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POVZETEK 

Matematična kompetenca je ena izmed najpomembnejših kompetenc v življenju. Načini, kako 

pridemo do nje in kako jo nadgrajujemo so različni. Vse se začne že v predšolskem obdobju, 

nadaljuje v osnovni šoli, srednji šoli, fakulteti in se nikoli ne konča, saj se učimo celo življenje. 

Matematično znanje v največji meri pridobimo v šolah. Uspešnost pridobivanja le tega pa lahko 

dokažemo v življenjskih situacijah kot razumevanje sveta, prevzemanje odgovornosti in 

sprejemanje odločitev ter na raznih matematičnih ali naravoslovnih tekmovanjih, kjer se lahko 

primerjamo tudi z znanjem otrok drugih evropskih in svetovnih držav.  

Šolski sistemi se na področju matematike razlikujejo, kar se odraža med drugim tudi v 

mednarodni raziskavi TIMMS. V raziskavi znanja so predstavljeni dosežki učencev četrtih in 

osmih razredov prav tako štirih evropskih držav: Slovenije, Latvije, Poljske in Finske. Razlike 

v dosežkih učencev so posledica različnih dejavnikov. V teoretičnem delu bodo predstavljene 

države Slovenija, Latvija, Poljska in Finska ter njihovi šolski sistemi. Nato bodo v empiričnem 

delu s primerjalno metodo predstavljene podobnosti in razlike učnih načrtov matematike 

primerjalnih držav. Analiza učnih načrtov bo zajemala obseg in strukturo učnih načrtov, 

razporeditev vsebinskih sklopov, zapis ciljev in standardov ter minimalnih standardov znanja. 

Prav tako bo raziskava vključevala obseg matematičnih vsebin v izobraževanju bodočih 

učiteljev razrednega pouka. Razumevanje ugotovitev raziskave se bo povezovala s teoretičnim 

delom, kjer bodo proučene tudi značilnosti prej omenjenih držav in podobnosti ter razlike v 

njihovih šolskih sistemih.  

Rezultati raziskave bodo s pomočjo teoretičnega dela prikazali, kje je v evropskem merilu naša 

država, in ali bi lahko kako izboljšali naš šolski sistem ter povečali matematično kompetenco 

med učenci slovenskih osnovnih šol.  

 

KLJUČNE BESEDE: 

Slovenija, Latvija, Poljska, Finska, osnovna šola, matematika, šolski sistem, izobraževanje 

učiteljev, učni načrt, učni cilji. 



 
 

  



 
 

COMPARISON OF MATHEMATICS CURRICULUM IN THE FIRST AND SECOND 

EDUCATIONAL PERIOD AND THE SCOPE OF MATHEMATICAL CONTENT IN 

EDUCATION OF FUTURE PRIMARY TEACHERS IN SLOVENIA, LATVIA, FINLAND 

AND POLAND 

ABSTRACT 

Mathematical competence is one of the most important competences in life. Ways to get to it 

and how to upgrade it are different. Everything starts in pre-school, continues in primary school, 

secondary school, university and it never ends, as we learn all our lives. Mathematical 

knowledge is mostly obtained in schools. The success of obtaining this can be proven in life 

situations like understanding the world, taking responsibility and making decisions, and in 

various mathematics or science competitions, where our knowledge is comparable to that of 

children from other European and world countries. 

School systems differ in the field of mathematics, which is also reflected in the international 

survey TIMSS. The knowledge survey presents the achievements of pupils of the fourth and 

eighth grades of four European countries: Slovenia, Latvia, Poland and Finland. Differences in 

the students' achievements are the result of various factors. In the theoretical part, Slovenia, 

Latvia, Poland and Finland and their school systems are going to be presented. Then in the 

empirical part, the similarities and differences of the mathematics curriculum of the compared 

countries is going to presented using the comparative method. The curriculum analysis is going 

to cover the scope and structure of curriculum, the organization of content sections, the record 

of teaching objectives and standards as well as minimum standards of knowledge. The study is 

also going to include the scope of mathematical content in the education of future primary 

teachers. The understanding of the research findings is going to be connected to the theoretical 

part, which is going to explore the characteristics of the aforementioned countries and the 

similarities as well as the differences in their school systems. 

Through the theoretical part, the results of the research are going to show where our country 

stands on the European scale, and whether we could improve our school system and increase 

the mathematical competence among pupils of Slovenian primary schools. 

 

KEY WORDS: 

Slovenia, Latvia, Poland, Finland, primary school, mathematics, school system, teacher 

education, curriculum, teaching objectives. 
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1. UVOD 

Izobraževanje označuje dejavnost povečevanja znanja in obvladovanja veščin. Pomen 

izobraževanja v današnjem svetu nenehno narašča, saj se znova in znova odkrivajo in oblikujejo 

nova znanja. Velik pomen v izobraževanju v osnovni šoli ima tudi matematična kompetentnost, 

ki se pri učencih nanaša na zmožnost matematičnega razmišljanja in uporabe matematičnega 

mišljenja pri reševanju vsakdanjih problemov, hkrati pa je pomembna za posameznikovo 

socialno vključenost, aktivno državljanstvo in osebno izpopolnitev. Matematično izobraževanje 

v osnovni šoli je prav tako odvisno od učiteljev, kakšen je njihov pristop pri pouku, odnos do 

učencev, kolikšno je njihovo znanje matematike in na kakšen način ga podajajo. Kako so učitelji 

razrednega pouka matematično podkovani, je med drugim odvisno tudi od njihovega 

izobraževanja v programih za učitelja razrednega pouka, ki ga določa šolski sistem posamezne 

države. Uspešnost šolskega sistema se kaže v raznih mednarodnih raziskavah in tekmovanjih, 

kjer se primerjajo dosežki slovenskih učencev s tujimi. V svojem magistrskem delu sem za 

primerjavo šolskih sistemov izbrala štiri evropske države: Slovenijo, Latvijo, Poljsko in Finsko. 

V teoretičnem delu sem zapisala osnovne značilnosti primerjalnih držav, nato pa predstavila 

njihove šolske sisteme. Razlika med šolskimi sistemi se med drugim kaže tudi v mednarodni 

raziskavi TIMMS, kjer so predstavljeni matematični in naravoslovni dosežki četrtošolcev in 

osmošolcev. V teoretičnem delu sem zato predstavila tudi matematične rezultate učencev 

primerjalnih držav in jih med seboj primerjala. Dosežki učencev v matematiki se v veliki meri 

povezujejo z matematično pismenostjo, sposobnostjo učenca, da lahko, poleg znanja 

matematičnih vsebin in procesov, uporablja matematični jezik v vsakdanjih problemih in 

situacijah (Cotič, Medved Udovič in Starc, 2011). Razvoj učenčeve matematične pismenosti je 

v veliki meri odvisen od učiteljevega poučevanja, ki poučuje na podlagi predpisanih učnih 

načrtov za matematiko.  

Empirični del magistrskega dela obsega dva dela. V prvem delu sem raziskala izobraževalne 

programe za učitelje razrednega pouka primerjalnih držav. Zanimalo me je, katera stopnja 

študija in izobrazbe je potrebna, da lahko učitelji poučujejo v osnovnih šolah in kako so po 

koncu študija kvalificirani za delo v šoli. Prav tako sem raziskala, koliko matematičnih vsebin 

je v študijskih programih za bodoče učitelje razrednega pouka. Drugi del empirije vsebuje 

primerjavo učnih načrtov za matematiko primerjalnih držav. Najprej sem predstavila obseg in 

strukturo učnih načrtov za matematiko primerjalnih držav, nato pa sem se osredotočila na 

podobnosti in razlike zapisanih učnih vsebin, ciljev ter standardov znanja.   

Podatke o študijskih programih sem zbrala s tehniko analize dokumentov, ki sem jih pridobila 

na spletnih straneh osnovnošolskih, srednješolskih in univerzitetnih programov. Učni načrt za 

matematiko v Sloveniji je prosto dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport, medtem ko sem za pridobitev učnih načrtov v Latviji, na Poljskem in Finskem 

prosila odgovorne osebe tamkajšnjih ministrstev za izobraževanje. Obdelava podatkov je zaradi 

dokumentov v tujih jezikih potekala oteženo. Pri prevajanju dokumentov sem si pomagala s 

spletnimi prevajalniki, slovarji in kolegicami s Poljske in iz Latvije. Prevode učnih načrtov sem 

poskušala čim bolje vzporejati s slovenskim učnim načrtom, saj sem le tako lahko ustrezno 

interpretirala podatke.  
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Temeljni cilj raziskave je pokazati, kje je v kakovosti šolskega sistema in učnih načrtov 

matematike med primerjalnimi državami Slovenija ter podati nekatera razmišljanja, kako bi 

lahko naš šolski sistem še izboljšali.  
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TEORETIČNI DEL 

2. IZOBRAŽEVALNI SISTEMI V SLOVENIJI, LATVIJI, NA POLJSKEM 

IN FINSKEM 

2.1 PREDSTAVITEV PRIMERJALNIH DRŽAV 

2.1.1 SLOVENIJA1 

Slovenija je demokratična republika, ki leži na skrajnem jugu srednje Evrope in na skrajnem 

severu Sredozemlja. Po legi spada med srednjeevropske države. Njena površina meri 20 271 

km2 in se po velikosti uvršča na 153. mesto na svetu in na 25. mesto članic Evropske unije – 

površinsko manjše od Slovenije so le Ciper, Luksemburg in Malta. Prav tako je na zadnjih 

mestih razpredelnice prebivalstva, saj ima 2 006 880 prebivalcev in se uvršča na 23. mesto od 

28 držav članic Evropske unije (EU). 

