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Povzetek 

V teoretičnem delu diplomskega dela z naslovom Razumevanje geometrijskih pojmov 

po van Hielovi teoriji v 4. in 6. razredu smo predstavili teoretična spoznanja o razvoju 

geometrijskih pojmov in predstav. Osredotočili smo se na teoriji van Hiela in Piageta ter 

ju primerjali. 

Cilj diplomskega dela je bil praktično preveriti, na kateri stopnji po van Hielovi teoriji 

so učenci 4. in 6. razreda. Zanimalo nas je predvsem, ali se kaţejo razlike znotraj 

razreda in kolikšna je razlika med obema razredoma.  

Na podlagi prebrane literature smo pripravili preizkus znanja s 15 nalogami, ki je 

temeljil na prvih treh stopnjah van Hielove teorije (vizualno, deskriptivno-analitično 

(opisno) in teoretično). Vsaka stopnja je predstavljala pet nalog v našem preizkusu, 

torej: prvih pet nalog je preverjalo znanje vizualne stopnje, naloge od 6 do 10 znanje 

deskriptivno-analitične stopnje, zadnjih pet nalog pa znanje teoretične stopnje. Vsako 

nalogo smo ovrednotili z dvema točkama, kar pomeni, da je učenec na posamezni 

stopnji lahko dosegel 10 točk. Učenca smo umestili na določeno stopnjo, če je pri 

nalogah te stopnje dosegel 7 točk ali več. Preizkus znanja nam je sluţil kot merski 

inštrument v empiričnem delu. 

V empiričnem delu smo uporabili deskriptivno metodo. Raziskovalni vzorec, ki je bil 

izbran naključno, je zajemal 60 učencev 4. in 6. razreda dveh slovenskih osnovnih šol. 

Predmet statistične obdelave je bilo število točk, ki so jih učenci dosegli pri posamezni 

nalogi. Za vsak razred smo rezultate posameznega učenca predstavili v skupni tabeli.  

Razlike v reševanju posameznih nalog med učenci 4. in 6. razreda smo določili z 

uporabo studentovega t-testa dveh vzorcev z istima oz. različnima variancama. Na 

podlagi rezultatov smo ugotovili, da je 87 % učencev 4. razreda našega vzorca na 

vizualni stopnji po van Hielovi teoriji, največji odstotek učencev 6. razreda pa je na 

deskriptivno-analitični stopnji, tj. 57 % učencev raziskovalnega vzorca. Pri reševanju 

posameznih nalog se razlike med razredoma kaţejo pri nalogah od 8 do 15, saj pri dani 

stopnji tveganja (α = 0,05) lahko trdimo, da so učenci 6. razreda pri teh nalogah dosegli 

statistično pomembno višje število točk od učencev 4. razreda. 

Ključne besede: geometrija, geometrija na razredni stopnji, poučevanje geometrije, 

geometrijski pojmi in predstave, van Hielova teorija. 



 

  

 

Abstract 

In the theoretical part of thesis Understanding of geometrical concepts according to Van 

Hiele theory in the 4
th

 and 6
th

 grade we have presented theoretical insights on the 

development of geometric concepts and ideas. We focused on the theory of van Hiele and 

Piaget and compared them with each other. 

The aim of the thesis was practically verified, at which stage according to van Hiele’s 

theory are the students of 4
th

 and 6
th

 grade. We wanted to identify differences within the 

class and between 4
th

 and 6
th

 grade.Based on the literature we have read, we prepared a test 

containing 15 tasks, based on the first three stages of the van Hiele theory (visual, 

descriptive analysis and theoretical). In our test each stage was represented with five tasks, 

ie: the first five tasks examined the visual level, tasks from 6 to 10 examined level of 

descriptive analytical skills and last five tasks examined theoretical level. Each task was 

evaluated by two points. Therefore, at each level student could score maximum ten points. 

Pupil was placed at a certain level, if the tasks of this level scored seven points or more.  

The examination was used as a measurement instrument in the empirical part. 

In empirical work we used descriptive method. The research sample was selected 

randomly, consisting of 60 pupils 4
th

 and 6
th

 grade two Slovenian primary schools. The 

number of points achieved in a certain task presented a subject to statistical analysis. For 

each grade we presented pupil results in a common table. Differences in solving certain 

tasks between 4
th
 and 6

th
 grade pupils were determined using two sample Student’s t-test 

with equal or different variances. Based on the results we found that 87% of pupils in the 

4
th

 grade of our sample are at visual stage according to van Hiele’s theory and that the 

highest percentage of 6
th

 grade pupils is at the descriptive analysis stage, ie. 57% of the 

pupils of the research sample. The differences between 4
th

 and 6
th

 grade have been shown 

in solving tasks from eight to fifteen, since at a significance level can be argued, that 6
th

 

grade pupils have achieved statistically significant higher scores than students in the 4
th

 

grade. 

 

Keywords: geometry, geometry at primary school level, the teaching of geometry, 

geometric concepts and images, theory of van Hiele. 
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1 UVOD 

Geometrija je matematična vsebina, ki nam pomaga razumeti prostor okrog nas. 

Ukvarja se z mnoţicami točk in merjenji nekaterih količin. Je ena najstarejših 

matematičnih ved. Geometrijo razdelimo na ravninsko in prostorsko. Pri prvi 

obravnavamo točko, premico, daljico, kroţnico, kot in geometrijske like, pri prostorski 

pa geometrijska telesa. 

Leta nazaj je bilo poučevanje geometrije v šoli na način »od točke do telesa«, ki pa se je 

izkazal kot preveč abstrakten in tako teţko razumljiv. Tako je devetletna osnovna šola 

kot novost uvedla geometrijo »od telesa k točki«. Tak način nudi učencem laţje 

razumevanje in s tem večjo motivacijo za učenje novih, čedalje abstraktnejših pojmov.  

Ker se zavedamo, da je za učitelja pomembno, da za uspešno nadaljno poučevanje 

pozna, kakšno je geometrijsko znanje učencev, smo v teoretičnem delu s pomočjo 

metode študija pisnih virov poglobili znanje o razvoju geometrijskih pojmov in 

predstav. Osredotočili smo se predvsem na teorijo zakoncev van Hiele, ki opredeljuje 5-

stopenjski model razvoja geometrijskega mišljenja in jo podrobneje predstavili v našem 

delu. Teorijo smo primerjali s teorijo Piageta in skušali opredeliti njihove skupne točke 

in razlike.  

Na podlagi literature smo sestavili preizkus znanja s 15 nalogami, ki so temeljile na 

prvih treh stopnjah van Hielove teorije. Te so: vizualna, deskriptivno-analitična (opisna) 

in abstraktno relacijska (teoretična) stopnja. Preizkus znanja nam je sluţil kot merski 

instrument v empiričnem delu.  V raziskavo smo vključili 60 učencev, od tega 30 

učencev 4. razreda in 30 učencev 6. razreda, katere namen je bil preveriti, na kateri 

stopnji se po van Hielovi teoriji učenci nahajajo. Vzorec smo izbrali naključno. V 

empiričnem delu smo rezultate preizkusa prikazali tabelarično in jih interpretirali. 

Razlike pri reševanju posameznih nalog med učenci 4 . in 6. razreda smo določili s 

pomočjo studentovega t-testa dveh vzorcev z istima oz. različnima variancama. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Geometrija na razredni stopnji 

Geometrija ima pomembno mesto v matematiki (Usiskin, 1990, v: Cotič, Hodnik 

Čadeţ, 2002): 

 omogoča raziskovanje fizičnega sveta; 

 ukvarja se z vizualizacijo, risanjem in konstruiranjem figur, omogoča 

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

 ker je sama po sebi primer matematičnega sistema in  

 ker nam ponuja uţitek in je estetska, dodaja Willson (1977, v: Cotič, Hodnik 

Čadeţ, 2002). 

Geometrija je za otroke zelo koristno področje matematike, saj so ţe po naravi zelo 

radovedni in jih zanima svet okrog njih. Otroci morajo imeti v šoli moţnost, da 

raziskujejo geometrične in prostorske koncepte, le-te pa naj poskuša učitelj povezati z 

vsakdanjimi situacijami. 

Cotič in Hodnik Čadeţ (2002) sta geometrijo v naši osnovni šoli opredelili kot učenje 

geometrijskih pojmov po načelu »korak za korakom«. Učenci znanje pridobivajo 

sistematično. Piaget (1985, v: Cotič, Hodnik Čadeţ, 2002) je opredelil tri vrste 

abstrahiranja v matematiki:  

 empirično (v ospredju so objekti in za konstruiranje znanja so pomembne 

lastnosti teh objektov), 

 psevdoempirično (v ospredju so postopki, obsega lastnosti postopkov z objekti), 

 refleksivno (na podlagi refleksije misli oziroma refleksije prejšnjih abstrakcij 

vodi do konstrukcije novih struktur). 

Pri oblikovanju pojmov v geometriji bi lahko govorili o abstrakciji, ki se nanaša na 

objekte, pri aritmetiki pa o abstrakciji, ki se nanaša na postopke z objekti (Gray, Pinto, 

Pitta, Tall 1999, v: Cotič, Hodnik Čadeţ 2002), saj gre pri empirični abstrakciji za to, da 

učenec na podlagi fizične izkušnje s predmeti spozna lastnosti predmetov. 
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Teorijo, pri kateri je bistveno opazovanje lastnosti predmetov in vodi k oblikovanju 

pojmov v geometriji, je opredelil Pierre van Hiele in jo bomo podrobneje opisali v 

nadaljevanju. 

 

2.2 Poučevanje geometrije na razredni stopnji 

Pri obravnavi matematičnih pojmov se pojavljata predvsem dva alternativna pristopa: 

behavioristični in kognitivni (Hodnik Čadeţ, 2004). Behavioristično učenje poteka 

počasi in zanesljivo skozi verigo povezav v obliki vprašanj in odgovorov. Tu ima velik 

pomen povratna informacija. Kognitivno učenje pa je pristop, v katerem učenec na 

lasten način gradi razumevanje nekega matematičnega pojma. Ta pristop upošteva 

učenčevo predznanje in zrelost (Hodnik Čadeţ, 2004). 

Geometrija v današnji osnovni šoli je tako imenovana geometrija »od telesa do točke«. 

Ta pristop je ţe v 19. stoletju zasnoval Franc Močnik, argumentiral pa ga je z dejstvom, 

da je pristop, ki so ga uporabljali takrat – »od točke do telesa«, za učence preveč 

abstrakten. Po njegovem točka, s katero naj bi učenci začeli usvajati znanja geometrije, 

nima nobenih dimenzij (Perat, 2005). S tem ko mi točko narišemo, narišemo tudi vse 

njene dimenzije. Črta ima samo dolţino, vendar ko jo narišemo, ji s tem dodamo še 

debelino. To pa je za učence preveč abstraktno in teţko razumljivo. 

Učenci morajo geometrijske pojme pridobivati preko izkušenj. Le-te pomagajo 

učencem nadgraditi njihovo predstavo o geometrijskih oblikah in prostoru, in sicer tako, 

da:     

 prepoznajo in razločijo geometrijo v svetu; 

 razvijajo spretnost sklepanja in reševanja problemov; 

 uporabijo geometrijske ideje na drugih področjih matematike (npr. merjenje           

dolţine); 

 uporabijo geometrijske ideje pri drugih šolskih predmetih (Clements idr., 1999). 

Pomembno je, da geometrijo raziskujejo sami preko konkretnega materiala in 

konkretnih operacij. Geometrijo začnemo poučevati z opazovanjem tistih predmetov, ki 

so v bliţini učencev, ki jih obkroţajo. Učence najprej seznanimo s prostorsko 
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geometrijo, nudimo jim izkušnje s fizičnimi telesi, iščejo naj podobne oblike, potem z 

danim modelom geometrijskega telesa iščejo predmete v njegovi okolici, spoznavajo 

lastnosti geometrijskih teles in izdelujejo različna geometrijska telesa iz različnih 

materialov, s katerega preidemo na ravninsko geometrijo – pri njej obravnavamo like, 

ploskve idr., šele nazadnje obravnavamo črte in točke (Perat, 2005). Prednosti takega 

prehoda so naslednje (Cotič, Hodnik Čadeţ, 2002):  

 omogoča mehkejši prehod med predšolskim in šolskim obdobjem;  

 zadosti matematičnim kriterijem; 

 je učencem bolj razumljiv (upošteva učenca in njegovo razvojno stopnjo). 

 

2.2.1 Osnove poučevanja geometrije na razredni stopnji 

V naslednjih točkah je predstavljenih nekaj osnov poučevanja geometrije, ki 

pripomorejo h kvalitetnejšemu razumevanje geometrije pri učencih (Clements idr., 

1999): 

1. Pomemben je učenčev govor: učitelj mora spodbujati učenca h govorjenju in 

izraţanju  njegovega mnenja. Le tako bo usvojil termine geometrije. 

2. Predstavitev pojma poveča zmoţnost razumevanja in komunikacije: v geometriji so 

lahko pojmi predstavljeni na različne načine. Ko učenec raziskuje nek geometrijski 

pojem, je pomembno, da to dela s konkretnim materialom in ne le s slikami in 

diagrami dvo- in tridimenzionalnih oblik. Na tak način bo učitelj spodbujal učenca, 

da bo izoblikoval svojo lastno predstavo o določenem geometrijskem pojmu. 

3. Učenec se uči skozi reševanje problemov: reševanje problemov nudi učencu 

priloţnost, da logično sklepa o matematičnih idejah. 

4. Učenec potrebuje pogoste izkušnje z uporabo različnih učnih strategij in sredstev: 

igra, sortiranje, klasifikacija, sestavljanje; kot sredstva pa uporabljamo: modele dvo- 

in tridimenzionalnih oblik, geoploščo, tangram. Učne strategije izbiramo na podlagi 

učnih stilov posameznih otrok. 
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2.2.2 Pristopi poučevanja geometrije »od telesa do točke« 

Metode poučevanja so naslednje (Hodnik Čadeţ, 2009/10): 

1. Povezovanje geometrijskih modelov z zunanjim svetom: Pri dejavnostih učenci iščejo 

primere geometrijskih modelov okrog sebe, npr. radirka ima obliko kvadra, prav tako 

goba za brisanje table. Učitelj spodbuja učence, da naštejejo čimveč različnih 

primerov. 

2. Pridobivanje lastnosti geometrijskih modelov: Učitelj pripravi dejavnosti, kjer so 

učenci osredotočeni na lastnosti geometrijskih modelov, npr. koliko ploskev ima 

kvader. 

3. Izdelovanje modelov geometrijskih teles iz različnih materialov 

4. Odtiskovanje, obrisovanje ploskev različnih modelov geometrijskih teles: Npr. pri 

obrisu ploskve kvadra spoznavajo pravzaprav kvadrat. 

Učenci s takimi pristopi poučevanja z lastnimi izkušnjami in s konkretnim materialom 

preko lastnosti geometrijskih teles spoznavajo lastnosti geometrijskih likov, kar jim, kot 

smo ţe omenili, omogoča večjo razumljivost.  

 

2.3 Osnovni geometrijski pojmi na ravnini 

(Povzeto po http://www.e-um.si/.) 

