrat manj košev kot slovenska 

prva peterka? Utemelji. 

 

 

d) Iz katerih držav so prihajali sodniki na tekmi? 

Vir: prirejeno po Delo, 18. 9. 2017; Hodnik Čadež, T. in Uran, T. (2017). Matematika 5. 3 del.  
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3. VRT 
Neža želi postaviti vrt pravokotne oblike in okoli njega 

leseno ograjo. Na voljo ima 22 m ograje.  

 

 

 

 

 

a.) Spodaj nariši vse možne načine, kako ta vrt izgleda od zgoraj. Na skicah vrtov označi 

tudi dolžine v metrih. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.) Na katerem vrtu bo Neža lahko posadila največ krompirja? Obkroži vrt in odgovor 

pojasni z računom.  
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4.  MLEKO 
 

Kmet Janez vsako jutro zbira mleko po svoji vasi. Mleko oddaja 15 kmetij, vsaka kmetija 

ga oddaja približno enako količino. Janez mleko vsako jutro po zbiranju odpelje v bližnjo 

mlekarno. V letošnjem maju je prvi teden zbral 4050 l, drugi teden pa 4320 l mleka. 

Tretji teden je zbral 90 l mleka več kot v prvem tednu. Ko Janez pobere 3 hl mleka, je 

njegova cisterna napolnjena za tretjino celotne prostornine. Ob nedeljah Janez ne 

pobira mleka po vasi. 
 

 

Spodaj napiši 2 različni nalogi in ju nato tudi reši.  
 

 

a) NALOGA 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) NALOGA 2: 
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5. POT V ŠOLO 
Učenci dveh 5. razredov OŠ Mangart v šolo prihajajo na različne načine. Nariši prikaz z 

vrsticami glede na spodnje podatke. Prikaz nariši čim bolj natančno, uporabi ravnilo. 

 

 Vseh učencev je 48. 

 Tretjina učencev v šolo prihaja z avtobusom. 

 Osmina vseh učencev prihaja v šolo s kolesom. 

 Peš prihaja trikrat več učencev kot s kolesom. 

 Preostali učenci prihajajo v šolo z avtom. 
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6.  SKLADIŠČE  
Jan dela v skladišču. Ko je tovornjak pripeljal tovor zabojev, jih je Jan zložil tako, kot 

kaže spodnja slika. Odgovori na vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Koliko zabojev je Jan zložil skupaj? 

 

b) Obkroži, kaj vidi ptica, ki gleda navpično navzdol na zaboje. 

 

 

 

 

 

 

c) Kako veliko ploskev vidi ptica, če vsaka ploskev zaboja meri 1 m2? 

 

 

d) Koliko zabojnikov mora skladiščnik Jan dodati, da doda do kvadra? 
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Okorn, M. (2018). Razvijanje matematične pismenosti pri učencih v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

86 

  

8. VLAK 

Žan, ki hodi v 5. razred, se je odločil, da na letošnji zadnji šolski dan, petek 22. 6., odpotuje na počitnice 

k Niku v Velenje. Spodaj je razpredelnica voznega reda vlakov ter cenik. Odgovori na spodnja vprašanja. 

 

a) Če mora biti Žan do 12:00 že v Velenju, na kateri vlak lahko gre? Napiši ime vlaka/vlakov (LPV …). 

______________________________________________________________________________. 

b) Ob kateri uri mora Žan na vlak, če se želi voziti čim manj časa, poleg tega pa želi s seboj vzeti tudi 

kolo? _________________________________________________________________________. 

c) Koliko kilometrov bo Žan prepotoval in koliko bo plačal za prevoz? ________________________. 

d) Sprva je Žan nameraval iti v soboto. Zakaj takrat ne more iti? 

______________________________________________________________________________. 

e) Ali prevoz z dvema prestopoma pomeni tudi krajši čas potovanja kot prevoz s tremi prestopi? 

Pojasni. ________________________________________________________________________. 

= kolo 
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9. STANOVANJE  
Mere na skici stanovanja so v metrih. Reši spodnji nalogi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Koliko m2 parketa bodo položili na tla kopalnice in kuhinje skupaj? 

 

ODGOVOR: 

b) Dnevno sobo bodo ob stenah obložili z letvicami. Dnevna soba ima dvoje vrat 

(označena z rdečo barvo), vsaka vrata so široka 1 m.  

Koliko metrov letev potrebujejo?   