Slovenija je stičišče štirih velikih evropskih reliefnih enot: Alp, Dinarskega gorstva, 

sredozemskega sveta ter Panonske nižine. Prav tako se Slovenija deli na osem bolj ali manj 

zaključenih pokrajin, ki so splošno uveljavljene: Primorska, Gorenjska, Dolenjska, Bela 

krajina, Notranjska, Koroška, Štajerska in Prekmurje. 

Glavno mesto Slovenije je Ljubljana z 289 518 prebivalci2. Sosednje države so Italija, Avstrija, 

Madžarska in Hrvaška. 

Samostojna država je postala leta 1991. Takrat se je odcepila od Socialistične federativne 

republike Jugoslavije (SFRJ). Uradni jezik je slovenščina, na območjih občin, v katerih živita 

italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi madžarščina ali italijanščina. 

Slovenija je članica EU od 1. maja 2004, leta 2007 pa je država dobila tudi enotno zakonito 

plačilno sredstvo evro. 

2.1.2 LATVIJA3 

Latvija je parlamentarna republika na severovzhodu Evrope. Z Litvo in Estonijo spada med 

baltske države, saj na zahodu meji na Baltsko morje. Poleg omenjenih držav, sta njeni sosedi 

tudi Belorusija in Rusija na vzhodu. Njena površina meri 64 589 km2 in jo glede na velikost 

najdemo na 124. mestu na svetu in na 18. mestu med državami članicami EU. Na razpredelnici 

prebivalstva EU se nahaja na 24. mestu z 1 986 096 prebivalci. Vse od leta 1992 se Latvija bori 

z demografsko katastrofo, saj število tamkajšnjih prebivalcev vsakoletno upada. To se dogaja 

zaradi visokega odstotka brezposelnosti in selitve mladih v tujino (Latvian population 2019, 

2019). 

 

                                                           
1 vir: O Sloveniji (b.d.) 

vir: Slovenija – pregled (b.d.)   
2 vir: Prebivalstvo Slovenije v številkah (2018)  
3 vir: Latvia, symbols (b.d.)  

vir: Latvia – Overview (b.d.)  

vir: Latvijas Republika (b.d.)  
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Slika 1: Latvijske pokrajine4 

 

Latvija se deli na pet pokrajin: Kurzeme, Zemgale, Latgale, Vidzeme in Rīga. V slednji leži 

tudi največje istoimensko mesto Riga (latvijsko Rīga) s 641 423 prebivalci (podatek iz leta 

2017). Dve tretjini prebivalstva živita v mestih, od tega tretjina v glavnem mestu. 

Država je zelo neenakomerno poseljena, saj skoraj polovico površja prekriva gozd. 

Latvija je bila prvič razglašena kot neodvisna država leta 1918, v naslednjih petdesetih letih je 

bila še pod vplivom Nemčije in takratne Sovjetske zveze. Uradno priznana kot neodvisna 

Republika Latvija pa je postala šele leta 1991. 

Uradni jezik v Latviji je latvijščina, ki z litovščino spada v skupino baltskih jezikov. Glede na 

to, da ima država mešano sestavo prebivalstva (Latvijci (62,1 %), Rusi (26,9 %), Belorusi 

(3,3 %), Ukrajinci (2,2 %), Poljaki (2,2 %), Litovci (1,2 %)),  Latvija potrjuje tudi pravice 

etničnih manjšin in razvoj avtohtonih jezikov. Zanimiv je podatek, da rusko govori približno 

30 % Latvijcev (Languages across Europe, b.d.). 

Latvija je članica Evropske unije od 1. maja 2004, članica evrskega območja pa od leta 2014. 

2.1.3 POLJSKA 5 

Poljska je parlamentarna republika in država, ki leži na severovzhodnem robu srednje Evrope, 

med južno obalo Baltskega morja na severu in Karpati na jugu. 

Njene sosede so Nemčija na zahodu, Češka na jugozahodu, Slovaška na jugu, Belorusija in 

Ukrajina na vzhodu, Litva na severovzhodu ter majhen del Rusije (v obliki kaliningrajske 

eksklave) na severu. Število njenih sosed nam pove, da je Poljska zelo velika država. Njena 

površina znaša 312 679 km2 in se na svetovni razpredelnici uvršča na 69. mesto, med državami 

članicami EU pa je med večjimi, in sicer na 6. mestu. 

Prebivalstvo Poljske se je med 2. svetovno vojno in po njej zelo spremenilo. Med vojno je 

Poljska izgubila približno 6, 5 milijona ljudi (22 % takratnega prebivalstva). Med vojno in po 

njej je zbežalo ali bilo izgnanih približno 2,5 milijona Nemcev s takratnih nemških ozemelj na 

                                                           
4 vir: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/pl_reg/?doc=13637 
5 vir: Poland in figures (2018) 
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zahodu in iz vzhodne Prusije (Natek in Natek, 1999). Število prebivalstva v letu 2017 je znašalo 

38 005 614. 

Poljska je razdeljena na vojvodstva. Na Poljskem je to razdelitvena enota že od 14. stoletja. V 

letu 1998 jih je bilo ustanovljenih 16 kot nadomestilo za poprejšnjih 49. Upravno oblast na 

pokrajinski ravni si delijo guverner, ki ga imenuje vlada, izvoljena regionalna skupščina ter 

izvršni predstavnik, ki ga izvoli regionalna skupščina. Vsako vojvodstvo (pokrajina) ima tudi 

svoje glavno mesto. 

 

Slika 2: Poljska vojvodstva in njihova glavna mesta6 

 

Glavno mesto Poljske je Varšava z 1 738 000 prebivalci. Ostala večja mesta na Poljskem so 

Łódź  (768 755), Krakow (755 050), Wrocław (634 893), Poznań (570 352), obmorsko mesto 

Gdańsk (461 865) idr. 

Poljska ima zelo dolgo zgodovino. Velikokrat je bila deljena, okupirana, dolgo časa se je borila 

za samostojnost. Z revolucijo leta 1989 je bila na Poljskem ponovno vzpostavljena 

parlamentarna demokracija. Njen uradni jezik je poljščina, ki spada v zahodnoslovansko 

jezikovno skupino. 

Poljska je postala članica EU 1. maja 2004, vendar se od takrat še vedno pripravlja na uvedbo 

evra. Njena valuta je poljski zlot. 

2.1.4 FINSKA7 

Republika Finska je obmorska nordijska država, ki je del severne Evrope. Na jugozahodu meji 

na Baltsko morje, na jugovzhodu na Finski zaliv, na zahodu na Botnijski zaliv. Njene sosede 

so Švedska na zahodu, Norveška na severu ter Rusija na vzhodu. Ima tudi morsko mejo z 

                                                           
6 vir: https://www.paih.gov.pl/polish_regions#  
7 vir: InfoFinland (b.d.)  

vir: Statistics FInland (b.d.)  
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Estonijo. Pod finsko suverenostjo so tudi Alandski otoki v Baltskem morju, ki pa imajo 

samoupravo. 

Površina Finske meri 390 908 km2, vendar je od tega približno 10 % vodnih površin (34 536 

km2). Glede na velikost jo uvrščamo na 63. mesto na svetu in na 5. mesto med državami 

članicami EU. 

Število prebivalcev v državi se po zadnjih podatkih giblje okoli 5 500 000, kar glede na površino 

države predstavlja le 14 prebivalcev/km2. 

Država je bila še do leta 2009 razdeljena na province, kjer je vsaka izmed njih imela svoj grb. 

Od leta 2010 se je takratnih 6 (pred tem jih je bilo tudi 12) provinc razdelilo na 19 (v nekaterih 

virih tudi 20) regij, ki so bile ekonomsko priznane že leta 1994. Vsaka regija ima svoj grb in 

vodilnega (Regions of Finland, 2010). – Regije so zelo neenakomerno poseljene. Največ 

prebivalcev živi v regiji Uusimaa, saj regija zajema glavno mesto Helsinke. Najmanj 

prebivalcev pa je na severu države, kjer leži pokrajina Laponska. 

 

 

Slika 3: Finske regije8 

 

Helsinki, glavno mesto Finske, ležijo v južnem delu države ob Baltskem morju. Po podatkih iz 

leta 2017 ima mesto 643 272 prebivalcev. Helsinki so znani kot univerzitetno in turistično 

mesto. 