1. Točka je geometrijski objekt brez razseţnosti. Lahko stoji sama zase ali pa na 

premici, daljici, trikotniku … Če točke A, B, C, D … leţijo na isti premici, so 

kolinearne, če pa ne leţijo, so nekolinearne. Če točke A, B, C, D … leţijo v isti ravni, 

so komplanarne, če ne, so nekomplanarne. 

http://www.e-um.si/


               M. Lokar: Razumevanje geometrijskih pojmov po van Hielovi teoriji v  4. in  6. razredu 

 

6 

 

a) Točka kot presečišče.                           

                                

b) Točka kot oglišče. 

      

c) Točka kot krajišče. 

 

 

2. Premica je neomejena ravna črta. Označujemo jo z malimi tiskanimi črkami: p, r, s 

… Če se dve premici sekata, to točko imenujemo presečišče. Mimobeţnici pa sta 

premici, ki ne leţita v isti ravnini, vendar nimata nobene skupne točke. 

                                p             

 

3. Ravnina je neomejena ravna ploskev. Označimo jo z veliko pisano črko R. 
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4. Daljica je ravna točka, ki povezuje dve točki, ki ju imenujemo krajišči daljice. 

 ×B 

           A× 

5. Poltrak je ravna črta, ki je na eni strani omejena s točko, na drugi strani pa ni 

omejena. 

            

6. Vzporednica je premica, ki z dano premico nima nobene skupne točke. 

                             

                      p             r 

 

7. Pravokotnica je premica, ki dano premico seka pod pravim kotom. 

                          p 

                                       r 

 

 

8. Simetrija: Mnoţica točk v ravnini je osno simetrična, če obstaja vsaj ena premica, čez 

katero se mnoţica prezrcali sama vase. 
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9. Lik: Vsaka sklenjena krivulja v ravnini, ki sama sebe ne seka, določa lik. 

  

 

 

10. Večkotnik: Lik, ki ga omejuje sklenjena lomljena črta. 

 

 

 

11. Trikotnik je določen s tremi točkami, ki ne leţijo na isti premici (so nekolinearne). 

Poznamo trikotnike: 

I. Glede na stranice:  

a) enakokraki trikotniki (Dve stranici sta enako dolgi.) 

 

 

b) enakostranični trikotniki (Vse stranice so skladne.) 
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c) raznostranični trikotniki (Vse stranice so različno dolge.) 

 

II. Glede na kote: 

a) pravokotni trikotniki (En notranji kot meri 90°.) 

 

b) ostrokotni trikotniki (Vsi notranji koti merijo manj kot 90°.) 

 

 

c) topokotni trikotniki (En notranji kot je večji od 90°.) 
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12. Štirikotnik določajo štiri točke v ravnini, od katerih nobena ne leţi na isti premici. 

Vsota notranjih kotov je 360 stopinj. Tudi vsota zunanjih kotov je 360 stopinj. Primeri 

štirikotnikov so: deltoid, trapez, paralelogram, kvadrat. 

    

13. Krožnica in krog: Kroţnica je mnoţica točk v ravnini, ki so enako oddaljene od 

neke izbrane točke – središča. Polmer je razdalja od točke na kroţnici do središča. Krog 

je mnoţica vseh točk znotraj kroţnice. Krog je konveksna mnoţica, kroţnica pa ne. 

 

14. Tangenta ali dotikalnica je premica, ki se dotika kroţnice; s kroţnico ima skupno 

natanko eno točko. 

 

15. Sekanta ali sečnica je premica, ki seka kroţnico in ima s kroţnico skupni natanko 

dve točki. 
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16. Tetiva je daljica, ki povezuje dve različni točki na kroţnici. 

     

17. Mimobežnica je premica, ki s kroţnico nima nobene skupne točke. 

 

 

2.4 Teorija razvoja pojmov 

2.4.1 Vrste  pojmov 

Hans Aebli (1961, v: Marentič Poţarnik, 2000) je trdil, da je oblikovanje pojmov 

osrednja naloga pouka. Ugotovil je, da je za vsakogar, ki se ukvarja s poučevanjem, 

nadvse pomembno razumeti potek učenja pojmov in uravnavanje tega procesa pri 

otrocih raznih starosti, pa tudi pri odraslih. 

Skoraj vsaka beseda v našem sporazumevanje označuje pojem, torej kategorijo 

predmetov ali pojavov s skupnimi značilnostmi. Pogosto pa se zgodi, da izraz pojem 

veţemo na samostalnike, ki označujejo abstraktne pojme. Morda je vzrok v opredelitvi, 

ki še vedno prevladuje v poučevanje slovnice: »Samostalniki so besede, ki označujejo 

predmete in pojme.« Po tej opredelitvi torej predmet ni pojem. Pri obravnavi psihološke 

ravni procesa učenja in poučevanja pojmov pa je potrebno pojem ustrezneje in širše 

opredeliti. Poznamo več vrst pojmov (Marentič Poţarnik, 2000): 

1. Konkretni in abstraktni (Prvi izhajajo iz neposredne čutne izkušnje, primer: kocka; 

drugi pa ne, primer: geometrija.) 
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2. Primarni in sekundarni (Prvi so čutilom dostopni, primer: rdeč, zelen; drugi pa so 

izpeljani iz primarnih, primer: barva.) 

3. Preprosti in zapleteni (Prve označuje majhno število znakov, primer: trikotnik – 

njegovo število stranic; za druge pa potrebujemo veliko značilnosti; tu so znaki oz. 

značilnosti tiste lastnosti pojma, ki ga razlikujejo od drugega, primer: opis ostrokotnega 

trikotnika.) 

4. Odnosni pojmi (Izraţajo odnose, primer: večji, manjši, levi, desni.) 

 

2.4.2 Razvoj pojmov pri otrocih 

Obstajata dve poti učenja pojmov (Marentič Poţarnik, 2000): 

1. samostojno oblikovanje (odkrivanje) pojmov in 

2. pridobivanje obstoječih pojmov od odraslih v procesu asimilacije in akomodacije na 

osnovi spraševanja in besednih razlag. 

Kakšne pojme imajo otroci in kako jih tvorijo, pogosto proučujemo na osnovi 

razvrščanja ali klasifikacije (otroci določeno vrsto predmetov razvrstijo v skupine). 

Najprej predmete razvrščajo po zunanji podobnosti, nato po uporabi oziroma funkciji in 

šele pozneje po nekih objektivnih skupnih značilnostih. 

Procesa pridobivanja pojmov in besednih izrazov potekata običajno vzporedno. Otrok 

začne organizirati svoje izkušnje, saj ugotovi, da različnim stvarem dajemo enaka 

imena. Prvi otrokovi pojmi, imenujemo jih tudi predpojmi, so nejasni in netočni, 

preozki ali preširoki. Abstraktne pojme si razloţi na osnovi konkretnih izkušenj.  

Učenci na razredni stopnji pri geometriji usvojijo le nekaj osnovnih pojmov. Pouk 

geometrije temelji na konkretnem nivoju in je v tesni povezavi s predstavami. Na tej 

stopnji je pomemben proces, v katerem učenci pridejo do pojma (Marentič Poţarnik, 

2000). 



               M. Lokar: Razumevanje geometrijskih pojmov po van Hielovi teoriji v  4. in  6. razredu 

 

13 

 

2.4.2.1 Razvoj geometrijskih pojmov 

Ko otroci vstopijo v šolo, imajo ţe razvito neko značilno predstavo o geometrijskih 

oblikah in prostoru. Le-ta je rezultat vsakdanjih izkušenj v njihovem okolju in 

interakcije z objekti okrog njih (Clements idr., 1999). 

V obdobju zgodnjega otroštva (od 1. do 7. leta) otrokovi pojmi rastejo z izkustvom in 

sposobnostjo, da dojame zveze med novimi in prejšnjimi situacijami. Mnogi njegovi 

pojmi se zelo razlikujejo od odraslih in veliko od njih jih odrasli niti ne razumejo. 

Zaradi pomanjkanja besednega zaklada veliko pojmov v tem obdobju še ne zna 

oblikovati. Prvi otrokovi pojmi so zelo široki, njihovi pomeni pa nedoločeni in 

neformulirani. Z razvojem pa postajajo vse bolj specifični (Ţlebnik, 1969). Za razvoj 

pojmov so pomembne predvsem izkušnje in razvoj govora, saj sta otrokov pojmovni in 

govorni razvoj neločljivo povezana. Predšolskega otroka zanimajo konkretne 

značilnosti neke situacije, bistvene lastnosti mu še niso pomembne. 

Raziskave (Clements idr., 1999) so pokazale, da otroci stari od 4 do 6 let prepoznajo lik 

na podlagi njegovega videza. Sicer njihova razlaga lika še ni povsem v celoti popolna, 

si pa ţe razvijajo neko predstavo o določenem liku. Otroci v zgodnjem razvoju 

geometrijskega mišljenja ne poznajo in ne razumejo geometrijskih lastnosti, ki 

definirajo like in telesa. V tem obdobju ne znajo racionalizirati, da je nek lik kvadrat, 

ker ima štiri stranice in štiri prave kote. Otroci uporabljajo besednjak, ki je povezan z 

opaznimi lastnostmi, kot so: barva, velikost, tekstura, material. Pomembno je, da 

otrokom pripravimo take matematične dejavnosti, da so čim bolj povezane z njegovim 

okoljem in ki pri učencih razvijajo zmoţnost analiziranja in opisovanja geometrijskih 

lastnosti lika in telesa, ne pa zmoţnosti znanja definicij. Pri takem učenju je pomembna 

metoda igre. Otroku moramo dati dovolj časa za igro, saj le tako pride do nove 

matematične izkušnje. 

V obdobju poznega otroštva (od 7. do 12. leta) uporablja otrok več abstraktnih izrazov. 

Pojmi se v tem času kvalitativno izboljšajo, saj znajo navesti ţe bistvene lastnosti 

predmetov, pojavov. Proti desetemu letu se otroci deloma ţe pribliţujejo formalno-

logično pravilnemu definiranju, kar pomeni, da se niţji pojem podredi višjemu in da se 
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navedejo specifične značilnosti oz. da se niţji pojem uvrsti v sistem obseţnejših pojmov 

(Ţlebnik, 1969). 

V obdobju adolescence otroci pojme pravilno opredeljujejo (Ţlebnik, 1969). 

 

2.4.3  Poučevanje pojmov 

Poučevanje je lahko induktivno oziroma s primeri ali deduktivno oziroma z definicijami 

(Marentič Poţarnik, 2000). Na induktiven način poučujemo konkretne pojme, ki 

zahteva veliko nazornosti (poteka na modelih, skicah …), na deduktivni pa abstraktne. 

Poučevanje pojmov s primeri (induktivno): To poučevanje poteka po fazah, ki niso 

povsem nujne. Učitelj se odloči za cilj, hkrati pa se odloči tudi, katere značilnosti bo 

poudaril, katere pa zanemaril. Ugotovi stopnjo predznanja o danem pojmu in pove 

besedni izraz za pojem, če ga učenci še ne poznajo. Nato pove nekaj uvodnih pozitivnih 

in negativnih primerov za pojem, te pa v fazi utrjevanja in preverjanja predloţi in 

pomeša med sabo. Skupaj z učenci oblikuje definicijo in novi pojem se uvrsti v mreţo 

sorodnih pojmov. 

Poučevanje pojmov z definicijami (deduktivno): To poučevanje poteka pri učencih, ki 

so sposobni osnovnega formalnologičnega mišljenja, se pravi od 12. leta starosti dalje. 

Postopek poteka v štirih fazah. Učencem učitelj posreduje definicijo. Ugotoviti mora, 

ali učenci obvladajo vse pojme, ki definicijo sestavljajo, da ne pride do razlaganja 

neznanega z neznanim. Potem učitelj pove nekaj tipičnih (pozitivnih in negativnih) 

primerov, ki ponazarjajo širino pojma. Na koncu še preveri, ali učenci obvladajo pojem. 

Le-to poteka s prepoznavanjem ali samostojnim navajanjem novih primerov. 

V prvih letih šolanja gre predvsem za oblikovanje osnovnih spoznanj o oblikah in 

odnosih v prostoru ter osnovnih geometrijskih pojmov. 

Da pa bi to otroci dosegli, je potrebno (Marentič Poţarnik, 2000): 

 omogočiti jim lastno aktivnost: doseţemo jo z dejavnostmi, ki vključujejo rabo 

predmetov iz otrokove neposredne okolice (opazovanje, risanje, premikanje …); 
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 razvijati jim sposobnost opazovanja: otrok dobi material za miselno izdelavo 

geometričnih pojmov; ob tem prepoznava in išče vzporednice med različnimi 

predmeti; 

 usposabljati jih za prostorsko predstavljanje: gre za zamišljanje različnih 

geometrijskih pojmov in teles s pomočjo abstraktnega mišljenja in brez 

prisotnosti konkretnih predmetov; 

 razvijati intelektualne sposobnosti.  

 

2.5 Razvoj geometrijskih pojmov in predstav po Jeanu Piagetu 

Poleg van Hiela, čigar delo bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju, se je z 

razumevanjem prostora ukvarjal tudi Jean Piaget. Piaget (Dickson idr., 1984) v svoji 

teoriji otrokovega razvoja prostorskih pojmov razlikuje med zaznavanjem (percepcijo) 

in prikazovanjem (reprezentacijo). Percepcijo oz. zaznavanje definira kot poznavanje 

predmetov, katere rezultat je neposredni stik z njimi, reprezentacijo oz. prikazovanje pa 

kot navajanje predmetov v njihovi odsotnosti. Otrokova sposobnost zaznavanja se 

razvija do dveh let njegove starosti. To obdobje imenujemo senzomotorična stopnja. Ta 

stopnja je obdobje zaznavnega odnosa in usklajevanja fizičnih aktivnosti. Otroci v tem 

času spoznavajo svet okrog sebe. Ob koncu prvega leta ugotovijo, da stvari obstajajo 

tudi, ko jih oni ne vidijo. To vidimo v primeru, ko predmet od otroka umaknemo, mu ga 

pribliţamo ali obrnemo v drugo smer – v vsakem primeru bo spoznal, da gre za isti 

predmet. 

Zmoţnost rekonstrukcije prostorskih podob pa se pojavi pri dveh letih in se v večini 

primerov izpopolni do pribliţno 7. leta (Dickson idr., 1984). To stopnjo imenujemo 

predoperacionalna stopnja. Je obdobje predstavnega in predlogičnega mišljenja. 

Otrokovo mišljenje je ţe ponotranjeno. Oblike notranjega predstavljanja, ki se 

pojavljajo na začetku te stopnje, so: posnemanje, simbolična igra, domišljija in jezik. V 

tem obdobju prevladujeta predstavna aktivnost in hiter razvoj govora. V predstavljanju 

še vedno prevladujejo simboli in logični odnosi. Sposobnost logičnega mišljenja je še 

vedno nefleksibilna. Za to stopnjo je značilno: ireverzibilnost (nesposobnost miselnega 

obrata akcije tako, da otrok predmet vrne na izhodiščno točko oziroma v prvotno 
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stanje), centracija (v določenem trenutku lahko otrok upošteva le en vidik problema 

hkrati)  in egocentrizem (otrok gleda na problem iz svojega lastnega vidika). 