 

 

ODGOVOR: 

c)  
3

4
 dolžine letev bodo pobarvali z rjavo barvo, ostalo pa z zeleno.  

Koliko metrov letev bo pobarvanih z zeleno barvo?  

 

 

ODGOVOR: 
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10. GOBOVA JUHA 
 

Odločil si se, da boš pripravil juho za svoje prijatelje, ki pridejo k tebi na obisk. Na spletni 

strani kulinarika.net si izbral recept za gobovo juho. Na obisk pride 12 prijateljev. 

Spodaj v tabelo zapiši količine, ki bodo ustrezale za pripravo juhe. 

Nato odgovori na spodnja vprašanja. 
 

 

 

 

Gobova juha 

kremna juha za ljubitelje gob                            23.8.2007                           

           45 minut          količina: 4 osebe           povprečna ocena: 5 

 

a) Ali je pri kuhanju gobove juhe za 8 oseb dovolj 290 gramov gob? Napiši tudi račun. 

__________________________________________________________________. 

b) Koliko časa bi potreboval/-a za kuhanje juhe za 12 oseb? 

__________________________________________________________________. 

c) Opiši, kako bi preračunal/-a, koliko sestavin potrebuješ za pripravo juhe za tvojo 

družino. ___________________________________________________________  

__________________________________________________________________. 

SESTAVINE ZA 12 LJUDI 

 Krompirjev 

 Vode 

 Soli 

 Lovorjevih listov 

 Vegete 

 Gob 

 Moke 

 Kisle smetane 

 Grobo mletih mandljev 
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11. POSEK SMREKE 

Kmetija Bukovec izpod Pohorja ti je poslala podatke, koliko tovornjakov je bilo 

potrebnih za prevoz poškodovane smreke zaradi lubadarja iz gozda. Podatki so 

prikazani v spodnji tabeli. Vseh tovornjakov je bilo 144. 

 

 

Nato so te prosili, da jim podatke predstaviš s tortnim prikazom. Za pravilen prikaz 

upoštevaj legendo. Zapiši, kako si izračunal deleže. 

                                                                                            

                                                                                                               LEGENDA: 

 

 

MESEC ŠTEVILO TOVORNJAKOV 

Maj 9 

Junij 72 

Julij 18 

Avgust 9 

September 36 

- Maj 

- Junij 

- Julij 

- Avgust 

- September 
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12.  TRGOVINA 

Na fotografiji je sprednja stran trgovine Apple v Rimu. S šestilom in ravnilom spodaj 

pod sliko nariši sprednjo stran trgovine iz geometrijskih likov, da bo čim bolj podobna 

tej na fotografiji. 
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6.2 Priloga 2: Izjava o sodelovanju v raziskavi 

 

IZJAVA O SODELOVANJU 

 

Spodaj podpisani/-a _____________________________ soglašam, da moj 

otrok __________________________ sodeluje v raziskavi, ki jo za magistrsko 

delo izvaja Miha Okorn, študent pedagoške fakultete UL, pod mentorstvom 

red. prof. dr. Tatjane Hodnik Čadež in s katero želi ugotoviti, kako razvita je 

matematična pismenost pri petošolcih (v ta namen je izdelal matematične 

naloge, ki bi jih učenci reševali le pisno). Dovoljujem, da študent anonimno 

uporabi pridobljene rezultate za potrebe raziskave. 

Podpis starša/zakonitega zastopnika: ________________________ 
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6.3 Priloga 3: Kriterij ocenjevanja 

 

OCENJEVANJE NALOG PRI TESTU IZ MATEMATIČNE PISMENOSTI 

1. NOGOMETNE SLIČICE 
a) (0,5 t) pravilen odgovor (0,7 €/70 c) 0,5 t; 

b) (0,5 t) pravilen odgovor (0,14 €/14 c) 0,5 t; 

c) (1,5 t) pravilen izračun 1 t;  pravilen odgovor (49 paketov) 0,5 t; 

d) (1 t) št. sličic (60) 0,5 t; ostanek denarja (200 c) 0,5 t; 

*kot pravilno štejemo tudi, če poleg akcije s preostankom denarja kupi sličice po redni ceni 

e) (0,5 t) pravilen odgovor (18 €) 0,5 t. 