                                                           
8 vir: https://www.varsinais-suomi.fi/fi/maakunta/maakunnat  
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Uradna jezika na Finskem sta finščina in švedščina. Finsko govorečih ljudi je 88,9 %, švedsko 

pa 5,6 %. Okoli 1900 prebivalcev na skrajnem severu – Sami ali Laponci – govorijo svoj jezik 

laponščino. 

Finska je bila del Švedske več kot 600 let, vse do začetka 19. stoletja, ko jo je premagala ruska 

vlada. Finska je pripadala Rusiji v letih 1807–1917, vendar je bila v tem času avtonomna in je 

lahko neodvisno odločala o nekaterih stvareh. V začetku 20. stoletja je Rusija začela omejevati 

finsko avtonomijo in finski parlament si je v času prve svetovne vojne izboril neodvisno državo. 

Finci praznujejo neodvisnost od 6. 12. 1917 naprej. 

Državni simboli države so grb, zastava in himna. 

Finska je v EU vstopila leta 1995, članica evrskega območja je postala leta 1999. 

2.1.5 PRIMERJAVA DRŽAV 

Preglednica 1: Primerjava Slovenije, Latvije, Poljske in Finske 

Uradno 

poimenovanje 

Republika 

Slovenija 
Republika Latvija 

Republika 

Poljska 
Republika Finska 

Površina (km2) 20 271 64 589 312 679 390 908 

Prebivalstvo 

(leto 2017) 
2 006 880 1 986 096 38 005 614 5 500 000 

Gostota 

prebivalstva – 

število 

prebivalcev na 

km2 

(približno) 

99,0 30,7 121,5 14,1 

Število 

pokrajin/regij 
8 5 16 19 (20) 

Glavno mesto Ljubljana Riga Varšava Helsinki 

Št. prebivalcev 

glavnega 

mesta 

(leto 2017) 

288 250 641 423 1 738 000 643 272 

Dolžina obale 

(km) 
46 500 770 1250 

Najvišji vrh 

(m) 

Triglav 

(2864) 
Gaiziņkalns (312) Rysy (2503) Halti (1324) 

 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje preglednice 1. 

 
Republika 

Slovenija 
Republika Latvija 

Republika 

Poljska 
Republika Finska 

Leto 

osamosvojitve 
1991 1991 1989 1917 

Zastava 

    

Zastava EU 

 

Grb 

    

Himna Zdravljica 
Dievs, svētī 

Latviju! 

Mazurek 

Dąbrowskiego 

(»Jeszcze Polska 

nie zginęła«) 

Maamme 

Datum vstopa 

v EU 
1. maj 2004 1. maj 2004 1. maj 2004 1. januar 1995 

Datum uvedbe 

evra 

1. januar 

2007 
1. januar 2014 

Denarna enota je 

poljski zlot 
1. januar 1999 

 

Vse države so republike, svojo samostojnost so dosegle v različnih letih, prav tako so se 

osamosvojile od različnih okupatorjev. Razlikujejo se po velikosti, največja po površini je 

Finska, ki pa ima najmanjšo gostoto prebivalstva, za njo sledijo Poljska z največjo gostoto 

prebivalstva, Latvija in Slovenija, ki sta si po številu prebivalcev podobni. V Latviji in na 

Finskem velik odstotek prebivalcev živi v glavnem mestu, v Sloveniji in na Poljskem pa ljudje 

živijo tudi v drugih večjih mestih. Slovenija se ponaša z najvišjim vrhom, medtem ko ima 

Finska najdaljšo obalo. 

Kot prva izmed primerjalnih držav je v Evropsko unijo vstopila Finska leta 1995, v naslednjem 

krogu 1. maja 2004 so se pridružile še Slovenija, Poljska in Latvija. Države Slovenija, Latvija 

in Finska kot denarno valuto uporabljajo evro, Poljska še vedno poljski zlot. 
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2.2 ŠOLSKI SISTEMI PRIMERJALNIH  DRŽAV 

Vsaka država s pomočjo pristojnih organov za izobraževanje oblikuje šolski sistem. Pomembno 

je, da ima država strukturiran in organiziran dober šolski sistem, saj se način in kakovost 

izobraževanja ter stopnja izobrazbe posameznika kaže ter povezuje z mnogimi področji razvoja 

v državi, npr. ekonomski, politični, znanstveni. Uspešnost šolskega sistema se kaže tudi v 

dosežkih učencev, dijakov in študentov na različnih področjih na mednarodnih raziskavah po 

svetu.  

Zaradi lažjega razumevanje izobraževanja na področju matematike bom na kratko opisala 

šolske sisteme primerjalnih držav. 

2.2.1 SLOVENSKI ŠOLSKI SISTEM 

Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji je organizirano kot javna storitev javnih in 

zasebnih ustanov, ki zagotavljajo priznane programe. Po zakonu so šole sekularne in šolski 

prostor je avtonomen. Šolski sistem obsega in zahteva zapleteno organizacijo, vrsto učiteljev 

in drugih strokovnih delavcev, delo pa je urejeno s sistemskimi zakoni in predzakonskimi 

predpisi. Pouk se izvaja v slovenskem jeziku, z izjemo narodnostno mešanih območjih. V 

slovenski Istri se vzgoja in izobraževanje izvaja za pripadnike italijanske narodne skupnosti v 

italijanščini, obvezen pa je pouk slovenščine, prav tako je pouk italijanščine obvezen v ostalih 

osnovnih in srednjih šolah na tem območju. Na narodnostno mešanem območju, kjer živijo tudi 

pripadniki madžarske narodne skupnosti, poteka pouk v osnovni in srednji šoli dvojezično v 

slovenskem in madžarskem jeziku (Delovna področja, b.d.). 

Šolski sistem v Republiki Sloveniji se deli na primarno, sekundarno in terciarno izobraževanje. 

V primarno izobraževanje vključujemo: 

 predšolsko vzgojo. Izvaja se v javnih ali zasebnih vrtcih. Vanje se vključujejo otroci s 

starostjo 11 mesecev do vstopa v osnovno šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna, ima pa 

temeljne naloge kot so: pomoč staršem pri skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja 

družin in otrok, ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 

sposobnosti ter priprava otrok za vstop v šolo (Zakon o vrtcih, 1996). 

 osnovnošolsko izobraževanje. V 90-ih letih prejšnjega stoletja smo v naš šolski sistem 

uvedli devetletko, kar pomeni, da učenci vstopajo v šolo s šestim letom, šolska 

obveznost pa traja devet let (Zakon o osnovni šoli, 1996). Za razliko od predšolskega 

izobraževanja je osnovnošolsko obvezno. Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo 

osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za 

vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Osnovno šolstvo, b.d.). 

Vse osnovne šole morajo nuditi brezplačne dejavnosti razširjenega programa, dodatni 

in dopolnilni pouk, neobvezne izbirne predmete, interesne dejavnosti, jutranje varstvo  

in podaljšano bivanje za učence 1.–5. razreda. Po zaključenem drugem in tretjem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju, torej v 6. in 9. razredu, učence čaka tudi obvezen 

nacionalni preizkus znanja (NPZ). Osrednji namen NPZ je zagotavljanje povratnih 

informacij o tem, kako deluje vzgojno-izobraževalni sistem, temeljna cilja pa sta 

izboljšanje znanja učencev in izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja (Izhodišča 

nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 2005). NPZ ne vpliva na učenčev uspeh, 
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ampak mu prikaže trenutno kakovost znanja in zmožnosti pri določenih predmetih v 

primerjavi z njegovimi vrstniki v danem šolskem letu (Slovenia Overview, b.d.). 

 

Sekundarno izobraževanje obsega: 

 srednješolsko izobraževanje, ki traja od 2 do 5 let in se začne ob zaključku 

osnovnošolskega izobraževanja pri starosti praviloma 15 let. Srednješolsko 

izobraževanje se deli v splošno izobraževanje (gimnazije) ter poklicno in strokovno 

izobraževanje (Srednješolsko izobraževanje, b.d.). 

Terciarno izobraževanje zajema: 

 višješolsko izobraževanje, ki je krajši program, obsega 2 leti izobraževanja in je 

poklicno naravnan. Programe izvajajo višje strokovne šole. 

 visokošolsko izobraževanje, ki obsega študijske programe prve, druge in tretje stopnje 

in jih izvajajo javne ali zasebne univerze ter samostojni visokošolski zavodi (Slovenia 

Overview, b.d.). Študijski programi prve stopnje so univerzitetni in visokošolski 

strokovni. Dolžina programa je 3–4 leta. Študijski programi druge stopnje so magistrski 

študijski programi in trajajo od 1 do 2 let. Enoviti magistrski študijski programi, ki 

vodijo neposredno do magisterija stroke, se oblikujejo, če izobražujejo za poklice, 

urejene z direktivami EU ali s posebnimi predpisi RS. Na tretji stopnji so doktorski 

študijski programi (Višje šolstvo in visoko šolstvo, b.d.).    