 

Znotraj vsakega obdobja razvoja Piaget navaja postopno razlikovanje geometrijskih 

lastnosti, začenši s topološkimi lastnostmi (splošne lastnosti, ki so neodvisne od oblike 

in velikosti). Te navaja kot (Dickson idr., 1984): 

– bliţina (angl. proximity): npr. otrok nariše oči človeka skupaj, vendar jih nariše pod  

njegovimi usti; 

– ločevanje (angl. separation): npr. glava in telo človeka se ne prekrivata; 

– urejenost (angl. order): npr. nos človeka je pod očmi in nad usti; 

– ograjenost (angl. enclosure): npr.  otrok nariše oči osebe znotraj glave; 

– neprekinjenost (angl. continuity): npr. otrok nariše roke osebe pri njenem trupu in ne 

pri glavi. 

Tretjo stopnjo otrokovega mišljenja imenujemo obdobje konkretnih operacij. V tem 

obdobju se pri otroku razvija sposobnost razumevanja geometrijskih lastnosti 

projekcije. Te vključujejo sposobnost otroka, da bo predvidel, kako izgleda določen 

predmet iz različnih zornih kotov. Primer: Otroci rišejo osebo z njegove strani in še 

vedno narišejo obe očesi na njen obraz (Dickson idr., 1984). Kot drug primer lahko 

navedemo tudi, da otroci ne razumejo, da ima svinčnik lahko obliko kroga, če ga 

opazujemo iz enega ali drugega konca. »Ravnost« je lastnost projekcije, saj ravne linije 

izgledajo »ravne« iz katerega koli kota pogleda. To obdobje imenujemo tudi obdobje 

logičnega mišljenja. Otroci so sposobni v mislih obračati dejavnost, ki so jo predhodno 

izvedli, konzervacije določenih značilnosti predmetov, klasifikacije in razporejanja po 

vrstnem redu. Bistvena značilnost tega obdobja je reverzibilnost, kar pomeni, da lahko 

otrok operacijo mentalno razveljavi, uniči in se vrne na začetno točko. Zgradbe, ki jih 

sestavi iz kock, lahko v mislih razstavi in si zamisli drugo obliko. Za svoje razmišljanje 

znajo navesti razloge (Labinowicz, 1989). 

Kot zadnjo stopnjo razvoja geometrijskih pojmov pri otrocih je Piaget navedel obdobje 

formalnih operacij. Za to obdobje je značilen razvoj evklidskih relacij. Zanje so 
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značilne lastnosti, ki se nanašajo na velikost, razdaljo in usmerjenost ter posledično 

vodijo do merjenja dolţin, kotov, površin itd. Otrok je sposoben razlikovati med 

različnimi oblikami, npr. med trapezom in kvadratom, na podlagi različnih kotov 

geometrijskega lika in dolţin njegov stranic. Ti otroci so sedaj zmoţni samostojno 

narisati geometrijski lik preko odločitev, dolţine katerih stranic in velikosti kotov je 

potrebno izmeriti (Dickson idr., 1984). Otroci so na tej stopnji zmoţni logičnega 

mišljenja brez konkretnih predmetov. Sposobni so razmišljanja o abstraktnih stvareh. 

Ko se otrok loti naloge, bo na sistematičen način preizkusil vse moţne rešitve. Otrok v 

tem obdobju razmišlja o podrobnostih (Labinowicz, 1989). 

 

2.6 Razvoj geometrijskih pojmov in predstav po van Hielu 

Veliko raziskav je pokazalo, da učenci ne razumejo vlogo dokazovanja, še manj pa da 

bi dokaz zapisali sami. Tako so med leti 1930–1950 (Psyhkalo, 1968 in Wirszup, 1976; 

v: Clements, Battista, 1992) v Sovjetski zvezi izvedli kar nekaj raziskav, da bi ugotovili, 

kaj je vzrok temu, vendar nekega velikega napredka ni bilo. Pierre van Hiele in Dina 

van Hiele Geldof sta nato določila teoretična izhodišča, ki bi lahko opisala geometrijsko 

mišljenje. Ko so le-ta postala javna, so se kmalu čutile spremembe v razredu (Fuys, 

1988). V teh letih je svojo teorijo geometrijskega mišljenja razvil tudi Jean Piaget, Pegg 

in Davey (1998) pa sta bila mnenja, da v nasprotju z van Hielovo teorijo Piagetova ni 

prinesla ravno veliko sprememb v razredu. Van Hielov model je postal neke vrste 

opisnik o napredku znanja geometrije pri učencih in veljaven okvir za oblikovanje učnih 

sekvenc v šolski geometriji (Jaime, Gutierrez, 1995, v: Pusey, 2003). 

Pierre van Hiele in Dina van Hiele sta bila nizozemska učitelja, ki sta se srečevala z 

izzivi v svojem razredu in tako dobila navdih za svojo doktorsko disertacijo. Njun cilj je 

bil kategorizirati učenčevo razmišljanje po stopnjah. Dina van Hiele Geldof je 

poskušala z vidika poučevanja razloţiti, kako pomagati otrokom, da doseţejo napredek, 

in opisati pet učnih faz v vsaki stopnji. Njen moţ pa je posamezne stopnje podrobneje 

opisal.  
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Po van Hielovom modelu je lastnost geometričnega razvoja ta, da odraščanje ni nujno 

povezano z napredkov v stopnjah razumevanja. Veliko vlogo pri napredovanju skozi 

stopnje ima poučevanje (Jaime, Gutierrez, 1995; v: Pusey, 2003). 

Da bi van Hielovo teorijo potrdili, so naredili kar nekaj raziskav. Cilj raziskovalcev je 

bil opredeliti te stopnje razmišljanja in ustvariti inštrumente za ocenjevanje teh stopenj. 

Poskušali so preveriti, ali so te stopnje diskretne in ali tvorijo neko hierarhijo. V razredu 

so raziskovali, kako so te stopnje povezane z doseţkom učencev in ali z njimi lahko 

napovemo uspeh v geometriji. Nekateri so delali tudi raziskave v sodelovanju z učitelji 

v ţelji, da bi jih o tej teoriji poučili in jim tudi predlagali strategije, ki naj bi vplivale na 

uspešnejše poučevanje v razredu (Pusey, 2003).  

Pierre in Dina van Hiele sta zasnovala 5-stopenjski model, ki opisuje, kako se pri 

otrocih razvija geometrično mišljenje. Stopnje si sledijo v naslednjem zaporedju: 

vizualna, deskriptivno-analitična (opisna), abstraktno relacijska (neformalna dedukcija), 

formalno deduktivna in zadnja, strogo matematična. 

Van Hielova sta stopnje oštevilčila od 0 do 4, v svojih zadnjih delih (van Hiele, 1986, v: 

Cotič Hodnik, 2002) pa je Pierre van Hiele navedel le tri stopnje: vizualno, opisno in 

teoretično (zdruţil je analizo, abstrakcijo in dokazovanje). Kritiki so stopnje 

preštevilčili od 1 do 5 in so s tem lahko dodali še eno stopnjo – predspoznavno in jo 

označili kot stopnjo 0. Strinjali pa se niso z zdruţitvijo stopenj, saj model ni več 

zadosten pri karakterizaciji znanja. 

Raziskovalci (Clements idr., 1999) so ugotovili, da nekateri učenci na stopnji 

vizualizacije ne razumejo lastnosti likov v celoti, ampak so osredotočeni le na eno 

lastnost, na primer okroglost kroga. Tako so predlagali, da bi stopnjo vizualizacije 

preimenovali v stopnjo sinkretičnosti. Predlagali so tudi, da bi glavne stopnje razdelili 

tudi v podstopnje, nobeden od teh predlogov pa še ni bil realiziran. 
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2.6.1 Lastnosti van Hielovih stopenj 

Van Hielov model ima 5 lastnosti (Mayberry, 1983): 

1. Ustaljeno zaporedje: Stopnje v van Hielovem modelu so hierarhične, kar pomeni, da 

mora učenec doseči 0. oz. 1. stopnjo, da lahko potem napreduje na 1. oz. 2. stopnjo. 

Preskakovanje stopenj tako ni moţno. 

2. Sosednost: Lastnosti, ki so bile na prejšnji stopnji bistvene, na naslednji niso več. 

3 Razlikovanje: Vsaka stopnja ima svoje jezikovne simbole in lastno mreţo odnosov, ki 

te simbole povezujejo. 

4. Ločevanje: Van Hiele je bil mnenja, da je bil razlog za neuspeh v znanju geometrije v 

tem, da so učitelji pri razlagi govorili drug jezik kot učenci. Problem je v tem, da so 

učitelji na višji stopnji in se v skladu s tem tudi izraţajo, kar pa predstavlja teţave pri 

razumevanju za učence, ki so na niţji stopnji. Mnogi raziskovalci (Usiskin, 1982) so 

menili, da ta lastnost pove, zakaj nekaterim srednješolska geometrija ne gre. Primer 

(Usiskin, 1982): Učenci lahko sledijo dokazu, ki ga piše profesor na tablo, doma pa ga 

sami ne znajo napisati. 

5. Doseganje: Van Hiele je priporočal 5 faz, skozi katere mora učenec iti, da lahko 

napreduje iz ene stopnje v višjo. Te faze je poimenoval: informacija, vodeno 

usmerjenje, razlaga, prosto usmerjanje in integracija. Posamezne faze so opisane v 

nadaljevanju. 

Kot je razvidno v prejšnjih lastnostih van Hielovega modela, so stopnje med seboj 

ločene, s čimer pa se raziskovalci niso povsem strinjali. V raziskavah, ki so jih delali z 

učenci, so ugotovili, da so učenci na več stopnjah oz. da so na vmesnih stopnjah, kar pa 

je v nasprotju s teorijo, ki pravi, da je učenec v nekem trenutku na določeni stopnji 

(Burger, Shaughnessy, 1986). Lahko se zgodi, da so učenci za različne pojme na 

različnih stopnjah, odvisno pa je od  njihove izpostavljenosti do predmeta. Torej, lahko 

so na eni stopnji za nekatere oblike in na eni drugi stopnji za druge oblike (Mayberry, 

1983). 
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2.6.2 Opisi posameznih van Hielovih stopenj 

2.6.2.1 Prva stopnja: Vizualna stopnja 

Vizualna stopnja se pojavi ţe v zgodnjem otroštvu, v vrtcu in v niţjih razredih osnovne 

šole. Definirana je kot sposobnost naučiti se imena geometrijskih oblik in prepoznati 

oblike na podlagi videza, ne pa na podlagi njihovih lastnosti ali delov. Obliko pogosto 

prepoznajo s primerjanjem z ţe znanim prototipom (npr. trikotnik je trikotnik, ker 

izgleda kot trikotnik). Učenci lahko poznajo geometrijske pojme, ne poznajo pa 

njihovih definicij. Vsako geometrijsko obliko vidijo kot celoto, ne prepoznavajo pa še 

lastnosti posameznega geometrijskega lika ali telesa in ne povezujejo med 

geometrijskimi pojmi in lastnostmi geometrijskih oblik (Servais, 1971). Na tej stopnji 

lahko prepoznajo, da je nek lik kvadrat, saj ima štiri enake stranice, vendar to 

prepoznajo samo takrat, ko je ena stranica horizontalna z učencem (Knight, 1981). 

Prehod na drugo stopnjo se začne, ko skupinam vizualnih objektov (npr. oglata telesa) 

začnejo pripisovati določene geometrijske lastnosti. 

Dejavnosti na tej stopnji: 

Geometrijske dejavnosti na tej stopnji naj bi vsebovale veliko razvrščanje. Pomembno 

je, da učenci na tej stopnji opazijo podobnosti in razlike med dvema likoma, pri tem pa 

na začetku še ne bodo uporabljali pravilnih geometrijskih izrazov (ugotovili bodo npr. 

da je en lik bolj suh od drugega, bolj hrapav). Ko bodo učencem ti izrazi predstavljeni, 

je nujno, da jih učitelj uporablja in spodbuja učence h klasifikaciji po teh kriterijih.  

Dejavnosti naj vsebujejo: 

– veliko  razvrščanja, identificiranja, opisovanja različnih oblik,  

– delo z modeli,  

– primerjanje oblik različnih velikosti in oblik, 

–  učencem moramo zagotoviti moţnost za gradnjo, risanje, sestavljanje, razstavljanje. 
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Primeri nalog: 

Naloga 1: Učenec ima pred sabo različna geometrijska telesa. Enega izbere in ga opiše. 

Potem izbere dva in ju med seboj primerja.  

  

 

 

Naloga 2: Delo v skupinah: Učenci v mnoţici geometrijskih teles izberejo enega. Po 

enem skupnem kriteriju jim morajo najti še pet. Učenci narišejo like, ki ustrezajo 

danemu kriteriju. En učenec v skupini si izbere tri like, ki ustrezajo določenemu 

kriteriju. Ostali morajo ugotoviti kriterij. 

Naloga 3: Kaj spada skupaj? Poveţi. 

 

 

 

 

 

Naloga 5: Preštej spodnje like in telesa ter rezultate vpiši v kvadratke. 

 

                                              

 

 

Teles je  . 

Likov je  .  
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Naloga 6: Če je pravokotnik obrnjen tako kot kaţe slika, ali je to še vedno pravokotnik? 

   

 

 

 

Kazalci vizualne stopnje  (Pusey, 2003): 

– učenci uporabljajo nenatančne lastnosti pri primerjavi risb, pri identifikaciji, 

karakterizaciji  in razvrščanju likov; 

– pri karakterizaciji likov se sklicujejo na vizualni prototip; 

– nezmoţni so si zamisliti neskončno različnih tipov oblik;  

– za to stopnjo je značilno neusklajeno razvrščanje (razvrščanje po lastnostih, katere si 

razvrščeni liki ne delijo). 

2.6.2.2 Druga stopnja: Deskriptivno-analitična (opisna) stopnja 

Na tej stopnji imajo učenci sposobnost določiti oblike glede na njihove lastnosti (npr. 

trikotnik ima tri stranice) in oblikovati skupine oblik, niso pa sposobni razloţiti razmerij 

med lastnostmi in še vedno ne razumejo definicij (Knight, 1981). Sposobni so 

posplošenega mišljenja – ne govorijo npr. o tem trikotniku, ampak govorijo o trikotniku 

na splošno. Pridejo do spoznanja, da zaradi določenih skupnih lastnosti določene oblike 

tvorijo skupino. Sposobni so našteti vse lastnosti, npr. pravokotnikov in kvadratov, ne 

vidijo pa dejstva, da so kvadrati neke vrste pravokotniki (Knight, 1981). Pri opisovanju 

lastnosti geometrijskih likov in teles so bolj natančni. Kombinirajo matematično 

terminologijo s svojim lastnim besednjakom, npr. trikotnik ima tri stranice in tri vrhove 

oz. kote. Učiteljeva naloga je, da sprejme otrokov jezik, vendar naj ob pravem času 

predlaga prava poimenovanja. Sčasoma se učenci naučijo uporabljati pravilne 

matematične izraze (Clements idr., 1999). 
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Dejavnosti na tej stopnji:  

– razvrščanje po lastnostnih likov,  

– merjenje,  

– opazovanje,  

– uporaba modelov za osredotočanje na eno lastnost, spreminjanje lastnosti. 