2. KOŠARKA 
a) (1 t) pravilno določeno št. gledalcev 0,5 t; določitev najbolj tesne četrtine 0,5 t; 

b) (0,5 t) obkrožen pravilen podatek (2:2) 0,5 t; 

c) (1,5 t) pravilen odgovor (da) 0,5 t; ustrezna utemeljitev (28 točk Srbov je pribl. polovica 

57-ih točk Slovencev) 1 t; 

d) (1 t) pravilna navedba vseh treh držav (Brazilija, Italija, Španija) 1 t; pravilna navedba dveh 

držav 0,5 t. 

3. VRT 
a) (2,5 t) vsaka pravilno narisana skica od 5-ih možnih 0,5 t; 

*kot pravilno štejemo tudi, če so dolžine označene z decimalnimi števili, a tudi v metrih. 

b) (1,5 t) obkrožen vrt z največjo površino 0,5 t; izračun površine 1 t. 

4. MLEKO 
a) (2 t) zastavljena naloga 1 t; rešitev naloge 1 t; 

b) (2 t) zastavljena naloga 1 t; rešitev naloge 1 t; 

*če je naloga nepovezana z besedilom, učenec dobi 0,5 t za zastavljeno nalog in 0,5 t za 

rešitev. 

5. POT V ŠOLO 
a) (2 t) vsak pravilno vpisan način prevoza v okvir na vertikalni osi 0,5 t; 

b) (2 t) vsak pravilno narisan vrstični graf glede na skalo 0,5 t. 

6. SKLADIŠČE 
a) (1 t) pravilen izračun št. zabojev (13) 1 t; 

b) (1 t) pravilno obkrožena skica tlorisa (druga po vrsti) 1 t; 

c) (1 t) pravilne izračun površine (8 m2) 1 t; 

d) (1 t) pravilen izračun manjkajočih zabojev (35 ali katera druga smiselna rešitev) 1t. 



Okorn, M. (2018). Razvijanje matematične pismenosti pri učencih v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

93 

 

 7. PIKNIK 
a) (2 t) Reševanje (postopek, računanje) 1,5 t; odgovor (900 g) 0,5 t; 

b) (2 t) Reševanje (postopek, računanj) 1,5 t; odgovor (16 dl) 0,5 t. 

8. VLAK 
a) (1 t) naštet vsaj en od obeh možnih vlakov (LPV 2401, LPV 2409) 1 t; 

b) (0,5 t) pravilen odgovor (8:21) 0,5 t; 

c) (1 t) pravilno navedena dolžina poti (147 km) 0,5 t; pravilno navedena cena (6,08 €) 

0,5 t; 

d) (0,5 t) ustrezna utemeljitev (v smislu: ker v opombah piše, da takrat ne vozi) 0,5 t; 

e) (1 t) ustrezna utemeljitev (v smislu: potovanje z dvema prestopoma ni nujno krajše, saj 

so nekateri potovalni časi s tremi prestopi krajši) 1 t. 

*kot pravilno štejemo tudi, če učenec utemelji, ne v povezavi s predstavljenimi podatki. 

 9. STANOVANJE 
a) (1,5 t) vsak pravilen izračun (kopalnica, kuhinja, skupaj) 0,5 t; 

b) (1,5 t) pravilno izračunan obseg dnevne sobe 1 t; odbitek vrat (-2 m) 0,5 t; 

c) (1 t) pravilen izračun dolžine letev za eno četrtino 1 t. 

10. GOBOVA JUHA 
a) (0,5 t) pravilen odgovor (da gob za juho ni dovolj) 0,5 t; 

b) (0,5 t) pravilen odgovor (nekoliko več kot 45 min) 0,5 t; 

*kot pravilno štejemo tudi, če učenec navede rešitev 45 min. 

c) (1 t) Pravilen opis/pristop 1 t; 

TABELA: (2 t) vsi primeri pravilno izračunani 2 t; 1 primer napačno izračunan 1,5 t; 2 do 4 

primera napačno izračunana 1 t; 5 ali več napačno izračunanih primerov 0 t. 

11. POSEK SMREKE 
a) (4 t) pravilno pobarvan tortni prikaz glede na legendo 3 t (za vsak napačno pobarvan 

del prikaza se odšteje 0,5 t); prikaz izračuna deležev oz. pristop reševanja 1 t. 

 12. STAVBA 
a)  (4 t) vsaka vrstica risbe, narisana nazorno, natančno in z uporabo geometrijskega 

orodja 1 t. 