V slovenskem šolskem sistemu je posebej urejena tudi vzgoja in izobraževanje oseb s 

posebnimi potrebami, vzgoja in izobraževanje v domovih za učence in v dijaških domovih, 

osnovno glasbeno in plesno izobraževanje ter izobraževanje odraslih (ZOFVI, 2007).  

  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovenia_en


11 
 

 

Slika 4: Shema vzgoje in izobraževanja v RS9 

 

  

                                                           
9 vir: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/Struktura/Shema_izobrazevanja_2016_17.p

df  
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2.2.2 LATVIJSKI ŠOLSKI SISTEM10 

Šolski sistem Latvije je organiziran kot izobraževanje v javnih ali zasebnih ustanovah. Glavni 

cilj izobraževalne politike v Latviji je kakovostno in inkluzivno izobraževanje za osebni razvoj, 

blaginjo ljudi in trajnostni razvoj države. V zadnjih letih postaja vzgojno-izobraževalni sistem 

Latvije vse bolj inkluziven oziroma vključujoč v smislu vključevanja otrok iz etničnih manjšin 

in oseb s posebnimi potrebami v večinske šole. Latvija ima dolgo tradicijo izobraževanja 

etničnih manjšin. Prvi zakoni segajo v leto 1919, ko je šolski sistem sprejel in zagotovil 

izobraževanje za nemške, ruske, judovske, poljske in beloruske šole. Država še dandanes 

razvija in financira model dvojezičnih osnovnih šol in financira izobraževanje v petih jezikih 

etničnih manjšin: estonska, poljska, ukrajinska, ruska in beloruska. Na primer, v šolskem letu 

2014/15 je bilo 71 % vseh učencev vključenih v latvijske osnovnošolske programe, medtem ko 

jih je bilo 29 % v izobraževalnih programih etničnih manjšin. V letu 2018 se je spreminjal tudi 

Zakon o šolstvu, ki naj bi dvojezičnost izobraževanja prenesel tudi na srednješolsko 

izobraževanje. 

Dodatna zanimivost šolskega sistema v Latviji je poklicno usmerjeno izobraževanje v športu, 

umetnosti in glasbi. Nudijo jih glasbene, umetniške in športne šole, ki hkrati z osnovnošolskim 

rednim programov tvorijo posebne programe. Šolanje je nato možno nadaljevati tudi na 

poklicno usmerjenih srednješolskih in visokošolskih izobraževalnih programih. Pri tem gre za 

pridobitev sistematiziranih znaj in oblikovanje vrednot v umetnosti, kulturi ali športu. 

Latvijski šolski sistem sestavljajo predšolsko, osnovnošolsko, srednješolsko in visokošolsko 

izobraževanje. 

Predšolsko izobraževanje se izvaja v javnih in zasebnih vrtcih (lat. pirmsskolas izglītība) za vse 

otroke od dopolnjenega 1,5 leta starosti. Predšolska vzgoja ni obvezna, otroci se lahko 

izobražujejo tudi doma, pri družini, vendar pa je izobraževanje za otroke s petimi ali šestimi 

leti obvezno. 

Osnovno in nižje sekundarno izobraževanje je organizirano kot sistem enotne strukture – 

osnovnošolsko izobraževanje (lat. pamatizglītība). Otroci vstopajo v šolo s 6 ali 7 leti, šolanje 

traja 9 let. Ob koncu osnovnošolskega izobraževanja, torej v 9. razredu, morajo učenci opraviti 

zaključni izpit iz več predmetov v materinščini (latvijski jezik, matematika, zgodovina Latvije 

in tuj jezik), za katerega dobijo potrdilo in je potreben za vstop v višje sekundarno 

izobraževanje. 

Izobraževanje se nato nadaljuje v višjih sekundarnih programih (lat. vidējā izglītība) in se začne 

v starosti 16 let ter traja od 3 do 4 leta. V višje sekundarno izobraževanje spadajo splošne in 

poklicne srednje šole. Zaključek izobraževanja poteka v obliki maturitetnih izpitov. Šolanje ni 

obvezno, vendar se v Latviji zanj odloči večina učencev. 

Po zaključeni maturi sledi še visokošolsko izobraževanje. Izvajajo ga precej avtonomni javni 

in zasebni visokošolski zavodi: visoke šole, akademije in univerze. Šolanje poteka v treh 

stopnjah: dodiplomski (3–4 leta), magistrski (1–2 leti) in doktorski študij (3–4leta). 

                                                           
10 vir: Latvia Overview (b.d.) 
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Najvišja stopnja, ki jo lahko posameznik doseže ob zaključku visoke šole, je prva stopnja (ang. 

bachelor degree), medtem ko na akademiji in univerzah lahko šolanje nadaljuje na naslednji 

stopnji, torej magistrski program, ki pa je pogoj za vpis na doktorski študij. 

Poleg rednega izobraževanja obstaja tudi izobraževanje za odrasle, ki se izvaja v različnih 

formalnih in neformalnih programih: osnovnošolsko ter poklicno izobraževanje in nadaljnje 

poklicno usposabljanje in visokošolsko izobraževanje odraslih. Izobraževanje se izvaja v javnih 

in zasebnih ustanovah in organizacijah. 

Prav tako šolski sistem nudi izobraževanje oseb s posebnimi potrebami v šolah s prilagojenim 

programom. 
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Slika 5: Latvijski šolski sistem11  

                                                           
11 vir: http://www.aic.lv/portal/en/izglitiba-latvija 
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2.2.3 POLJSKI ŠOLSKI SISTEM12 

V zadnjih 30 letih je poljski šolski sistem doživel dve večji spremembi. Prva, temeljitejša, je 

bila po osamosvojitvi od komunističnega režima (po letu 1989). Takrat je Poljska spremenila 

ter razvila svoj šolski sistem v več vidikih –  strukturo, organizacijo, upravljanje in osnovni 

kurikulum.  

Spremembe, ki so jih uveljavili, je bila prevlada centraliziranega upravljanja (tj. za zakone in 

predpise so odgovorni minister za šolstvo in znanost ter visoko šolstvo) in decentralizacija 

šolske uprave – za to so odgovorni lokalni organi. Uvedli so sistem zunanjih preverjanj ob 

zaključku določenega izobraževalnega obdobja, posebno so obravnavali tudi pedagoške 

delavce (učitelje in ostale strokovne delavce), ki so z novo zakonodajo dobili več pravic. Ena 

izmed sprememb je bila tudi prevlada javnega izobraževalnega sektorja nad zasebnim. 

Drugo reformo so Poljaki naredili pred kratkim, v začetku leta 2017. Spremembe so vidne v 

šolski strukturi: uvedba osemletne šole, 4-letne splošne in petletne višje srednje šole; obveznost, 

da se učenci pred vstopom v osnovno šolo udeležijo enoletnega predšolskega izobraževanja, 

nudenje brezplačnih učbenikov, krepitev srednješolskega izobraževanja in s tem podaljšanje 

šolanja za eno leto, uvedba 3-letnih poklicnih srednjih šol z možnostjo nadaljevanja za 2 leti na 

nadaljnji višješolski ustanovi, spodbujanje dvojnega poklicnega usposabljanja v sodelovanju s 

poslovnim sektorjem (sofinanciranje izobraževanja). 

Reforma bo izvedena med 1. septembrom 2017 in začetkom šolskega leta 2022/23. Hkrati bo v 

teh letih odpravljena tudi gimnazija, 3-letni program, ki je bil za učence stare 13–16 let po 

končani 6-letni osnovni šoli obvezen. 

Nov vzgojno-izobraževalni sistem se deli na predšolsko, primarno, nižje in višje sekundarno 

izobraževanje, višješolsko izobraževanje, visokošolsko izobraževanje in izobraževanje 

odraslih. 

Predšolsko izobraževanje se deli na dva dela. Otroci od dopolnjenih 20 tednov starosti do 3 let 

lahko obiskujejo jasli, ki jih Poljaki imenujejo żłobek. Jasli niso obvezne in niso del 

izobraževalnega sistema, saj jih nadzoruje Ministrstvo za družino, delo in socialno politiko. 

Za otroke stare od 3 do 6 let so na voljo vrtci oziroma predšolske ustanove, ki so del vzgojno-

izobraževalnega sistema in so prav tako neobvezni. Po novi šolski reformi so otroci v zadnjem 

letu pred vstopom v osnovno šolo primorani obiskovati eno leto predšolskega izobraževanja. 

Primarno  izobraževanje vključuje 8 let osnovne šole v dveh stopnjah. Zgodnje izobraževanje 

od 1. do 3. razreda in predmetno poučevanje od 4. do 8. razreda. Ob koncu osnovnošolskega 

izobraževanja učence čaka zunanje preverjanje znanja, katerega rezultati so pomembni za vpis 

v srednje šole. 