 

 

Primeri nalog: 

 

Naloga 1: So telesa na sliki okrogla ali oglata? Napiši na črto pod vsako telo. 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

                      

                 

                                           

 

 

Naloga 2: Odgovori na vprašanja:            

 a) Ali so v trikotniku na sliki vse stranice enako  dolge? 

 b) Kateri dve stranici sta enako dolgi?  

 c) Koliko oglišč ima trikotnik? 
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Naloga 3: V spodnjem krogu nariši sekanto. Označi točki, v katerih sekanta seka 

kroţnico. 

 

 

 

 

 

 

Kazalci deskriptivno-analitične stopnje (Pusey, 2003):  

– učenci primerjajo geometrijske oblike izrecno s pomočjo lastnosti njihovih sestavnih 

delov;  

– geometrijske oblike razvrščajo po enem atributu; 

– geometrijske oblike opisujejo z uporabo njihovih lastnosti, namesto da bi uporabili  

njihova imena, čeprav jih vejo. 

 

2.6.2.3 Tretja  stopnja: Abstraktno relacijska (teoretična) stopnja 

Abstraktno relacijska stopnja se pojavi v višjih razredih osnovne šole. Učenci so na tej 

stopnji zmoţni vzpostavljati povezave med lastnostmi, ali v skupini geometrijskih oblik 

ali med skupinami (Kennedy, 1990). Razumejo definicije geometrijskih odnosov in jim 

sledijo, sposobni so neformalnega argumentiranja. Lahko sledijo formalnemu dokazu, 

niso pa ga sposobni reproducirati iz drugačne ali različne premise. Učenci začnejo 

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

pravokotnik pa ni kvadrat, ker nima vseh enakih stranic (Knight, 1981). Sposobni so 

razmišljanja v smeri če – potem, kar jim omogoča razvrščanje oblik na podlagi 

majhnega števila značilnosti. 

Rezultat razmišljanja na tej stopnji so razmerja med lastnostmi geometrijskih oblik. 
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Kazalci abstraktno analitične stopnje  (Pusey, 2003) so:  

– učenci oblikujejo popolne definicije; 

– zmoţni so spremembe definicije in jo takoj sprejeti in uporabiti; 

– prevzemajo logične delne ureditve med tipi likov;   

– sposobni so sortiranja likov glede na različne matematične natančne lastnosti;  

– znajo jasno uporabljati besedno zvezo »če – potem«; 

– sposobni so oblikovanja informalnega deduktivnega argumenta (trditve);  

– implicitna uporaba tako logičnih oblik kot veriţnih pravil (npr. če p pomeni (nakaţe) 

q in q pomeni r, potem p pomeni r);  

– zmedeni so med vlogo aksiomov in teorij (izrekov). 

 

Primeri nalog: 

Naloga 1: Nariši kvadrat, katerega vsota dolţin vseh stranic je 16 cm. Ne pozabi na 

skico in  natančnost. 

 

Naloga 2: Kateri odgovor je pravilen? 

               a) Vsak pravokotnik je kvadrat. 

               b) Vsak kvadrat je pravokotnik. 
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Naloga 3: Označi premice na sliki in z matematičnimi simboli zapiši njihove 

medsebojne lege. 

 

 

 

 

 

 

Naloga 4:  Skozi točki A in B nariši pravokotnici na premico m, skozi točki C in D pa 

nariši vzporednici premici m. Premice poimenuj. 

 ×C m 

×A 

  

                         ×B                                             ×D 

 

 

Naloga 5: Nariši eno premico in eno daljico. Napiši, v čem sta si podobni in v čem 

različni. 

 

2.6.2.4 Četrta stopnja: Formalno deduktivna stopnja 

Na tej stopnji učenci razumejo in logično interpretirajo nedefinirane aksiome, domneve, 

definicije, teorije, dokaze. Zmoţni so razviti dokaz na nivoju visokošolske geometrije, 

razumejo razliko med nujno in zadostno informacijo (npr. dovolj je, da vemo, da ima lik 

štiri stranice, kar pomeni, da je štirikotnik, nujno pa je, da ima kvadrat vse stranice 

enake in vse kote prave) (Knight, 1981). Objekt mišljenja so odnosi med lastnostmi 

geometrijskih skupin. 
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Kazalci formalno deduktivne stopnje (Pusey, 2003) so:  

– učenci znajo pojasniti dvoumna vprašanja in problemske naloge v natančnejšem 

jeziku;  

–  zanašajo se na dokaz kot zadnje veljavno pri določanju resnice matematičnih predlog; 

–  razumejo vlogo komponent v matematičnem diskurzu, kot so aksiomi, definicije, 

teorije, dokazi. 

 

Primeri nalog: 

Naloga 1: Dokaţi ali ovrţi. 

                Če sta diagonali štirikotnika enaki, je lik kvadrat. 

 

Naloga 2:  Imamo dve trditvi: 

                   I. Če je lik pravokotnik, potem se njegovi diagonali sekata. 

                   II. Če se diagonali v liku sekata, potem je ta lik pravokotnik. 

 

Kaj je pravilno? 

a)  Da dokaţemo II. trditev kot pravilno, je dovolj, da dokaţemo I. kot pravilno. 

b)  Da dokaţemo I. trditev kot pravilno, je dovolj, da dokaţemo II. kot pravilno. 

 

 

2. 6. 2. 5 Peta stopnja: Strogo matematična stopnja 

Ta stopnja je značilna za univerzitetni nivo študija matematike. Predstavlja sposobnost 

vpeljevanja in primerjanja različnih aksiomskih sistemov. Učenci so sposobni razumeti 

uporabo posrednega dokaza in razumejo neevklidske sisteme. 

Rezultat razmišljanja so primerjave in razlike med različnimi aksiomskimi sistemi 

geometrije. 
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Primer naloge: 

Naloga 1: Imamo dve trditvi: 

I. Če p, potem q. 

II. Če s, potem q ne. 

 

Odgovori: Kaj sledi iz I. in II. trditve? 

a) Če p, potem s. 

b) Če p ne, potem tudi q ne. 

c) Če p ali q, potem tudi s. 

d) Če s, potem p ne. 

e) Če s ne, potem p. 

 

 

2.6.3 Faze poučevanja na posameznih stopnjah 

Da učenec napreduje iz ene stopnje na drugo, mora iti skozi naslednje faze, ne nujno v 

tem vrstnem redu (Mayberry, 1983): 

 

1. Informacija 

Učenci se v tej fazi preko pogovora in dejavnosti z materialom seznanijo s področjem 

raziskovanja. Potrebno jih je spodbujati, da aktivno raziskujejo materiale in tako 

odkrivajo njihove lastnosti in strukturo. Medtem ko učenci raziskujejo, ima učitelj 

moţnost, da jih opazuje in dobi neko sliko o njihovem predznanju. 

Primer naloge: Vsak učenec dobi svoj tangram. Učitelj postavi vprašanje: Kaj lahko 

storite s temi liki? Učence spodbuja, da se pogovarjajo o likih in slikah, ki so jih 

naredili. Učencem je potrebno omogočiti dovolj časa za raziskovanje. Med 

raziskovanjem se učenci seznanijo z velikostjo in obliko likov. Skratka, začnejo 

odkrivati lastnosti in oblike likov. 

 

2. Vodeno usmerjanje 

Učenec zgiba, meri, oblikuje, sestavlja in tako z uporabo konkretnega materiala 

raziskuje področje izbranega pojma. Učiteljeva naloga je, da pripravi material in 

dejavnosti za učence. 
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Primeri nalog:  

Učenci imajo pred sabo tangram. Učitelj jih sprašuje: Kateri lik lahko sestavite iz treh 

drugih? Na koliko načinov lahko sestavite največji trikotnik iz manjših likov? Izberite 

dva lika. Koliko različnih likov lahko naredite iz njiju? Narišite jih in jih poimenujte.  

S pomočjo takih dejavnosti učenci pridobivajo natančnejše razumevanje lastnosti likov. 

Spoznajo dolţino stranice, in sicer tiste, ki so enako dolge, in tiste, ki so za pol daljše ali 

krajše od druge. Učenci bodo ob takih nalogah vizualizirali, kako morajo obrniti like, da 

se koti in stranice prilegajo skupaj. 

 

3. Razlaga 

Na podlagi svojih prejšnjih izkušenj učenec s svojimi besedami izraţa in izmenjuje 

mnenja o določeni strukturi. Ta faza vključuje naloge in igre, ki namenoma razvijajo 

besedni zaklad. Učitelj vodi pogovor o geometrijskih pojmih najprej v izrazoslovju 

učencev, potem jim predstavi ustrezno geometrijsko terminologijo. 

Primeri nalog:  

1. naloga: Učenci imajo pred sabo različne like. Učitelj jih sprašuje: Kateri liki imajo 

prave kote?  

2. naloga: Izberi en lik, ga obriši na list in izreţi. Določi vse njegove simetrije.  

3. naloga: Kaj je enako vsem trikotnikom? Kateri liki imajo vzporedne stranice?  

4. naloga: Lahko se gremo igro skrivnostna škatla, kjer škatla potuje v krogu. Tisti, ki je 

na vrsti, poseţe v škatlo in potipa en lik, ostali ga ne smejo videti. Poskuša ga čim bolje 

opisati, ostali pa morajo ugotoviti, kateri lik opisuje. 

 

4. Prosto usmerjanje 

Učenec se srečuje z bolj zahtevnimi nalogami – naloge z več koraki, naloge, ki jih je 

mogoče rešiti na več načinov, odprti tip naloge. S pomočjo ţe pridobljenega znanja 

naloge rešujejo na svoj način in tako postajajo spretnejši. Učiteljeva naloga je, da 

učencem pripravi zahtevnejše naloge z različnimi rešitvami. 

Primeri nalog:  

1. naloga: Učenci sestavljajo različne tangram sestavljanke.  

2. naloga: Pred seboj imajo tangram. Učitelj jim da nalogo, da ugotovijo, na koliko 

načinov lahko naredijo kvadrat iz nekaj ali vseh likov. 
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5. Integracija 

Učenci v tej fazi svoje znanje zdruţijo v celoto. Imeti morajo moţnost, da to znanje 

izrazijo in povzamejo. Učitelj jim pri tem pomaga (Mason, 1997). 

Primer nalog:  

Naloga 1: Učenci naredijo predstavitev, kaj so se naučili o tangramu. 

Naloga 2: V paru ali manjših skupinah lahko pripravijo karte »Kateri lik sem?« 

Naloga 3: Učenci izberejo lik in napišejo vse njegove lastnosti. 

  Naloga 4: Gremo se igre, ki pomagajo učencem logično organizirati znanje o lastnostih            

likov. 

 

Po van Hielu je pomnjenje nekega novega znanja moţno šele v zadnji fazi. Ko zna 

učenec svoje znanje uporabiti tudi v drugi situaciji, pomeni, da je napredoval na višjo 

stopnjo. Van Hiele pravi, da prehod iz ene stopnje na naslednjo ni naraven proces, 

ampak poteka pod vplivom učenja in poučevanja, ključ do tega prehoda pa imajo 

učitelji s svojim poučevanjem (Mayberry, 1983). 

 

2.7  Primerjava med Piagetovo in van Hielovo teorijo 

Ena izmed najbolj očitnih razlik med van Hielovo in Piegetovo teorijo je, da eden 

opisuje ravni (nivoje), drugi pa stopnje razvoja. Razliko med stopnjo in ravnjo sta 

pojasnila Glaserfeld and Kelley (1892, v: Pusey, 2003). Fazo razvoja sta opredelila kot 

»odsek časa«, za katero je značilna kvalitativna sprememba, ki se razlikuje od sosednjih 

obdobij ter predstavlja en korak v napredku oz. razvoju. Na primer Piaget trdi, da je 

zgodnje otroštvo (do enega oz. treh let) časovni okvir, kjer otroci delujejo v 

senzomotorični fazi, za katero je značilna otrokova prva interakcija s fizikalnim 

okoljem in razvoj motoričnih sposobnosti. Nasprotno pa raven razvoja ni opredeljena v 

časovnem smislu, ampak pomeni specifično stopnjo oz. višino določenih merljivih 

značilnosti in zmogljivosti. Na primer, van Hielove ravni razvoja so opisane glede na 

načine, preko katerih učenec sklepa o določeni podobi oz. sliki. Določena raven razvoja 

je moţna pri različnih letih učenca in se lahko kadarkoli spremeni, kar nakazuje, da je 

učenec informacijo pridobil iz drugega vira (glede na to, kako slika izgleda in kakšne 
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lastnosti ima). Clements and Battista (1992, v: Pusey, 2003) trdita, da obe teoriji 

spodbujata učenca k razvoju razumevanja. Tako Piaget kot tudi van Hiele verjameta, da 

je kritična dilema poučevanja učenje otrok o pojmih, ki še zdaleč niso primerni za 

njihovo razmišljanje. V tem primeru se bodo učenci trudili, da bi logično povezali ideje, 

ki so se jih naučili na višjih ravneh/stopnjah razvoja, kot pa so jih dejansko dosegli. 

Clements and Battista (1992, v: Pusey, 2003) pravita, da se oba teoretika izogibata 

dvema vidikoma učenja. Prvi vidik je zaznavanje niţje ravni, kadar so učenci ţe dosegli 

višjo raven, drugi pa poskuša siliti učence, da bi čim hitreje prešli naslednje ravni, ko 

doseţejo trenutno obstoječo raven, povedano z drugimi besedami, niti Piaget niti van 

Hiele ne vidita svojih teorij kot načrt za pospešitev razvoja. 

Nekatere razlike med obema teorijama pa se zdijo očitne. Pandiscio in Orton (1998, v: 

Pusey, 2003) trdita, da se razlika teoretikov kaţe v naravnanosti učenčevega prehoda 

preko različnih ravni/faz. Pravita, da Piaget predvideva, da je ta naravnanost prehoda 

predvsem posledica aktivnosti učenca, medtem ko van Hiele predlaga, da ima večji 

vpliv na prehod jezik sporazumevanja. Druga pomembna razlika, ki sta jo postavila 

Pandiscio in Orton (1998, v: Pusey, 2003), je, da sta si namena obeh teorij precej 

različna. Pravita, da je van Hiele s svojo teorijo ţelel pomagati učiteljem (z opisovanjem 

ravni razmišljanja učencev), da bi le-ti izboljšali svoje sposobnosti poučevanja, 

nasprotno pa se Piaget zanima le za opisovanje napredka mišljenja učencev in kdaj 

takšen napredek lahko pričakujemo. Drugače povedano, van Hielov model je teorija, ki 

nas informira o kakovosti poučevanja, Piagetov model pa predstavlja teorijo razvoja. 

 



               M. Lokar: Razumevanje geometrijskih pojmov po van Hielovi teoriji v  4. in  6. razredu 

 

32 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Razumevanje geometrije je koristno ne samo na področju matematike, ampak tudi na 

drugih področjih. Geometrija nam omogoča raziskovanje fizičnega sveta okrog nas. 

Zavedajoč se, kako pomembno je poučevanje geometrije v šoli, smo se odločili 

poglobiti znanje o razvoju geometrijskih pojmov in predstav. Osredotočili smo se 

predvsem na teorijo zakoncev van Hiele, ki sta opredelila 5-stopenjski model razvoja 

geometrijskega mišljenja. Pri poučevanju geometrije in njenih pojmov je poleg tega, da 

se le-teh učenci učijo preko lastnih izkušenj, pomembno tudi to, da učitelj ve, na kateri 

stopnji je posameznikovo razumevanje geometrije, saj je tako poučevanje veliko 

kvalitetnejše. V primeru da učitelj ne ve, na kateri stopnji so učenci, lahko pride do 

nerazumevanja, saj lahko učitelj pri poučevanju uporablja jezik, ki učencem ni 

razumljiv. Na podlagi prebrane literature smo sestavili preizkus znanja s 15 nalogami, 

ki nam je sluţil kot merski instrument v empiričnem delu, v katerem smo ţeleli 

raziskati, katere stopnje van Hielove teorije dosegajo učenci 4. in 6. razreda. 

 

3.2 Namen in cilji raziskave 

Glede na to, da je tako za učenca kot učitelja koristno, da pozna, na kateri stopnji po van 

Hielovi teoriji se nahaja učenec v razumevanju geometrijskih pojmov, smo v raziskavi 

ţeleli ugotoviti, na kateri stopnji po van Hielovi teoriji so učenci v 4. in 6. razredu. 

Poleg tega nas je zanimalo še, ali se kaţe razlika v znanju znotraj razreda in med 

razredoma. Tako smo s preizkusom znanja praktično preverili, katero stopnjo po van 

Hielovi teoriji dosegajo učenci 4. in 6. razreda, in rezultate reševanja preizkusa znanja v 

empiričnem delu tabelarično prikazali in interpretirali. 

 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

V diplomskem delu smo zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 
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1. Kakšna bo razlika med učenci 4. in 6. razreda v reševanju nalog, ki temeljijo na 

vizualni stopnji po van Hielovi teoriji? 

2. Kakšna bo razlika med učenci 4. in 6. razreda v reševanju nalog, ki temeljijo na 

deskriptivno-analitični (opisni) stopnji po van Hielovi teoriji? 

3. Kakšna bo razlika med učenci 4. in 6. razreda v reševanju nalog, ki temeljijo na 

teoretični stopnji po van Hielovi teoriji? 

4. Na kateri stopnji po van Hielovi teoriji so učenci 4. razreda? 

5. Na kateri stopnji po van Hielovi teoriji so učenci 6. razreda? 

6. Ali se lahko zgodi, da je učenec usvojil določeno stopnjo, njene predhodne pa ne? 

 

3.4 Raziskovalne hipoteze 

H1: Med učenci obeh razredov pri reševanju nalog vizualne stopnje ne bo statistično 

pomembnih razlik. 

H2: Med učenci obeh razredov pri reševanju nalog deskriptivno-analitične (opisne) 

stopnje ne bo statistično pomembnih razlik. 

H3: Učenci 6. razreda bodo pri nalogah teoretične stopnje dosegli višje število točk kot 

učenci 6. razreda. 

H4: Učenci 4. razreda so na deskriptivno-analitični (opisni) stopnji geometrijskega 

razvoja po van Hielovi teoriji. 

H5: Učenci 6. razreda so na teoretični stopnji geometrijskega razvoja po van Hielovi 

teoriji. 

H6: Lahko se zgodi, da učenec usvoji določeno stopnjo, njene predhodne pa ne. 
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3.5 Metodologija 

3.5.1 Raziskovalne metode 

Pri teoretičnem delu smo uporabili metodo študija pisnih virov. 

Pri empiričnem delu smo uporabili deskriptivno metodo raziskovanja. 

3.5.2 Opis vzorca 

Vzorec raziskave je zajemal štiri razrede dveh slovenskih osnovnih šol, in sicer učence 

dveh oddelkov 4. in učence dveh oddelkov 6. razreda. Tako v četrtem kot v šestem 

razredu je bilo število učencev 30, torej skupaj 60 učencev (N = 60). Razreda sta bila 

izbrana naključno. 

3.5.3 Postopek zbiranja podatkov 

Ko smo prebrali literaturo, ki je vsebovala naš raziskovalni problem, smo sestavili 

preizkus znanja iz geometrije. Zajemal je 15 nalog. 

Zbiranje podatkov je potekalo na dveh slovenskih osnovnih šolah, v dveh oddelkih 4. in 

dveh oddelkih 6. razreda. V raziskavi je skupaj sodelovalo 60 učencev. Raziskava je v 

vsakem razredu potekalo pribliţno 30 minut. Pred začetkom reševanja so učenci dobili 

podrobna navodila. Učenci so naloge reševali individualno in brez vsakršne pomoči. 

3.5.4 Merski instrumentarij 

Za izvedbo raziskovalnega dela smo izdelali preizkus iz geometrije s 15 nalogami 

(Priloga 1), v katerem so bile naloge 1–5 na vizualni stopnji, naloge 6–10 na opisni in 

11–15 na teoretični stopnji po van Hielovi teoriji. Za oba razreda smo izdelali iste 

naloge, saj je bila lahko tako naša primerjava med razredoma najbolj kvalitetna. Pri 

sestavljanju nalog smo si pomagali z učnim načrtom in učbeniki ter delovni zvezki za 4. 

in 6. razred. Vsaka naloga je bila ovrednotena z dvema točkama. Pri nalogah 

obkroţevanja smo za nepravilno obkroţeno črko odšteli 0,5 točke. Čas reševanja 

preizkusa učencem nismo omejili. V povprečju so le-tega učenci reševali 20 minut. 

Učenci so odgovore pisali sami, brez pomoči ostalih. 

Naloge so zajemale prve tri stopnje po van Hielovi teoriji: 
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 Vizualna stopnja je predstavljala naloge od 1 do 5. To pomeni, da je lahko 

učenec za vizualno stopnjo dosegel 10 točk. Če je učenec dosegel 7 točk ali več, 

smo ugotovili, da učenec dosega razumevanje geometrijskih pojmov na tej 

stopnji. 

 Deskriptivno-analitična (opisna) stopnja je predstavljala naloge od 6 do 10. Tudi 

na tej stopnji je lahko učenec dosegel največ 10 točk. Opisno stopnjo je učenec 

usvojil, če je dosegel 7 točk ali več. 

 Abstraktno relacijska (teoretična) stopnja je predstavljala naloge od 11 do 15. 

Skupaj je lahko učenec dosegel 10 točk. Da je usvojil to stopnjo, je moral zbrali 

7 točk ali več. 

Cilji in kriteriji posameznih nalog: 

1. naloga 

Cilji naloge: – učenec razlikuje like in telesa; 

                    – učenec razvrsti like v eno in telesa v drugo skupino. 

Kriteriji ocenjevanja: Če je učenec pravilno povezal 8 ali več likov oz. teles, smo 

nalogo točkovali z 2 točkama. Od 6 do 8 pravilno povezanih likov oz. teles smo nalogo 

točkovali z 1 točko, manj kot pet pravilnih povezanih likov pa smo točkovali z 0 

točkami. 

2. naloga 

Cilj naloge: – učenec med liki prepozna trikotnike. 

Kriteriji ocenjevanja: Vsak pravilno obkroţen trikotnik smo točkovali z 0,5 točke. Če je 

učenec obkroţil napačen lik, smo odšteli 0,5 točke. 

3. naloga 

Cilj naloge: – učenec med liki prepozna pravokotnike. 
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Kriteriji ocenjevanja: Če so učenci obkroţili odgovor d, smo nalogo točkovali z 2 

točkama, če so obkroţili odgovora a ali c, smo jo točkovali z 1 točko. Nepravilno 

obkroţen odgovor smo točkovali z  – 0,5 točke. 

4. naloga  

Cilj naloge: – učenec med liki prepozna kvadrate. 

Kriteriji ocenjevanja: Nalogo smo točkovali z 2 točkama, če so učenci obkroţili 

odgovor e, če so obkroţili odgovora a ali d, smo jo točkovali z 1 točko. 

5. naloga 

Cilji naloge: – učenec v mnoţici prepozna trikotnike, kvadrate, pravokotnike in kroge; 

                    – učenec število posameznih likov zapiše v tabelo. 

Kriteriji ocenjevanja: Za vsako pravilno prešteto vrsto likov smo šteli 0,5 točke.  

6. naloga 

Cilj naloge: – učenec pozna lastnosti pravokotnika. 

Kriteriji ocenjevanja: Če je učenec obkroţil obe pravilni trditvi, smo nalogo točkovali z 

2 točkama, če je obkroţil samo eno pravilno, smo jo točkovali z 1 točko. V primeru 

obkroţene nepravilne trditve smo odšteli  0,5. Učencem, ki so obkroţili vse trditve, smo 

nalogo točkovali z 0 točkami. 

7. naloga 

Cilj naloge: – učenec pozna lastnosti enakostraničnega trikotnika. 

Kriteriji ocenjevanja: Učenci so morali pri nalogi obkroţiti pravilni trditvi o trikotniku. 

Med štirimi trditvami sta bili pravilni dve trditvi. Nalogo smo točkovali na naslednji 

način: Če je učenec obkroţil obe pravilni trditvi, smo nalogo točkovali z 2 točkama, če 

je obkroţil samo eno pravilno, smo jo točkovali z 1 točko. V primeru obkroţene 

nepravilne trditve smo odšteli  0,5. Učencem, ki so obkroţili vse trditve, smo nalogo 

točkovali z 0 točkami. 
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8. naloga 

Cilj naloge: – učenec pozna lastnosti kvadrata. 

Kriteriji ocenjevanja: Učenci so morali pri nalogi obkroţiti pravilne trditve o kvadratu. 

Med štirimi trditvami so bile pravilne tri. Nalogo smo točkovali na naslednji način: Za 

vse tri pravilno obkroţene trditve je učenec pri nalogi dosegel 2 točki, za dve pravilni 

1,5 točke in za eno pravilno trditev 1 točko. V primeru obkroţene nepravilne trditve 

smo odšteli – 0,5. Učencem, ki so obkroţili vse trditve, smo nalogo točkovali z 0 

točkami. 

9. naloga 

Cilji naloge: – učenec zna narisati krog z določenim polmerom r in označiti središče S; 

                    – učenec zna narisati sekanto in označi točki, v katerih sekata kroţnico. 

Kriteriji ocenjevanja: Učenci so morali pri nalogi narisati krog s polmerom 2 cm in 

označiti središče S.  Narisati so morali še sekanto in označiti točki, v katerih sekanta 

seka kroţnico. Nalogo smo točkovali na naslednji način: Nalogo smo razdelili na štiri 

dele (krog, središče S, sekanta, točki sekante), za vsak del je lahko učenec dosegel 0,5 

točke, torej skupaj 2 točki. 

10. naloga 

Cilji naloge: – učenec razlikuje med kroţnico in krogom, 

                   – svojo izbrano trditev zna učenec utemeljiti. 

Kriteriji ocenjevanja: Učenci so morali pri nalogi napisati, ali so trditve o krogu in 

kroţnici pravilne oz. nepravilne. Trditev so morali tudi utemeljiti. Nalogo smo točkovali 

na naslednji način: 2 točki je učenec dosegel, če je vse trditve pritrdil in jih tudi 

utemeljil. Če je učenec vse trditve pritrdil, utemeljil pa dve izmed njih, smo nalogo 

točkovali z 1,5 točke. Da je dosegel 1 točko, je moral učenec pritrditi vse tri trditve in 

eno utemeljiti. Učenec je dosegel 0,5, če je trditve samo pritrdil. Za vsako zanikanje 

trditve oz. vsako nepravilno utemeljitev trditve smo nalogo točkovali z  – 0,5 točke. 
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11. naloga 

Cilj naloge: – učenec pozna lastnosti kvadratov, pravokotnikov in štirikotnikov. 

Kriteriji ocenjevanja: Pri nalogi so morali učenci obkroţiti pravilno trditev. Če je 

učenec obkroţil trditev b, smo nalogo točkovali z 2 točkama, če je poleg pravilne trditve 

obkroţil tudi nepravilno, smo nalogo točkovali z 1 točko. 

12. naloga 

Cilji naloge:  – učenec zna premicama narisati vzporednici in pravokotnici; 

                    – učenec  premice poimenuje; 

                    – učenec zapiše medsebojne lege premic. 

Kriteriji ocenjevanja: Pri nalogi je moral učenec skozi točki A in B narisati vzporednici 

premici p, skozi C in D pa pravokotnici premici r. Premice je moral poimenovati in 

zapisati njihove medsebojne lege. Tudi to nalogo smo točkovali po delih (vzporednici 

premici p,  pravokotnici premici r, poimenovanje premic, zapis medsebojnih leg). Za 

vsak pravilen del je učenec dosegel 0,5 točke, torej skupaj 2 točki. 

13. naloga 

Cilj naloge: – učenec pozna in zna zapisati podobnosti in razlike med daljico, premico 

in poltrakom. 

Kriteriji ocenjevanja: Za vsako pravilno podobnost oz. razliko med premico, daljico in 

poltrakom smo šteli 0,5 točke. 

14. naloga 

Cilji naloge: – učenec razume besedno zvezo »če –potem«; 

                   – učenec pozna lastnosti kvadrata in pravokotnika ter jih zna povezati. 

Kriteriji ocenjevanja: Pri tej nalogi je moral učenec obkroţiti pravilno trditev. Za 

obkroţeno trditev b smo nalogo točkovali z 2 točkama. 
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15. naloga 

Cilji naloge: – učenec zna narisati določena medsebojno lego med premicami; 

                     – učenec zna označiti premice in presečišča. 

Kriteriji ocenjevanja: Pri nalogi 15 je moral učenec narisati premici p in r, ki se sekata v 

točki A. Premica s pa naj seka premici p in r v točkah B in C. Premice in presečišča je 

moral še označiti. Nalogo smo točkovali na naslednji način: Nalogo smo razdelili na 

štiri dele. Pri vsakem delu je bilo moţno doseči 0,5 točke, torej skupaj 2 točki. Deli so 

bili: 1. premici, ki se sekata v točki; 2. premica s, ki seka premici p in r; 3. oznaka 

premic; 4. oznaka presečišč. 

 

3.5.5 Postopki obdelave podatkov 

Predmet statistične obdelave so bili odgovori učencev, ki so jih zapisali v svojem 

preizkusu. Podatke smo obdelali tabelarično in grafično. Dobljeni podatki so obdelani v 

programu Excel. Za potrditev ali zavrnitev statistično pomembnih razlik med razredoma 

smo uporabili Studentov t-test enakih oz. neenakih varianc. 

 

4 Rezultati z interpretacijo 

4.1 Rezultati in interpretacija rezultatov učencev 4. razreda 

V nadaljevanju smo prikazali rezultate reševanja preizkusa znanja učencev 4. razreda.  