Sekundarno izobraževanje vključuje več vrst srednjih šol: 4-letna splošna srednja šola, 5-letna 

tehnična srednja šola ter poklicna srednja šola, ki se lahko opravlja v dveh stopnjah – 3 leta na 

prvi stopnji in dodatni 2 leti na drugi stopnji izobraževanja. Ob koncu srednje šole morajo dijaki 

opravljati zaključni izpit, ki v poklicnih šolah potrjuje poklicne kvalifikacije v posameznem 

poklicu, medtem ko na splošnih in tehničnih šolah pišejo maturitetne izpite. Če si dijaki želijo 

                                                           
12 vir: Poland Overview (b.d.) 
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diplomo, ki potrjuje poklicne kvalifikacije, lahko izobraževanje nadaljujejo na 1,5–2-letnih 

višjih šolah, ki jim prinesejo naziv določenega poklica. 

Izobraževanje na srednjih šolah ni obvezno, a se kljub temu večina ljudi odloči zanj, saj s tem 

pridobijo nova znanja in kvalifikacije za morebiten študij ali delo. 

Višja stopnja izobrazbe pa zahteva izobraževanje na visokošolskih institucijah. Na Poljskem se 

delijo na institucije univerzitetnega (pol. uczelnia akademicka) in neuniverzitetnega (pol. 

uczelnia zawodowa) tipa. Oba nudita programe prve in druge stopnje izobraževanja, medtem 

ko samo na univerzitetni ravni ponujajo programe tretje stopnje (doktorske študije) in so 

pooblaščeni za dodelitev doktorskih diplom. Vsi redni programi so brezplačni za poljske 

študente in študente na izmenjavah. Trajanje študija na prvi stopnji (dodiplomski študij) je 3–4 

leta in nato 1,5–2 leti podiplomskega oziroma magistrskega študija. Le nekatera področja 

izobraževanja ponujajo enoviti magistrski študij, ki traja 4–6 let. Za pridobitev doktorskega 

naziva se je potrebno izobraževati še dodatna 3 leta. 

Poljska nudi tudi izobraževanje za odrasle, in sicer izpopolnjevanje na primarni in sekundarni 

stopnji. Izobraževanje je organizirano v različnih šolskih in nešolskih institucijah ter centrih. 
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Slika 6: Poljski šolski sistem13 

 

                                                           
13 vir: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/pl_2017_18.png 
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2.2.4 FINSKI ŠOLSKI SISTEM14 

Finski vzgoja in izobraževanje predstavljata največjo investicijo v državi. V današnjem času 

Finska velja za državo z najboljšim šolskim sistemom, kjer so vzgojitelji in vzgojiteljice ter 

učitelji in učiteljice privedli državo v skupino najbolj naprednih in najuspešnejših držav na 

svetu (Gaber, 2014). Zanimivo se je vprašati, kako in zakaj je Finska prišla do takega naziva. 

Vrednote, ki jih poudarjajo v finskem šolstvu, so veselje do učenja, spoštovanje lastnega znanja 

in znanja drugih ter vrednotenje truda in dela. Cilj finske edukacijske politike je vsem 

državljanom zagotoviti enake možnosti za pridobitev izobrazbe, ne glede na starost, kraj 

bivanja, državljanstvo, finančno stanje ali materni jezik. Šolski sistem tam temelji na 

demokraciji, enakopravnosti in varnosti. Izobraževalno okolje prispeva k občutku sodelovanja, 

omogoča tudi srečevanje ljudi različnih izvorov, spodbuja sodelovanje šol in vrtcev z 

družinami, skupnostmi in izvajalci interesnih dejavnosti. S tem se krepi vrednotenje kulturne 

in socialno-ekonomske raznolikosti. Še ena zelo pomembna in v današnjem času aktualna 

tematika, ki so jo Finci dobro usvojili, je osveščanje in izobraževanje ljudi o vrednotah 

trajnostnega razvoja. Vzgoja in izobraževanje tam aktivno pripomoreta k spoprijemanju z izzivi 

trajnostnega razvoja in k udejanjanju trajnostnih rešitev (prav tam). 

Finski šolski sistem zajema: 

 izobraževanje v zgodnjem otroštvu (ang. ECEC = Early Childhood Education and Care, 

fin. varhaiskasvatus), 

 predšolsko izobraževanje (fin. varhaiskasvatus), 

 osnovnošolsko izobraževanje (fin. perusopetus), 

 višje sekundarno izobraževanje (fin. toisen asteen koulutus), 

 visokošolsko izobraževanje (fin. korkeakoulutus). 

Izobraževanje v zgodnjem otroštvu je neobvezno in obsega nego ter oskrbo za vse otroke stare 

od 0 do 6 let. Izvaja se v dopoldanskem času, medtem ko se v popoldanskem času izvajajo razne 

delavnice za druženje otrok z družinami. Otroci stari 6 let so primorani obiskovati predšolsko 

izobraževanje, ki obsega najmanj 700 ur na leto. Izobraževanje je namenjeno pripravi otrok na 

osnovno šolo. Izvaja se tako, da imajo otroci pol dneva predšolske vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti, preostali del dneva pa poteka varstvo otrok. Predšolsko izobraževanje je popolnoma 

brezplačno za vse otroke/družine. 

Obvezno osnovnošolsko izobraževanje se začne v starosti 7 let in traja 9 let. Vse šole sledijo 

nacionalnemu osnovnemu kurikulu, ki vključuje cilje in vsebino različnih predmetov, vendar 

si ga vsaka šola priredi in  pripravi tudi svoje učne programe. Osnovne šole so brezplačne, prav 

tako imajo otroci krite stroške učnih materialov, zdravstvenih in socialnih storitev ter 

morebitnega prevoza do doma. 

Po končani osnovni šoli sledi višje sekundarno izobraževanje, ki ga izvajajo splošne in poklicne 

srednješolske ustanove. Šolanje traja 3 leta in je brezplačno. Srednješolskega izobraževanja se 

takoj po osnovni šoli udeleži 40 % ljudi. Učenci finskih šol ne poznajo zunanjih preverjanj 

znanja vse do zaključka srednješolskega izobraževanja, kjer se srečajo z maturitetnim izpitom. 

                                                           
14 vir: Finland Overview (b.d.)  
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Nadaljevanje izobraževanja je možno na visokošolskih zavodih, kamor spadajo univerze in 

univerze uporabnih znanosti. Na univerzah se lahko posameznik izobražuje na treh stopnjah: 

dodiplomski, magistrski in doktorski študij. 

 

 

Slika 7: Finski šolski sistem15 

  

                                                           
15 vir: https://www.oph.fi/english/education_system 
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2.2.5 PRIMERJAVA ŠOLSKIH SISTEMOV 

 

 

Slika 8: Struktura šolskega sistema v Sloveniji16 

 

Slika 9: Struktura šolskega sistema v Latviji17 

 

Slika 10: Struktura šolskega sistema na Poljskem18 

 

Slika 11: Struktura šolskega sistema na Finskem19

 

Slika 12: Stopnje šol – legenda20 

                                                           
16 vir: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/si_2017_18.png 
17 vir: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/lv_2017_18.png 
18 vir:  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/pl_2017_18.png 
19 vir: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/fi_2017_18.png 
20 vir: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/fi_2017_18.png 
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Preglednica 2: Primerjava struktur šolskih sistemov v Sloveniji, Latviji, na Poljskem in Finskem 
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Šolski sistemi so si med seboj podobni. V Sloveniji učenci vstopajo v osnovno šolo s 6-imi leti, 

v ostalih državah pa imajo pri teh letih obvezno predšolsko izobraževanje kot pripravo na 

osnovno šolo. V vseh državah, razen na Poljskem, osnovnošolsko izobraževanje traja 9 let. S 

šolsko reformo so se Poljaki zelo približali izobraževalnim sistemom ostalih primerjalnih držav, 

saj se je trajanje njihovega osnovnošolskega izobraževanja spremenilo s 6 na 8 let. 
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Izobraževanje v srednjih šolah (višje sekundarno izobraževanje) traja v vseh državah približno 

3–4 leta, trajanje se razlikuje glede na izbiro srednje šole (poklicna ali splošna). Prebivalci vseh 

štirih držav imajo možnost izobrazbe na višješolskih programih na treh študijskih stopnjah. Ta 

je obvezen, če želi študent pridobiti doktorat znanosti iz svoje študijske smeri. Tretja stopnja 

študija v Sloveniji, Latviji in na Poljskem traja tri leta, medtem ko na Finskem eno leto več. 

3. MATEMATIKA V IZOBRAŽEVANJU V SLOVENIJI 

V osnovnošolskem izobraževanju je pričakovati, da bodo učitelji izobrazili matematično 

pismenega človeka, ki se bo znašel v življenju v smislu sposobnosti komuniciranja, sprejemanja 

informacij in pravih odločitev doma, v šoli, službi in nasploh (Cotič, 2010). Poznavanje 

nekaterih osnovnih matematičnih pojmov še ne zagotavlja matematične pismenosti, vendar bi 

brez poznavanja le-teh težko dosegli matematično pismenost (prav tam). Šola oziroma učitelji 

morajo postaviti merila za določanje matematične pismenosti, torej katere matematične 

koncepte in algoritme bodo predstavili učencem. »Ker  naj  bi  osnovna  šola  izobrazila  

matematično  pismenega  človeka,  je  pomembno  preveriti,  katere  matematične  vsebine  naj  

bi  učenec  usvojil  in  znal  uporabljati v vsakdanjem življenju, da bi ob koncu osnovne  šole 

ustrezal merilom za matematično  pismenost« (prav tam, str. 267).  