Tabela 1: Število doseţenih točk pri posamezni nalogi vseh učencev 4. razreda 

     Naloga 

Učenec 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

A1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1,5 

A2 2 2 2 2 2 1 2 1,5 0,5 0 0 1 2 0 2 

A3 2 0 2 2 2 2 2 2 0,5 0 0 1 0,5 0 0,5 
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A4 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 0 0 0 0 2 0 0,5 

A5 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1 0 0 0 1 0 0 0,5 

A6 2 2 2 2 2 2 1,5 2 1 0,5 0 0,5 2 0 0,5 

A7 2 0,5 2 2 1,5 0 1,5 2 0 0 0 0 0 0 0 

A8 2 2 2 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

A9 2 2 2 2 2 1,5 0 1 0 0,5 0 0,5 0 0 0 

A10 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1 0 0 0 0 1 0 0 

A11 2 1 2 2 1,5 2 2 2 1 0 0 0 0,5 0 0 

A12 2 2 2 2 2 0,5 2 1 0,5 0 0 0,5 0 0 0 

A13 2 2 2 1 1,5 1,5 2 2 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 

A14 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1 0 0 0 0 2 0 0 

A15 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1 0 0 0 0 1,5 0 0 

A16 2 2 2 2 2 1,5 1,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 

A17 2 2 2 2 2 2 0 2 1 0,5 1 0 0 0 0 

A18 0 1,5 2 2 2 0 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 

A19 2 2 1 1 1,5 0,5 2 2 0 0 1 0 0,5 0 0 

A20 2 2 1 2 2 0,5 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 

A21 2 2 2 2 2 1,5 2 2 0,5 0,5 1 0 0 0 0 

A22 2 2 2 2 2 2 2 2 0,5 0,5 0 0 2 0 0,5 

A23 1 1 2 2 1 2 2 1,5 0,5 0 0 0 2 0 0,5 

A24 2 2 2 2 2 2 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 

A25 2 2 2 2 2 2 1,5 2 0,5 0 0 0 0 0 0 

A26 2 0,5 2 2 1,5 1,5 2 1,5 0 0 0 0 1,5 0 0,5 

A27 2 0,5 2 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

A28 2 1,5 2 1 1,5 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

A29 0 2 2 2 1 1 2 1 0,5 0 0 0 0 0 0 

A30 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 
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4.1.1 Uspešnost reševanja posameznih nalog v 4. razredu 

Naloge vizualne stopnje 

1. naloga 

Graf 1: Prikaz rezultatov reševanja 1. naloge učencev 4. razreda 

 

Prvo nalogo je pravilno rešilo 27 učencev 4. razreda, kar predstavlja 90% uspešnost 

reševanja naloge. Dva od učencev sta nalogo rešila ravno obratno (dosegla sta 0 točk),  

en učenec pa je pravilno povezal manj kot 8 likov oz. teles.  

2. naloga 

Graf 2: Prikaz rezultatov reševanja 2. naloge učencev 4. razreda 

 

Drugo nalogo je pravilno rešilo 22 učencev, kar predstavlja 73% uspešnost reševanja 

naloge. Dva učenca sta namesto štirih trikotnikov obroţila le dva, dva učenca sta 
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obkroţila le dva, trije učenci pa so obkoţili samo trikotnik, ki je narisan z eno stranico 

horizontalno na učenca. En učenec naloge ni rešil pravilno. 

3. naloga 

Graf 3: Prikaz rezultatov reševanja 3. naloge učencev 4. razreda 

 

Tretjo nalogo je povsem pravilno rešilo 28 učencev, kar predstavlja 93% uspešnost 

reševanja. Dva učenca sta pri nalogi dosegla 1 točko, saj sta obkroţila le kvadrat, čigar 

stranica je horizontalna z učencem. 

4. naloga 

Graf 4: Prikaz rezultatov reševanja 4. naloge učencev 4. razreda 

 

Četrto nalogo je povsem pravilno rešilo 27 učencev 4. razreda. To je 90% uspešnost 

reševanja naloge. Ostali trije učenci so za kvadrat obkroţili le kvadrat, čigar ena stranica 

je bila horizontalna z učencem. Učenci so dosegli eno točko od dveh moţnih. 
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5. naloga 

Graf 5: Prikaz rezultatov reševanja 5. naloge učencev 4. razreda 

 

Peto nalogo je pravilno rešilo 21 učencev, kar pomeni, da je bila uspešnost reševanja te 

naloge 70%. Tisti učenci (7 učencev), ki so pri nalogi dosegli 1,5 točke, so nepravilno 

zapisali število ene skupine likov (pravokotnikov ali trikotnikov). Dva učenca sta 

zapisala dve števili narobe, tj. pravilno število trikotnikov in pravokotnikov. Dosegla sta 

1 točko. 

Med nalogami vizualne stopnje so učenci najbolje reševali 3. nalogo, kjer je kar 28 (93 

%) učencev doseglo vse moţne točke. Pri nalogi se je ocenjevalo poznavanje 

pravokotnika. Učenci so imeli na izbiro tri like, med katerimi so morali izbrati, kateri 

liki predstavljajo pravokotnik. Med liki je bil tudi pravokotnik, ki je zasukan za 45 

stopinj glede na podlago, kar je delalo teţave učencema, ki sta pri nalogi dosegla le 1 

točko, saj sta obkroţila le pravokotnik, čigar je ena stranica bila horizontalna z 

učencem. Poznavanje likov, ki glede na podlago leţijo pod določenim kotom, je ţe 

lastnost 2. stopnje van Hielovo teorije, tj. opisne oz. deskriptivno-analitične stopnje. 

Naloga, ki je bila med učenci 4. razreda najmanj uspešno rešena, je bila naloga 5. To 

nalogo je povsem pravilno rešilo 21 (70 %) učencev. Pri nalogi so morali učenci v 

mnoţici likov prešteti število trikotnikov, pravokotnikov, krogov in kvadratov. Učenci, 

ki naloge niso rešili v celoti pravilno, so nepravilno zapisali število trikotnikov (5 

učencev), število pravokotnikov (2 učenca) ali oboje skupaj (2 učenca). Pri 4 učencih, to 

so učenci A11, A23, A26 in A28, lahko na podlagi naloge 2 in naloge 5 sklepamo, da 
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učenci poznajo le enakokrake trikotnike, katerih ena stranica je horizontalna glede na 

učence, saj v 2. nalogi niso obkroţili ostalih trikotnikov (pravokotna in ostrokotnega), v 

5. nalogi pa so zapisali napačno število trikotnikov, kjer so bili ravno tako 

»predstavniki« različnih skupin trikotnikov (pravokotni, enakokraki, ostrokotni). 

Naloge deskriptivno-analitične (opisne) stopnje: 

6. naloga 

Graf 6: Prikaz rezultatov reševanja 6. naloge učencev 4. razreda 

 

Učenci so morali pri 6. nalogi obkroţiti pravilni trditvi o pravokotniku. Nalogo je 

pravilno rešilo 11 učencev, kar pomeni, da je bila uspešnost reševanja te naloge 37%. 10 

učencev (33 %) je poleg pravilnih trditev obkroţilo tudi eno nepravilno. To smo 

točkovali z 1,5 točke. Pet učencev je pri nalogi doseglo 1 ali 0,5 točke, kar pomeni, da 

so obkroţili eno pravilno trditev (1 točka) ali pa so poleg ene pravilne trditve obkroţili 

še nepravilno (0,5 točke). Štirje učenci (13 %) so pri nalogi obkroţili napačno trditev. 
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7. naloga 

Graf 7: Prikaz rezultatov reševanja 7. naloge učencev 4. razreda 

 

Pri 7. nalogi so morali učenci obkroţiti pravilni trditvi o trikotniku. 15 učencev je 

obkroţilo obe pravilni trditvi (trditvi a in c). To predstavlja 50% uspešnost reševanja 

naloge. 13 (43 %) učencev je pri nalogi doseglo 1 ali 1,5 točke, od tega jih je 10 (33 %) 

obkroţilo le eno pravilno trditev, 3 (10 %) učenci pa so poleg obeh pravilnih obkroţili 

še eno nepravilno (vsi trije trditev b). Dva učenca pri nalogi nista obkroţila pravilnih 

trditev. 

8. naloga  

Graf 8: Prikaz rezultatov reševanja 8. naloge učencev 4. razreda 

 

8. nalogo je 11 učencev  rešilo brez napak. Učenci, ki so dosegli 1,5 točke (4 učenci), so 

obkroţili le dve pravilni trditvi. 11 učencev je pri nalogi doseglo 1 točko, saj so 
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obkroţili le eno pravilno trditev (5 učencev) ali pa so poleg pravilnih obkroţili tudi 

nepravilno trditev (6 učencev). 4 učenci (13 %) naloge niso rešili pravilno, dva od teh 

sta obkroţila vse trditve, kar smo točkovali z 0 točkami. 

9. naloga 

Graf 9: Prikaz rezultatov reševanja 9. naloge učencev 4. razreda 

 

Pri 9. nalogi je 6 (20 %) učencev doseglo 1 točko, 12 (40 %) učencev pa je doseglo 0,5 

točke. Učenci, ki so pri nalogi dosegli 0,5 točke, so vsi narisali le krog. Ostalih 12 (40 

%) učencev naloge ni rešilo pravilno. 

10. naloga 

Graf 10: Prikaz rezultatov reševanja 10. naloge učencev 4. razreda 

 

Sedem (23 %) učencev je pri nalogi doseglo 0,5 točke. V večini so ti učenci pritrdili vse 

tri trditve, niso pa jih utemeljili. Kar 23 (77 %) učencev naloge ni rešilo pravilno. 
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Med nalogami 2. stopnje so učenci najbolje reševali nalogi 7 in 8. 7. nalogo je povsem 

pravilno rešilo 15 učencev (50 %), 8. nalogo pa 14 učencev (47 %). Pri 7. nalogi so 

morali obkroţiti pravilne trditve o enakostraničnem trikotniku, pri 8. nalogi pa o 

kvadratu. Vsi učenci (6 učencev), ki so pri 7. nalogi poleg pravilnih dveh trditev 

obkroţili še eno nepravilno, so obkroţili trditev b (AB in AC nista enako dolgi). Tu je 

zanimivo to, da se prvi dve trditvi izključujeta, saj če trditev a (Vse tri stranice so enako 

dolge) drţi, trditev b ne more drţati. Pri 8. nalogi se je pri učencih, ki niso obkroţili 

vseh pravilnih trditev, največkrat pojavilo, da niso obkroţili trditve a (Kvadrat ima štiri 

prave kote). Tukaj lahko sklepamo, da učencem še ni povsem znan izraz »pravi kot«. 

9. in 10. naloge nihče izmed učencev 4. razreda ni rešil pravilno. Tisti učenci, ki so 

nalogo delno rešili, so pri 9. nalogi narisali krog, nekateri so mu še označili središče S. 

Sekante in njenih točk ni narisal nobeden od učencev. Pri 10. nalogi je 7 učencev 

pritrdilo vse tri trditve, nihče pa jih ni utemeljeval. Iz teh dveh nalog lahko sklepamo, da 

učencem pojem krog in kroţnica še nista povsem znana oz. ju pri pouku še niso 

obravnavali. 

Naloge teoretične stopnje: 

11. naloga 

Graf 11: Prikaz rezultatov reševanja 12. naloge učencev 4. razreda 

 

3 (10 %) učenci so poleg pravilne trditve obkroţili še eno nepravilno, kar smo točkovali 

z 1 točko, ostalih 27 (90 %) učencev naloge ni rešilo pravilno. 
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12. naloga 

Graf 12: Prikaz rezultatov reševanja 12. naloge učencev 4. razreda 

 

12. naloge ni pravilno rešilo 22 (74 %) učencev. Učenci, ki so pri nalogi dosegli točke, 

so dosegli 1 ali 0,5 točke. 4 učenci, ki so pri nalogi narisali vzporednice in pravokotnice, 

so dosegli 1 točko, 4 učenci, ki so narisali vzporednice ali pravokotnice, pa so dosegli 

0,5 točke. 

13. naloga 

Graf 13: Prikaz rezultatov reševanja 13. naloge učencev 4. razreda 

 

Pri 13. nalogi je vse točke doseglo 6 učencev. To pomeni, da je bila uspešnost reševanja 

med učenci 4. razreda 19%, 17 (57 %) učencev pa pri nalogi ni doseglo nobene točke. 

Ostali učenci so pri nalogi dosegli 1,5 točke (2 učenca), 1 točko (2 učenca) ali 0,5 točke 

(3 učenci). 
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14. naloga 

Graf 14: Prikaz rezultatov reševanja 14. naloge učencev 4. razreda 

 

Vsi učenci so pri nalogi dosegli 0 točk. 

15. naloga  

Graf 15: Prikaz rezultatov reševanja 15. naloge učencev 4. razreda 

 

Pri 15. nalogi je le en učenec dosegel vse moţne točke, eden pa 1,5 točke. Sedem (24 

%) učencev je pri nalogi narisalo le premici p in r ter njuno presečišče, kar smo 

točkovali z 0,5 točke. 21 (70 %) učencev pa naloge ni rešilo oz. so narisali napačno 

sliko. 

Med nalogami teoretične stopnje so učenci najuspešneje reševali nalogo 13. Pri tej 

nalogi je vse točke doseglo 6 učencev (20 %), kar 12 učencev (40 %) pa naloge ni rešilo 

uspešno. Po pregledu vseh odgovorov sklepamo, da učencem ni znan termin poltrak, saj 
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so učenci, ki naloge niso v celoti pravilno rešili, napačno zapisali ravno odgovor, ki se 

je navezoval na poltrak. Naloga, ki je bila najslabše reševana, je naloga 14, saj je noben 

učenec ni rešil pravilno. Menimo, da je bila mogoče za učence zastavljena nekoliko 

nerazumljivo. 

 

4.1.2 Doseganje stopenj van Hielove teorije učencev 4. razreda 

Tabela 2: Število doseţenih točk vseh učencev 4. razreda na posamezni stopnji 

         Stopnja 

Učenec 

Vizualna 

stopnja 

Opisna 

 stopnja 

Teoretična 

 stopnja 

A1 10 4 3,5 

A2 10 4,5 5 

A3 8 6,5 2 

A4 10 5 2,5 

A5 10 4 1,5 

A6 10 7 3 

A7 8 3,5 0 

A8 10 4 0 

A9 10 3 0,5 

A10 9,5 4 1 

A11 8,5 7 0,5 

A12 10 4 0,5 

A13 8,5 6,5 0,5 

A14 10 4 2 

A15 10 4 1,5 

A16 10 3,5 0 

A17 10 5,5 1 
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Delež učencev 4. razreda na posameznih stopnjah po van Hielu: 

Število učencev na vizualni stopnji: 26 (87 %) 

Število učencev na deskriptivno-analitični (opisni) stopnji: 4 (13 %) 

Število učencev na teoretični stopnji: 0 (0 %) 

A18 7,5 2,5 0 

A19 7,5 4,5 1,5 

A20 9 3 0 

A21 10 6,5 1 

A22 10 7 2,5 

A23 7 6 2,5 

A24 10 4,5 0 

A25 10 6 0 

A26 8 5 2 

A27 8 3 2 

A28 8 3 0 

A29 7 4,5 0 

A30 10 7 0 
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Graf 16: Deleţ učencev 4. razreda na posameznih stopnjah van Hielove teorije 

 

 

4.2 Rezultati in interpretacija rezultatov učencev 6.  razreda                  

V nadaljevanju smo prikazali rezultate reševanja preizkusa znanja učencev 6. razreda. 

Učenca smo umestili v stopnjo, če je pri nalogah te stopnje dosegel 7 točk ali več. 