3.1 MATEMATIČNA PISMENOST 

Pismenost je kompleksen pojem, ki ga pojasnjuje kar nekaj definicij. Pojem pismenosti 

enačimo s kulturno vrednoto posameznika in družbe. Pismenost sodi med poglavitne dejavnike 

kvalitetnega in ustvarjalnega življenja v sodobni družbi (Cotič in Felda, b.d.). Prav tako pomeni 

zmožnost posameznika, da komunicira v družbi na vseh področjih (Cotič, Medved Udovič in 

Starc, 2011). Za to je seveda potreben jezik, ki je sredstvo ustnega in pisnega sporazumevanja 

v raznovrstnih vsakdanjih situacijah in človeku omogoči stik (Cotič in Felda, b.d.). Današnja 

družba ne sloni samo na jezikovni pismenosti, temveč zahteva večrazsežno pismenost, kar 

pomeni, da je posameznik zmožen delovati in se kritično odzvati v družbi v različnih situacijah 

(Cotič, Medved Udovič in Starc, 2011). 

Veliko vlogo v poučevanju in učenju nosi matematična pismenost, ki je opredeljena kot 

sposobnost posameznika, da učinkovito utemeljuje in posreduje svoje zamisli, ko oblikuje, 

rešuje in interpretira rešitve matematičnih problemov v različnih situacijah (PISA 2006). 

Matematična pismenost je opredeljena glede na (prav tam): 

 matematično vsebino, ki je predstavljena s štirimi področji: količine, prostor in oblika, 

spreminjanje in odnosi ter verjetnost in delo s podatki, v povezavi z vsebinskimi 

področji, kot so aritmetika, algebra in geometrija; 

 matematične procese, ki so predstavljeni s splošnimi matematičnimi kompetencami, ki 

vključujejo uporabo matematičnega jezika, oblikovanje in uporabo modelov ter 

spretnost reševanja problemskih nalog; 

 situacije, v katerih se uporablja matematika v povezavi z življenjem: osebne, javne, 

izobraževalne, poklicne in znanstvene. 

Pomembno je, da učenca na vseh stopnjah šolanja naučimo uporabljati matematično znanje v 

različnih situacijah. Hkrati pa je pomembno, da spodbujamo njegov kognitivni razvoj, ki je 
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tesno povezan z matematično pismenostjo, saj se zahtevnost osnovnošolske matematike 

stopnjuje, in sicer od konkretnih stvari in operacij, do problemskih situacij in simbolnega nivoja 

(Cotič, Medved Udovič in Starc, 2011). 

3.2 MATEMATIČNA KOMPETENTNOST 

Matematična kompetentnost je ena izmed najpomembnejših oziroma ključnih kompetenc v 

izobraževanju. Opredelitev matematične kompetentnosti v skladu z definicijami, ki jih 

uporabljata Svet Evropske unije in OECD21 je, da je matematična kompetenca ključna ter nujno 

potrebna za osebno izpolnitev, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitvene 

možnosti v družbi znanja. Nanaša se na zmožnost matematičnega razmišljanja, postavljanja 

matematičnih vprašanj in njihovega reševanje ter uporabe matematičnega mišljenja pri 

reševanju problemov v vsakdanjem življenju. Matematična kompetentnost je povezana s 

spretnostmi, kot so logično in prostorsko mišljenje, uporaba modelov in grafičnih prikazov ter 

razumevanje vloge matematike v družbi (Matematično izobraževanje v Evropi: skupni izzivi in 

nacionalne politike, 2012).  Prav tako vključuje tudi temeljno poznavanje števil, merskih enot 

in struktur, odnosov in povezav, osnovnih postopkov, matematičnih simbolov in predstavitev v 

matematičnem jeziku ter razumevanje matematičnih pojmov (Učni načrt, 2011). 

Matematična kompetenca je prav tako povezana z matematično pismenostjo. Matematični 

procesi, ki so sestavni vidik matematične pismenosti in opisujejo, kaj naredijo učenci, da bi 

kontekst (situacijo) problema povezali z matematiko in tako rešili problem, so predstavljeni s 

temeljnimi matematičnimi kompetencami: sporočanje, matematiziranje, modeliranje, 

prikazovanje, sklepanje in utemeljevanje, oblikovanje strategij za reševanje problemov, 

uporaba simbolnega, formalnega in tehniškega jezika in operacij ter uporaba matematičnih 

orodij (Žakelj, 2015). 

Matematika je tudi eden temeljnih predmetov v osnovni šoli, ki se ga poučuje vseh devet let 

osnovnošolskega izobraževanja, ki učencem predstavlja izziv, ustvarjanje, medpredmetno 

povezovanje in učenje različnih pojmov, ki se postopoma gradijo v svet matematičnih idej, te 

pa so pomembne za vključitev posameznika v družbo oziroma kulturo, v kateri živimo. 

3.2.1 MATEMATIČNI DOSEŽKI PRIMERJALNIH DRŽAV NA MEDNARODNI 

RAZISKAVI TIMSS 

3.2.1.1 TIMSS – Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja 

Vsaka država stremi k izboljšanju delovanja sistemov in s tem uveljavitev oziroma 

napredovanje na svetovni ravni. V šolskem sistemu se lahko koristnost in učinkovitost 

izobraževanja prikaže s pomočjo raziskav, ki so opravljene na mednarodni ravni. 

V Sloveniji se uspešnost šolskega sistema, natančneje dosežki matematičnega znanja na 

mednarodni ravni, kaže na mednarodni raziskavi TIMSS. 

                                                           
21 Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 18. decembra 2006, o ključnih kompetencah za 

vseživljenjsko učenje, UL 394 z dne, 30. 12. 2006; The PISA 2003 Assessment Framework Mathematics, 

Reading, Science and Problem Solving Knowledge and Skulls, OECD, Paris, 2003.  
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TIMSS ali mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja (ang. Trends in 

International Mathmeatics and Science Study) je mednarodno merjenje znanja matematike in 

naravoslovja četrtošolcev in osmošolcev iz več kot 60 držav. Raziskava poteka vsaka štiri leta 

od leta 1995 dalje (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016). Na mednarodnem nivoju jo izvaja 

Mednarodna zveza za proučevanje učinkov izobraževanja IEA (The International Association 

fort the Evaluation of the Educational Achievement), ki je neodvisno mednarodno združenje 

nacionalnih raziskovalnih institucij, ki izvaja mednarodne raziskave vse od leta 1959 (Svetlik, 

Japelj Pavešić, Kozina, Rožman in Šteblaj, 2008). 

Države se med seboj razlikujejo po več dejavnikih, na primer geografska lega, zgodovinsko 

ozadje, ekonomski razvoj, vendar vse druži skupna želja po izboljšanju matematičnega in 

naravoslovnega znanja njihovih učencev. 

Namen raziskave je na mednarodni ravni omogočiti sodelujočim državam, da z enakimi 

preizkusi znanja in pogoji ugotovijo, kje se po znanju matematike in naravoslovja na evropski 

ali svetovni ravni nahajajo njihovi učenci. Zaradi cikličnega ponavljanja raziskave imajo 

sodelujoče države vpogled v lastno izobraževanje – njegovo napredovanje ali nazadovanje – 

skozi leta. Države so prepričane, da je prikaz dosežkov, mednarodne primerjave izobraževalnih 

sistemov, njihove organizacije, učnih načrtov in praks učinkovito orodje za uvajanje izboljšav 

in sprememb (Kozina, Japelj Pavešić in Svetlik, 2012). 

Naloge, ki se pojavljajo v preizkusih znanja, zajemajo snov, ki je večinoma zajeta v učnih 

načrtih za matematiko vseh sodelujočih držav. Hkrati se na vseh raziskavah merijo tudi drugi 

dejavniki, ki bi lahko vplivali na razvoj znanja učencev: stališča učencev, učiteljev in 

ravnateljev šol do poučevanja in znanja. 

Rezultati raziskave so po obdelavi podatkov objavljeni na spletnih straneh IEA in TIMSS, prav 

tako se po vsaki raziskavi v mednarodnih poročilih prikažejo tudi primerjave držav med seboj, 

napredovanje posameznih držav, grafi, razpredelnice in komentarji o dosežkih posamezne 

države. Po zaključku raziskave so na spletu objavljeni tudi primeri nalog za posamezne razrede. 

3.2.1.2 Sodelovanje Slovenije, Latvije, Poljske in Finske na mednarodni raziskavi TIMSS 

(1995–2015) 

Preglednica 3: Sodelovanje Slovenije, Latvije, Poljske in Finske na TIMSS (Pavešić in Svetlik, 2016) 

 SLOVENIJA LATVIJA POLJSKA FINSKA 

Razred/ 

Leto 
4. 8. 4. 8. 4. 8. 4. 8. 

1995 • • • •     

1999  •  •    • 

2003 • • • •     

2007 • • •      

2011 • •   •  • • 

2015 • •   •  •  
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V mednarodni raziskavi TIMSS so vsaj enkrat sodelovale države Slovenija, Latvija, Poljska in 

Finska. Slovenija je v raziskavi sodelovala največkrat in se je hkrati z Latvijo beleženju 

dosežkov učencev pridružila že prvo leto, torej leta 1995. Finska in Poljska sta se v raziskavo 

vključili šele leta 2011, z izjemo udeležbe finskih osmošolcev v raziskavi TIMSS 1999. 

3.2.1.3 Dosežki slovenskih, latvijskih, poljskih in finskih učencev na  

TIMMS (1995–2015) 22 

Preglednica 4: Povprečni matematični dosežki četrtošolcev in osmošolcev na TIMMS v letih 1995–
2015 v Sloveniji, Latviji, na Poljskem ter Finskem 

 1995 1999 2003 2007 2011 2015 

Razred / 

Države 
4. 8. 4. 8. 4. 8. 4. 8. 4. 8. 4. 8. 

Slovenija 552 ↑ 541 ↑ 

N
i 

b
il

o
 i

zv
ed

b
e 

530 ↑ 479 ↓ 493 ↑ 502 ↑ 501 ↑ 513 ↑ 505 ↑ 520 ↑ 516 ↑ 

Latvija 525 ↓ 493 ↑ 505 ↑ 536 ↑ 508 ↑ 537 ↑      

Poljska        481 ↓  535 ↑  

Finska   520 ↑     545 ↑ 514 ↑ 535 ↑  

Mednaro- 

dno 

povprečje 

529 470 487 495 467 500 500 500 500 500 500 

 

↑ - nad mednarodnim povprečjem 

↓ - pod mednarodnim povprečjem 

 

Iz preglednice 4 je razvidno, da se rezultati četrtošolcev in osmošolcev v znanju matematike  

med državami razlikujejo. Slovenski učenci so v 20-ih letih počasi napredovali, še boljši od 

slovenskih učencev so bili v zadnji raziskavi poljski in finski učenci. Finski učenci so bili boljši 

med primerjalnimi državami tudi štiri leta prej, saj so dosegli zelo visoko povprečje tako 

četrtošolci kot osmošolci. V raziskavah v letih 1995–2007 je bila Latvija večkrat na višjem 

mestu na lestvici sodelujočih držav kot Slovenija. Obe pa sta imeli z izjemo ene raziskave vedno 

dosežek nad mednarodnim povprečjem. Poljski četrtošolci so bili leta 2011 slabši od slovenskih 

in finskih učencev, v letu 2015 pa so bili z enakim dosežkom kot finski boljši od slovenskih 

učencev. 

  

                                                           
22 vir: Mullis idr. (1997) 

vir: Mullis idr. (2000) 

vir: Mullis, Martin, Gonzales in Chrostowski (2004)  

vir: Mullis, Martin in Foy (2008) 

vir: Mullis, Martin, Foy in Arora (2012) 

vir: Mullis, Martin, Foy in Hooper (2015) 
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3.3 SMERNICE POUČEVANJA MATEMATIKE 

Pouk je nameren, pedagoško osmišljen in sistematično organiziran proces vzgoje in 

izobraževanja posameznika, ki je usmerjen k uresničevanju materialnih, funkcionalnih in 

vzgojnih nalog pouka. Pri pouku ne govorimo samo o izobraževanju, temveč tudi o procesu 

vzgoje, saj s poučevanjem posameznik doživi spremembe, ki so povezane z njegovimi 

sposobnostmi, znanjem in gradnjo osebnosti (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 

2003). 

Spoznavanje matematike se začne že v zgodnjih letih otroštva, ko se otroci spoznajo s 

simbolnimi prikazi števil, štetjem, oblikami, merjenjem in orientacijo. Dejansko razumevanje 

matematičnih pojmov in povezave med njimi pa otroci dosežejo v osnovnošolskem 

izobraževanju. 

Ko govorimo o poučevanju matematike, se je smotrno vprašati, zakaj sploh poučujemo 

matematiko, s katerim ciljem. Razlogi naj bi se delili v dve skupini: 

 objektivni (sistemski), med katerimi so razlogi za sam obstoj izobraževanja,  ki 

vključuje matematiko, in razlogi za specifično načrtovanje, organizacijo in izvedbo 

določenih programov, 

 subjektivni (osebni), med katerimi so razlogi za vključitev v izobraževanje, ki vključuje 

matematiko, in razlogi za vključitev v določene vidike in dejavnosti nekega programa. 

(Cotič in Felda, 2012). 

 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju so ti razlogi največkrat objektivni. Vsak učenec naj 

bi bil vsaj malo matematično pismen in mora imeti zmožnost uporabe matematike v 

vsakdanjem življenju, saj gre pri tem za zmožnost splošnega delovanja v družbi in pridobitev 

temeljnih in minimalnih spretnosti ter znanj, ki naj bi jih dosegli večinoma vsi učenci (Cotič in 

Felda, 2012). 

Nekateri učenci (nadarjeni ali učenci višje stopnje) pa želijo usvojiti dodatna, specifična znanja. 

Vendar bi znanje matematike, ki ga pridobi posameznik v šoli, moralo zadoščati, da posameznik 

razvije osnovne vrednote v družbi, spretnosti in sposobnosti reševanja problemov v stvarnih 

situacijah ter zna kritično razmišljati. 

Poučevanje matematike je v največji meri odvisno od učitelja, razrednega ali predmetnega.  

Kubale (2010) poudarja, da mora vsak človek za uspešno delo spoštovati določena načela in ni 

človeškega dela, pri katerem ne bi  bilo treba spoštovati prav nobenih načel, to pa velja tudi za 

učitelja. Učna načela so učiteljem vodilo za načrtovanje pouka, hkrati pa se »nanašajo na vso 

delo učnega procesa, učno vsebina, učne metode, učna sredstva in pripomočke, na 

organizacijska vprašanja in na spoznavno in psihološko stran pouka« (prav tam, str. 50). 

Kubale (prav tam) v svojem delu Didaktika matematike našteje naslednja načela, ki naj bi jih 

učitelj upošteval pri poučevanju matematike: 

 učno načelo primernosti pouka na razvojni stopnji učencev, 

 učno načelo postopnosti pri pouku, 

 učno načelo sistematičnosti pouka, 
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 učno načelo nazornosti pouka, 

 učno načelo zavestne aktivnosti učencev pri pouku, 

 učno načelo ekonomičnosti in racionalnosti pri pouku, 

 učno načelo sodobnosti pouka, 

 učno načelo individualizacije pouka, 

 učno načelo povezovanja teorije in prakse, 

 učno načelo vedrosti pouka. 

 

Prav tako je pri poučevanju matematike pomemben učiteljev pristop. A. Žakelj (2003) poudarja, 

da je pri pouku matematike pomemben procesno-didaktični pristop, ki pri učencih poudarja 

izkustveno učenje. Zanj je značilno, da učenec usvaja nove pojme skozi različne procese, s 

poudarkom na reflektiranju znanj (opazovanju) in aktivnosti, ki vključuje dejavnosti, kot so 

npr. eksperimentiranje, iskanje primerov in protiprimerov, predstavitev pojmov z modeli. 

Poudarek procesno-didaktičnega pristopa A. Žakelj (prav tam) daje tudi na interakcijo med 

konkretno in miselno aktivnostjo in učenjem prek kognitivnega in socialno-kognitivnega 

konflikta, ki pri učencih spodbuja notranjo motivacijo. Učitelj mora pri poučevanju spodbujati 

kognitivni razvoj učenca, pri tem pa je odločilno, da upošteva učenčev začetni nivo mišljenja, 

strukturo že obstoječega znanja in dejstva, da ima učenec že lastne predstave konceptov. 

S spodbujanjem kognitivnega razvoja se strinjata tudi M. Cotič in Felda (2012), ki pravita, da 

strukturiranje pouka – učenje in poučevanje – ne sme zavirati učenčevega razvoja. Pri tem mora 

imeti aktivno vlogo, iskati in odkrivati bistvo pojavov, do katerega pride z opazovanjem, 

spoznavanjem, preverjanjem spoznanega, razlago ipd. S pomočjo tega si posameznik ustvari 

tudi sistem vrednot, s katerim razvija svoje kognitivne sposobnosti. Pri pouku pa sta poleg 

kognitivne pomembni tudi afektivna in psihomotorična komponenta, kajti le prepletanje vseh 

treh pouk usmeri k popolnosti (prav tam). 

Za uspešno poučevanje matematike je potrebnih še veliko drugih pogojev. Da pouk matematike 

ni dolgočasen in monoton, mora učitelj pri pouku uporabljati različne učne oblike in metode. 