 

Tabela 3: Število doseţenih točk vseh učencev 6. razreda pri posamezni nalogi  

Naloga  

               
Učenec 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

B1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 0 2 

B2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 1,5 0 2 

B3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 0 2 

B4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 2 0 2 

B5 2 0,5 2 2 2 2 2 2 2 1 0 1,5 2 0 2 

B6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

B7 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1,5 0 2 2 0 2 

B8 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 2 2 0 2 

B9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,5 2 2 2 0 2 

B10 2 2 2 2 2 2 2 1,5 2 2 0 1 2 0 2 
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B11 2 0 2 2 1,5 1,5 2 0 1,5 0,5 0 0 0 0 0 

B12 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1,5 0 0,5 0 0 0,5 

B13 2 0,5 2 2 1,5 0,5 2 1 1 1 0 0 0 0 0,5 

B14 2 2 2 2 2 1,5 2 2 2 0 0 1 2 0 0,5 

B15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 1 2 1 

B16 2 2 2 2 1,5 0 2 2 2 0 0 1 2 2 0,5 

B17 2 1 2 2 1,5 0 1 1 1 1 0 0 1,5 2 2 

B18 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 1,5 2 0 1,5 

B19 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 

B20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,5 0 2 2 0 2 

B21 2 2 2 2 2 1,5 2 0 2 0 0 2 2 0 2 

B22 2 0 2 2 2 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0,5 

B23 2 1,5 2 2 2 2 0,5 2 2 0 0 1,5 2 0 2 

B24 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0,5 0 1 0 0 0,5 

B25 2 2 2 2 2 2 2 1,5 2 0 0 2 2 0 0,5 

B26 2 0,5 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0,5 2 0 0 

B27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 1 0 2 

B28 0 2 2 2 1,5 2 2 2 0 2 0 1,5 1 2 2 

B29 2 2 2 1 2 1,5 2 2 2 0,5 0 1 0 2 0 

B30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 
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4.2.1 Uspešnost reševanja posameznih nalog učencev 6. razreda 

Naloge vizualne stopnje 

1. naloga 

Graf 17: Prikaz rezultatov reševanja 1. naloge učencev 6. razreda 

 

Prvo nalogo je povsem pravilno rešilo 27 učencev 6. razreda. To pomeni, da je bila 

uspešnost reševanja 90%. Trije učenci naloge niso rešili pravilno, od tega sta 2 učenca  

like in telesa povezala ravno obratno. 

2. naloga 

Graf 18: Prikaz rezultatov reševanja 2. naloge učencev 6. razreda 

 

Drugo nalogo je pravilno rešilo 22 učencev, dva pa je nista rešila. Uspešnost reševanja 

je bila 73%. En učenec je pri nalogi dosegel 1,5 točke, saj je obkoţil samo tri trikotnike 
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namesto štirih, dva učenca sta dosegla 1 točko, ker sta obkroţila samo dva trikotnika 

namesto štirih, trije (10 %) učenci so pri nalogi dosegli le 0,5 točke, ker so kot pravilno 

rešitev obkroţili le primer trikotnika, čigar stranica je horizontalna z učencem.  

3. naloga 

Graf 19: Prikaz rezultatov reševanja 3. naloge učencev 6. razreda 

 

Pri tretji nalogi je bila uspešnost reševanja 97%. Nalogo je pravilno rešilo kar 29 

učencev. En učenec je pri nalogi dosegel 0 točk. 

4. naloga 

Graf 20: Prikaz rezultatov reševanja 4. naloge učencev 6. razreda 

 

Tudi 4. nalogo so učenci rešili s 97% uspešnostjo. En učenec je pri nalogi dosegel 1 

točko, saj je kot pravilno rešitev obkroţil le primer kvadrata, čigar ena stranica je 

horizontalna z učencem. 
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5. naloga 

Graf 21: Prikaz rezultatov reševanja 5. naloge učencev 6. razreda 

 

Uspešnost reševanja 5. naloge je bila 83%, saj je nalogo povsem pravilno rešilo 25 

učencev. Ostalih pet učencev je pri nalogi doseglo 1,5 točke, saj niso zapisali pravilnega 

števila trikotnikov ali pravokotnikov. 

Učenci 6. razreda so med nalogami vizualne stopnje najuspešneje rešili nalogi 3 in 4. 

Obe nalogi je povsem pravilno rešilo kar 29 učencev (97 %). Učenec, ki 3. naloge ni 

rešil pravilno, je kot rešitev obkroţil odgovor f. Pri 4. nalogi pa je en učenec dosegel 1 

točko, saj je kot pravilno rešitev obkroţil le kvadrat, čigar ena stranica je horizontalna z 

učencem. 

Najmanj uspešno so učenci rešili nalogo 2. To nalogo je povsem pravilno rešilo 22 

učencev (73 %), 2 učenca pa je nista rešila pravilno. Število učencev, ki je doseglo 0,5 

točk, je 3. Ti učenci so pri nalogi obkroţili samo primer trikotnika, ki je horizontalen na 

podlago. Da učenci prepoznajo lik, le če leţi horizontalno na podlago, je značilnost 

vizualne stopnje (Knight, 1981),  kar pa v našem  primeru ne moremo trditi 100%, saj 

dva od treh učencev dosegata znanje deskriptivno-analitične stopnje (učenca B5 in 

B26).  
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Naloge deskriptivno-analitične stopnje: 

6. naloga 

Graf 22: Prikaz rezultatov reševanja 6. naloge učencev 6. razreda 

 

6. nalogo je pravilno rešilo 18 učencev. Tako je bila uspešnost reševanja te naloge 60%. 

Štirje učenci so pri nalogi dosegli 1,5 točke (učenci so poleg obeh pravilnih trditev 

obkroţili še eno nepravilno). Pet učencev je doseglo 1 točko, kar pomeni, da so 

obkroţili samo eno  pravilno trditev. En učenec je pri nalogi dosegel 0,5 točke (učenec 

je poleg ene pravilne trditve obkroţil še eno nepravilno). Dva učenca naloge nista rešila 

pravilno. 

7. naloga 

Graf 23: Prikaz rezultatov reševanja 7. naloge učencev 6. razreda 
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25 učencev je nalogo rešilo pravilno. To pomeni, da je bila uspešnost reševanja naloge 

84%. Štirje učenci so pri nalogi dosegli 1 točko, kar pomeni, da so obkroţili samo eno 

pravilno trditev (vsi so obkroţili trditev c). En učenec je dosegel 0,5 točke. 

8. naloga  

Graf 23: Prikaz rezultatov reševanja 8. naloge učencev 6. razreda 

 

Povsem pravilno je nalogo rešilo 20 učencev. Uspešnost reševanja je bila 66%. Dva 

učenca nista pri nalogi dosegla nobene točke. Ostalih osem (27 %) je pri nalogi doseglo 

1 ali 1,5 točke, kar pomeni, da so poleg pravilnih trditev obkroţili tudi nepravilne. 

9. naloga 

Graf 24: Prikaz rezultatov reševanja 9. naloge učencev 6. razreda 
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23 učencev je nalogo rešilo pravilno, to pomeni, da je bila uspešnost reševanja 77%. Pet 

učencev je pri nalogi doseglo 1 (narisali so krog in označili središče S) ali 1,5 točke 

(poleg kroga in središča so narisali tudi sekanto). Dva učenca naloge nista rešila. 

10. naloga  

Graf 25: Prikaz rezultatov reševanja 10. naloge učencev 6. razreda 

 

Deseto nalogo je povsem pravilno rešilo 7 (23 %) učencev. Kar 10 učencev, tj. 33 % , je 

pri nalogi doseglo 0 točk. Ostalih 13 učencev je nalogo rešilo le delno pravilno.  

Med nalogami deskriptivno-analitične stopnje so učenci 6. razreda najbolj uspešno rešili 

nalogo 7. To nalogo je pravilno rešilo 25 (83 %) učencev. Štirje učenci so pri nalogi 

obkroţili eno pravilno trditev. Vsi ti štirje učenci so kot pravilno trditev obkroţili trditev 

a (Vse tri stranice so enako dolge), obroţili pa niso trditve Enakostranični trikotnik ima 

3 oglišča. Tu lahko sklepamo, da učencem ni znan termin »oglišče«.  

Najmanj uspešno so učenci med nalogami deskriptivno-analitične stopnje reševali 

nalogo 10, katero je povsem pravilno rešilo 7 učencev (23 %). Učenci so morali pri 

nalogi napisati, ali trditve o dveh narisanih krogih drţijo ali ne, in njihove odgovore 

utemeljiti.  
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Naloge teoretične stopnje: 

11. naloga 

Graf 26: Prikaz rezultatov reševanja 11. naloge učencev 6. razreda 

 

Enajsto nalogo je povsem pravilno rešilo le 5 (17 %) učencev. Kar 22 učencev je pri 

nalogi doseglo 0 točk. Ostali trije so dosegli 1 točko, kar pomeni, da so poleg pravilne 

trditve obkroţili še eno nepravilno. 

12. naloga 

Graf 27: Prikaz rezultatov reševanja 12. naloge učencev 6. razreda 

 

Nalogo je povsem pravilno rešilo 10 učencev. Uspešnost reševanja naloge je tako bila 

33%. Dva učenca sta pri nalogi narisala le vzporednice ali pravokotnice (7 %), osem 

učencev pa je narisalo tako vzporednice kot pravokotnice. Učenci, ki so dosegli 1,5 
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točke, so poleg narisanih vzporednic in pravokotnic le-te še označili. Teh učencev je 

bilo pet (17 %). 

13. naloga 

Graf 28: Prikaz rezultatov reševanja 13. naloge učencev 6. razreda 

 

 

14. naloga 

Graf 29: Prikaz rezultatov reševanja 14. naloge učencev 6. razreda 

 

Pri 14. nalogi je vse točke doseglo 8 učencev, tj. 27 %, ostalih 22 učencev naloge ni 

rešilo pravilno. 
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15. naloga 

Graf 30: Prikaz rezultatov reševanja 15. naloge učencev 6. razreda 

 

Uspešnost reševanja 15. naloge je bila 57%. To pomeni, da je povsem pravilno nalogo 

rešilo 17 učencev. Sedem učencev je pri nalogi narisalo le delno sliko – premici p in r, 

ki se sekata v točki A. Štirje učenci niso narisali pravilne slike. 

Med nalogami teoretične stopnje so učenci 6. razreda najbolj uspešno rešili nalogi 13 in 

15. Pri obeh nalogah je bila uspešnost reševanja 57%. Najmanj uspešno so med 

nalogami teoretične stopnje rešili nalogo 11, kjer je vse točke doseglo le 17 % učencev. 

 

4.2.2 Doseganje stopenj po van Hielovi teoriji učencev 6. razreda 

Tabela 4: Število doseţenih točk vseh učencev 6. razreda na posamezni stopnji 

                             

Stopnja 

Učenec 

Vizualna 

stopnja 

Opisna 

stopnja 

Teoretična 

stopnja 

B1 7 9 5 

B2 10 8,5 5,5 

B3 10 9 6 

B4 10 10 7,5 

B5 8,5 9 5,5 
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B6 10 10 10 

B7 10 6,5 6 

B8 10 9 6 

B9 10 8,5 8 

B10 10 9,5 5 

B11 7,5 5,5 0 

B12 8 5,5 1 

B13 8 5 0,5 

B14 10 7,5 3,5 

B15 10 9 6 

B16 9,5 6 5,5 

B17 8,5 4 5,5 

B18 8 8 5 

B19 10 6 4 

B20 10 8,5 6 

B21 10 5,5 6 

B22 8 5 5,5 

B23 9,5 6,5 5,5 

B24 10 7,5 1,5 

B25 10 7,5 4,5 

B26 8,5 7 2,5 

B27 10 8 5 

B28 7,5 8 6,5 

B29 9 8 3 

B30 10 10 5 
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Delež učencev 6. razreda na posameznih stopnjah po van Hielu: 

Število učencev na vizualni stopnji: 10 (33 %) 

Število učencev na deskriptivno-analitični (opisni) stopnji: 17 (57 %) 

Število učencev na teoretični stopnji: 3 (10 %) 

 

Graf 32: Deleţ učencev 6. razreda na posameznih stopnjah po van Hielovi teoriji 

 

 

4.3 Analiza in interpretacija rezultatov učencev 4. in 6. razreda skupaj 

Za izračun razlik reševanja med razredoma smo uporabili t-test dveh vzorcev z enakima 

oz. različnima variancama. Če sta varianci enaki ali različni, smo določili s pomočjo F-

testa, čigar formula je sledeča: 

F =  

Tako pri t-testu kot F-testu smo uporabili stopnjo tveganja α = 0,05. 

Pri računanju F-testa smo preizkušali ničelno hipotezo [H0 = Varianci obeh vzorcev sta 

enaki] proti alternativni hipotezi [H1 = Varianci obeh vzorcev nista enaki]. Uporabili 

smo stopnjo tveganja α = 0,05. H0 smo sprejeli, kjer je p > α.  
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Ko smo določili, ali sta varianci obeh vzorcev enaki ali različni, smo izračunali vrednost 

t-testa za vsako nalogo posebej, kjer smo preizkušali ničelno hipotezo [H0 = Med 

razredoma ni razlik] in alternativno hipotezo [H1 = Učenci 6. razreda bodo pri nalogi 

dosegli statistično pomembno višje število točk]. Tudi tu smo uporabili stopnjo tveganja  

α = 0,05. H0 smo sprejeli, kjer je p > α.   

Formula t-testa: 

 

 

Rezultate t-testa smo prikazali v tabeli. 

 

Tabela 5: Prikaz razlik reševanja med 4. in 6. razredom pri posamezni nalogi 

Naloga F-test 

(p-

vrednost) 

4. razred 

σ2 

6. razred 

σ2 

Vrednost 

teks. 

Vrednost 

tc 

    t-test 

(p-

vrednost) 

1.naloga 0,23 0,28 0,37 0,23 2,00 0,82 

2. naloga 0,26 0,35 0,45 0,31 2,00 0,76 

3. naloga 0,03 0,06 0,13 0,00 2,00 1,00 

4. naloga 0,003 0,09 0,03 – 1,03 2,01 0,31 

5. naloga 0,005 0,09 0,03 – 1,52 2,01 0,13 

6. naloga 0,22 0,50 0,38 – 1,45 2,00 0,15 

7. naloga 0,08 0,30 0,18 – 1,71 2,00 0,09 

8. naloga 0,23 0,46 0,35 – 2,13 2,00 0,03 

9. naloga 0,012 0,14 0,33 – 10,36 2,00 4,76*10
-14 

10. naloga 2,38*10
-10

 0,05 0,62 – 4,90 2,03 2,41*10
-5 

11. naloga 1,51*10
-10

 0,09 0,59 – 2,19 2,02 0,03 

12. naloga 0,0001 0,13 0,53 – 6,85 2,00 2,09*10
-8 
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13. naloga 0,47 0,68 0,70 – 3,48 2,00 0,0009 

14. naloga 0,00 0,00 0,81 – 3,25 2,04 0,003
 

15. naloga 0,001 0,22 0,68 – 6,36 2,01 8,37*10
-8 

 

 

Iz tabele razberemo, da pri preizkušanju ničelne hipoteze H0 proti alternativni hipotezi 

sprejmemo H0 za naloge od 1 do 7. Pri teh nalogah je p > α (uporabili smo stopnjo 

tveganja α = 0,05). Torej, na podlagi rezultatov smo ugotovili, da med razredoma pri 

reševanju prvih sedmih nalog ni bilo statistično pomembnih razlik. Pri nalogah od 8 do 

15 smo pri izračunu t-testa dobili rezultat p < α, kjer smo ravno tako uporabili stopnjo 

tveganja α = 0,05. To pomeni, da pri teh nalogah ničelno hipotezo zavrţemo in pri dani 

stopnji tveganja trdimo, da so učenci 6. razreda naloge od 8 do 15 reševali značilno 

bolje od učencev 4. razreda. 

 

4.4 Preverjanje hipotez 

V našem diplomskem delu smo ţeleli preveriti 6 hipotez. 

Preverjanje hipoteze 1 

H1: Med učenci obeh razredov pri reševanju nalog vizualne stopnje ne bo statistično 

pomembnih razlik.  

S pomočjo t-testa smo za vsako nalogo posebej (od 1. do 5. naloge) preizkušali ničelno 

hipotezo [H0 = Med razredoma ni razlik] proti alternativni hipotezi [H1 = Učenci 6. 

razreda bodo pri nalogi dosegli statistično pomembno višje število točk]. Na podlagi 

dobljenih rezultatov pri posameznih nalogah 1–5 smo H0 sprejeli. Iz tega sledi, da 

sprejmemo tudi našo H1, saj učenci pri nalogah vizualne stopnje niso dosegli statistično 

pomembno višje število točk. 
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Preverjanje hipoteze 2 

H2: Med učenci obeh razredov pri reševanju nalog deskriptivno analitične (opisne) 

stopnje ne bo statistično pomembnih razlik.  

S pomočjo t-testa smo za vsako nalogo deskriptivno-analitične (opisne) stopnje 

preizkušali ničelno hipotezo [H0 = Med razredoma ni razlik] proti alternativni hipotezi 

[H1 = Učenci 6. razreda bodo pri nalogi dosegli statistično pomembno višje število 

točk]. Pri nalogah 6, 7 smo sprejeli H0, saj pri reševanju nalog med razredoma ni bilo 

razlik. Pri nalogah 8, 9 in 10 smo H0 zavrgli, saj lahko na podlagi dobljenih rezultatov 

trdimo, da so pri dani stopnji tveganja (α = 0,05) učenci 6. razreda dosegli statistično 

pomembno višje število točk od učencev 4. razreda. Na podlagi dobljenih rezultatov H2 

sprejmemo le delno, torej za nalogi 6 in 7. 

 

Preverjanje hipoteze 3 

H3: Učenci 6. razreda bodo pri nalogah teoretične stopnje dosegli višje število točk od 

učencev 4. razreda.  

S pomočjo t-testa smo tudi za vsako nalogo teoretične stopnje (od 11. do 15. naloge) 

preizkušali ničelno hipotezo [H0 = Med razredoma ni razlik] proti alternativni hipotezi 

[H1 = Učenci 6. razreda bodo pri nalogi dosegli statistično pomembno višje število 

točk]. Na podlagi rezultatov t-testa smo pri vseh petih nalogah H0 zavrgli, saj lahko pri 

dani stopnji tveganja (α = 0,05) trdimo, da so učenci 6. razreda pri reševanju nalog 

teoretične stopnje dosegli statistično pomembno višje število točk od učencev 4. 

razreda. To pomeni, da H3 sprejmemo. 

 

Preverjanje hipoteze 4 

H4: Učenci 4. razreda so na deskriptivno-analitični (opisni) stopnji geometrijskega 

razvoja po van Hielovi teoriji.  
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26 (87 %) učencev našega vzorca je na vizualni stopnji v razumevanju geometrijskih 

pojmov. Ostali 4 (13 %) učenci so na opisni stopnji. Torej, ugotovili smo, da hipoteze 4 

glede na naš vzorec ne moremo potrditi. 

 

 Preverjanje hipoteze 5 

H5: Učenci 6. razreda so na teoretični stopnji geometrijskega razvoja po van Hielovi 

teoriji.  

Ugotovili smo, da je 10 (33 %) učencev našega vzorca na vizualni stopnji, 17 (57 %) 

učencev na deskriptivno-analitični (opisni) stopnji in 3 (10 %) na teoretični stopnji. 

Torej, največji odstotek učencev 6. razreda je na opisni stopnji. S tem našo hipotezo 5 

zavrţemo, saj smo glede na prebrano literaturo predpostavljali, da so učenci na 

teoretični stopnji, naš vzorec učencev 6. razreda pa predstavlja le tri take učence. 

 

Preverjanje hipoteze 6 

H6: Lahko se zgodi, da učenec usvoji določeno stopnjo, njene predhodne pa ne.  

To hipotezo smo postavili na podlagi prebrane literature. Našo hipotezo zavrţemo, saj 

se v našem vzorcu ni pojavil učenec, ki bi usvojil določeno stopnjo, njene predhodne pa 

ne. 

 

4.5 Povzetek ugotovitev 

Van Hielova sta opredelila teoretična izhodišča razvoja geometrijskega mišljenja v ţelji, 

da le-ta pribliţata učiteljem in jih z opisi posameznih stopenj in pristopi poučevanja na 

teh stopnjah spodbudita h kakovostnejšemu poučevanju. Na podlagi poglobljenega 

znanja o van Hielovi teoriji smo v našem diplomskem delu ţeleli raziskati, kakšno je 

razumevanje geometrijskih pojmov po van Hielovi teoriji pri učencih 4. in 6. razreda. 

Van Hielova teorija pravi, da stopnje niso starostno omejene, kar je v nasprotju s  

Piagetovo teorijo, kjer so obdobja razvoja starostno določena. Glede na prebrano 
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literaturo so bile naše domneve, da so učenci 4. razreda na drugi, tj. na deskriptivno-

analitični (opisni) stopnji, z učenci 6. razreda pa se razlikujejo za eno stopnjo, kar 

pomeni, da so učenci 6. razreda na tretji, tj. abstraktno relacijski (teoretični) stopnji.  

Raziskava pa je pokazala drugačne rezultate. Kar 87 % četrtošolcev raziskovalnega 

vzorca je v razumevanju geometrijskih pojmov na vizualni (1.) stopnji po van Hielovi 

teoriji. Med šestošolci pa je največji odstotek na deskriptivno-analitični (2.) stopnji, tj. 

57 %. 

Seveda vemo, da zaradi majhnega raziskovalnega vzorca rezultatov raziskave ne 

moremo posploševati na celotno populacijo učencev 4. in 6. razreda. Smo pa dobili 

pribliţno “sliko” razumevanja geometrijskih pojmov pri četrtošolcih in šestošolcih, ki 

koristi pri delu učitelja, saj je le-to potem toliko bolj kvalitetno. Učitelji se morajo 

zavedati, da je pri poučevanju pomemben njihov govor. Da bodo učenci učno snov 

razumeli, je pomembno, da jim to predstavijo na njim razumljiv način, kar pomeni, da 

morajo govoriti v jeziku, ki je primeren njihovi stopnji. V drugačnem primeru bo pri 

učencih prišlo do nerazumevanja, kar pa vodi v neznanje. Tu moramo opozoriti na to, 

da pa je pomembno, da učenec usvoji vsa znanja in sposobnosti določene stopnje, saj se 

drugače te pomanjklivosti kaţejo na višjih stopnjah. 

Izpostavili bi tudi to, da morajo učitelji na podlagi dejavnosti, ki jih izvajajo z učenci, 

teţiti k temu, da učenci čimprej napredujejo na višjo stopnjo. Z vprašanji in 

problemskimi nalogami jih morajo spodbujati in usmerjati k razmišljanju na višjem 

nivoju. Ţal pa je tu velik problem učni načrt, kjer učna snov temelji na niţjih stopnjah 

van Hielove teorije in so tako učitelji prisiljeni k poučevanju na teh stopnjah, hkrati pa k 

nespodbujanju  razumevanja na višjih stopnjah van Hielove teorije. 
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5 ZAKLJUČEK 
 

Geometrija je del našega vsakdana. Znanje le-te nam sluţi razumeti svet okrog sebe. 

Zavedajoč se, kako pomembno je poučevanje geometrije v šoli, smo se odločili 

poglobiti znanje o razvoju geometrijskih pojmov in predstav. Ko smo začeli iskati 

literaturo na našo temo, smo naleteli na kar nekaj teţav, saj je bila večina le-te v tujem 

jeziku. 

Po zaključenem pisanju teoretičnega dela diplomskega dela smo glede na prebrano 

literaturo sestavili preizkus znanja, ki nam je sluţil kot merski instrument v empiričnem 

delu. Naloga ni bila povsem lahka, saj smo morali predvideti, ali bodo naloge učencem 

dovolj razumljive, ali bodo primerne njihovim letom ... Postavili smo šest hipotez.  

Po končani interpretaciji rešenih preizkusov smo prišli do naslednjih rezultatov, ki so 

nas presenetili, saj smo si glede ne prebrano literaturo postavili različne hipoteze. 

Ugotovili smo, da je 87 % učencev 4. razreda raziskovalnega vzorca na vizualni stopnji 

po van Hielovi teoriji, kar pomeni, da smo našo hipotezo, ki je predpostavljala, da so 

učenci na deskriptivno-analitični stopnji, zavrgli. Učenci, ki so na vizualni stopnji, 

prepoznajo geometrijske oblike na podlagi videza, ne pa na podlagi njihovih lastnosti in 

delov. Vsako geometrijsko obliko vidijo kot celoto. Značilnost te stopnje je, da učenec 

prepozna nek lik le, če je ena stranica tega lika horizontalna z učencem. Med učenci 6. 

razreda smo ugotovili, da so le 3 (10 %) učenci na teoretični stopnji, 17 (57 %) učencev 

na deskriptivno-analitični (opisni) stopnji in 10 (33 %) učencev našega vzorca na 

vizualni stopnji. Tudi tukaj smo morali našo hipotezo zavreči, saj smo predpostavljali, 

da so učenci 6. razreda na teoretični stopnji, v našem vzorcu pa so tak le trije. Učenci, ki 

so na deskriptivno-analitični stopnji, še vedno ne razumejo definicij, imajo pa 

sposobnost določiti oblike glede na njihove lastnosti (npr. trikotnik ima tri oglišča).  

Zakaj smo v našem raziskovalnem delu prišli do takega rezultata? Kot smo zapisali v 

teoretičnem delu, stopnje van Hielove teorije niso starostno omejene, kar pomeni, da je 

lahko starejši učenec na niţji stopnji od mlajšega učenca. Zavedati se moramo tudi, da 

je bil naš vzorec, ki smo ga izbrali naključno, relativno majhen in rezultatov ne moremo 

posploševati na celotno populacijo. Naše ugotovitve bi bilo dobro preveriti z dodatnim 

preizkusom, v katerega bi vključili drugačne naloge. Tako bi lahko naše ugotovitve z 
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večjo verjetnostjo posploševali. Kar pa tudi drţi, je dejstvo, da učni program naše 

devetletne šole premalo spodbuja učenje snovi, ki temelji na višjih stopnjah  van 

Hielove teorije. Vsekakor bi bilo dobro učence spodbujati k razmišljanju na višjem 

nivoju, v tem primeru pa bi seveda morali spremeniti tudi pristope poučevanja. Menim, 

da bi bilo dobro sodelovati z učitelji in jih poučiti o načinu dela na višjem nivoju, tako 

kot so to ţe počeli različni raziskovalci. 
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7 PRILOGE 
 
Priloga 1: Preizkus znanja  
                                   
1. Z rdečo barvico poveţi LIKE k besedi LIKI, z modro pa TELESA k besedi TELESA.  

 

 

 

 

 

                         

                  

 

2. Obkroţi črko pred trikotnikom. 

    

                               B                 C                           D              E 

           A    

                                                                       F 

 

3. Katera slika prikazuje pravokotnik? 

     

                E                  F                       G 

a) samo E          b) samo F       c) samo G             d) E in G          e) F in G     f) vse 
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4. Katera slika prikazuje kvadrat? 

           

                             A                         B                              C                       D   

a) samo A        b) samo B           c) samo C    d) samo D         d) A in D       e) vse 

 

5.  Izpolni tabelo. 

  Na sliki je:   

 PRAVOKOTNIKOV 

 TRIKOTNIKOV 

 KROGOV  

 KVADRATOV 

 

6. Obkroţi pravilne trditve. 

a) AD in CD sta enako dolgi.                            A                             B 

b) BC in AD sta pravokotni. 

c) AC in BD sta skladni.                                     C                                      D 

d) Pravokotnik ima 4 oglišča.     

 

7. Obkroţi pravilne trditve o enakostraničnem trikotniku. 

a) Vse tri stranice so enako dolge.                                               A 

b) AB in AC nista enako dolgi. 

c) Enakostranični trikotnik ima 3 oglišča. 

d) Samo dve stranici sta enako dolgi. B C 
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8. Obkroţi pravilne trditve. 

a) Kvadrat ima štiri prave kote.                                     A B 

b) Kvadrat ima štiri stranice. 

c) AC in BD sta enako dolgi. 

d) Diagonali v kvadratu nista enako dolgi. C                      D 

 

9. Nariši krog s polmerom 2 cm. Označi središče S. Nariši sekanto. Označi točki, v 

katerih sekanta seka kroţnico. 

 

 

 

 

10. Katere trditve so pravilne? Odgovor utemelji. 

a) Na sliki sta dva kroga.   

b) Na sliki sta dve kroţnici.  

c) Na sliki sta krog in kroţnica.  

 

 

 

  

11. Obkroţi pravilno trditev. 

a) Pravokotniki imajo enake lastnosti kot kvadrati. 

b) Kvadrati imajo enake lastnosti kot pravokotniki. 

c) Vse lastnosti kvadratov so enake lastnostim štirikotnikov. 

d) Vse lastnosti pravokotnikov so enake lastnostim štirikotnikov. 
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12. Na sliki imaš točke A, B, C, D in premici p in r. Skozi točki A in B nariši 

vzporednici premici p, skozi C in D pa pravokotnici premici r. Premice poimenuj in 

zapiše njihove medsebojne lege. 

                                             P 

                                                                                                           r   

          × A                                     × D 

                        × B                                     × C 

 

13. Nariši daljico, premico in poltrak. Zapiši: 

a) podobnosti in razlike med PREMICO in DALJICO:  

PODOBNOSTI RAZLIKE 

 

 

 

 

 

b) podobnosti in razlike med DALJICO in POLTRAKOM: 

PODOBNOSTI RAZLIKE 

  

 

c) podobnosti in razlike med PREMICO in POLTRAKOM: 

PODOBNOSTI RAZLIKE 
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14.  Imamo lik M. Zanj drţi, da: 

     A) je lik M pravokotnik. 

     B) je lik M kvadrat. 

 

Obkroţi pravilno trditev:  

a) Če drţi A, drţi tudi B. 

b) Če drţi B, drţi tudi A. 

c) Če A drţi, B ne drţi. 

 

15. Nariši: Premici p in r se sekata v točki A. Premica s naj seka premici p in r v točkah 

B in C. Označi  premice in presečišča. 

 

 

 

 

 