Pri učnih oblikah lahko izbira med frontalnim, skupinskim ali individualnim učnim delom ter 

učnim delom učencev v paru (Kubale, 2010). Učne metode, ki jih učitelji uporabljajo pri pouku 

matematike, pa so metoda razgovora, metoda razlage, metoda prikazovanja in demonstracije, 

metoda pisnih in grafičnih del, metoda praktičnih del in metoda reševanja problemov (prav 

tam). Slednja, novejša učna metoda, ima v današnjem svetu znanosti in tehnologije posebno 

mesto, saj probleme srečujemo na vseh gospodarskih in negospodarskih dejavnostih (prav tam). 

Prav tako reševanje problemov in problemskih situacij pri pouku matematike pri učencih 

spodbuja razvoj matematičnega razmišljanja (ustvarjalno, kritično, analitično in sistemsko) in 

hkrati vpliva na učenčev kognitivni razvoj (Žakelj, 2003). 

Učitelji si pri načrtovanju pouka matematike oziroma poučevanju pomagajo tudi z učnimi 

sredstvi in pripomočki, kot so tabele, slike, plakati, računalnik, zbirke modelov teles in likov 

ipd. (prav tam). 
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3.4 MATEMATIČNI KURIKULUM 

Matematika je eden od temeljnih predmetov v šoli s številnimi vzgojnimi, izobraževalnimi, 

informativnimi in funkcionalnimi nalogami. Njena vloga je pomembna podpora drugim 

naravoslovno-tehniškim in družbeno-humanističnim znanostim, zato matematiko srečujemo na 

večini področij človekovega življenja in ustvarjanja (Učni načrt, 2011). 

Pri pouku matematike učenci gradijo pojme, spoznavajo ter se učijo postopkov, ki vsakemu 

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

kateri živimo. Pouk matematike v osnovni šoli obravnava temeljne in pomembne matematične 

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

značilnostmi in njegovim življenjskim okoljem (prav tam). 

Kroflič (1992) poudarja, da je pojem kurikuluma nabit s toliko različnimi pomeni in 

dimenzijami, da se nekateri slovenski teoretiki odrekajo njegovi uporabi v pedagoški znanosti. 

Hkrati pa Kelly (1989, v Kroflič, 1992, str. 13) opozarja, da je razumevanje tega pojma nujno 

potrebno in kurikulum označi kot realno substanco vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Širec (1983, v Kroflič, 1992) loči dve vrsti kurikuluma: 

 Odprti kurikulum ali znanstveno skladen učno-ciljni načrt, za katerega je značilno, da 

je omejen na učne (izobraževalne in vzgojno učnociljne) načrte. Učitelj pa je tisti, ki tak 

vzgojno-izobraževalni in vzgojni načrt ustrezno prilagodi konkretnim učnim situacijam 

in okoliščinam (prav tam, str. 14). 

 Zaprti kurikulum, ki opredeljuje določen učni proces na vseh njegovih stopnjah, 

neodvisno od konkretnih situacij. Učitelju se v naprej določi in predpiše vse stopnje 

učnega procesa, pri čemer se ne upošteva konkretne situacije in okoliščin ter iz njih 

izvirajočo stopnjo učnostorilnostne selektivnosti (prav tam, str. 14). 

 

Matematični kurikulum v osnovni šoli opredeljuje cilje, vsebino in pričakovane učne izide pri 

pouku matematike. V preteklih letih je večina evropskih držav začela matematične kurikulume 

prenavljati, tako da je v ospredje postavila kompetence ter znanje in spretnosti, močnejše 

medpredmetno povezovanje in uporabo matematike v vsakdanjem življenju (Matematično 

izobraževanje v Evropi: skupni izzivi nacionalne politike, 2012). 

Doyle (1992, v Pevec Semec in Pižorn, 2009) poudarja, »da šolsko realnost sestavljajo 

prepletanje uradnega kurikula, kurikula, zastopanega v učbenikih in učnih pripomočkih, 

kurikula, ki je dejansko vključen v poučevanje v razredu, kurikula, ki se ga učijo učenci, in 

kurikula, utelešenega v testih za preverjanje znanja«. Učinkovit prenos kurikularnih ciljev v 

prakso je odvisen tudi od interakcije med učiteljem in učencem (prav tam) ter učiteljev samih, 

njihovih znanj, idej, predhodnih izkušenj in od tega, ali imajo možnost dodatnega 

izobraževanja, svetovanja in pomoč ostalih strokovnih delavcev. 

3.5 UČNI NAČRT ZA MATEMATIKO V SLOVENIJI 

Učni načrt za matematiko v Sloveniji je eden izmed učnih načrtov, ki jih izdaja Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. Ministrstvo učne načrte skozi leta posodablja, saj s tem 
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zagotovi boljše delovanje šolskega sistema v Sloveniji. Pri posodabljanju učnih načrtov se 

upošteva več dejavnikov oz. sprememb. Nekatere izmed teh so na primer razmislek o standardih 

znanja, vključiti prvine trajnostnega razvoja, dodajanje kompetenc, vključitev dela z modernimi 

mediji, povezati vsebine z aktualnim družbeno-političnim razvojem ipd. (Žakelj, 2008). 

S posodabljanjem učnih načrtov pa naš šolski sistem stremi k boljšim dosežkom in napredkom 

slovenskih učencev. 

3.6 ZASNOVA UČNIH NAČRTOV V SLOVENIJI 

Učni načrt je največkrat opredeljen kot strokovni šolskoupravni dokument, ki skupaj s 

predmetnikom določa vzgojno-izobraževalni profil šole. Njegova vloga je, da predpisuje 

vzgojno-izobraževalne smotre in splošnejše cilje, kodificira njim ustrezne predmete, obseg in 

globino vsebine ter predvidi sistematično razvrstitev in soodvisnost učnih tem (Strmčnik, 

2001). V Republiki Sloveniji je za izdajo učnih načrtov odgovorno Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. Za osnovne šole so na njihovi spletni strani prosto dostopni iz 

leta 2011 posodobljeni učni načrti vseh obveznih predmetov, izbirnih predmetov in predmetov, 

ki se izvajajo na narodno mešanih območjih slovenske Istre in Prekmurja. 

Skupna lastnost vsem učnim načrtom za osnovno šolo je, da so zasnovani enako. Vsak učni 

načrt za določen predmet je sestavljen iz naslednjih poglavij: 

 opredelitev predmeta, 

 splošni cilji predmeta, 

 operativni cilji in vsebine, 

 standardi znanja, 

 didaktična priporočila. 

 

Vsak učni načrt pa se razlikuje po obsegu in vsebini zapisa, saj so nekateri predmeti 

pomembnejši in je zanje namenjen večji obseg ur izvajanja ter posledično več učnih tem, 

vsebin, medpredmetnih povezav ipd. 

OPREDELITEV PREDMETA 

V opredelitvi predmeta je zapisan kratek opis predmeta, njegov pomen in namen ter temeljni 

cilji in njihova uresničitev. 

SPLOŠNI CILJI 

Učni cilji so ena izmed najpomembnejših komponent pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega 

dela. Vzgojno-izobraževalni cilj pomeni bolj ali manj natančne smernice, kaj naj bi jih bili 

učenci sposobni narediti, kako se vesti, misliti, čutiti, potem ko so bili izpostavljeni vplivu 

učenja in poučevanja (Tomić, 1997). 

Strmčnik (2001) splošne cilje opiše kot »smotre, ki naj bi izražali splošne, po možnosti 

konsenzualno sprejete vrednote trajnejšega osebnega in družbenega pomena v določenem 

družbenem prostoru in času« (prav tam, str. 211). Zapisani so bolj v splošnih in abstraktnih 
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formulacijah, tako da je med njimi težko ločevati med izobraževalnimi in vzgojnimi cilji, saj 

so oboji nekako združeni, vendar kot navaja Strmčnik »so te formulacije običajno bliže 

vzgojnim vrednotam kot izobrazbenemu znanju« (prav tam, str. 212). Npr. »Učenci sprejemajo 

in doživljajo matematiko kot kulturno vrednoto« (Učni načrt, 2011, str. 5), »učenci razvijajo 

matematično mišljenje: abstraktno-logično mišljenje in geometrijske predstave« (prav tam, str. 

5). 

Iz zapisanih ciljev je razvidno, da so cilji zapisani abstraktno in se dotikajo učenčevih afektivnih 

in kognitivnih sposobnosti, le malo pa lahko razberemo, katero izobrazbeno znanje naj bi 

učenec dosegel. 

OPERATIVNI CILJI IN VSEBINE 

Operativni učni cilji predstavljajo najvišjo stopnjo konkretnosti. »Gre za cilje, ki v prehajanju 

od splošnega preko področnega do posebnega in posamičnega, od abstraktnega do konkretnega, 

izražajo in usmerjajo »zadnje« pedagoške odločitve in ravnanja učitelja, za cilje, ki prihajajo v 

neposredni učni kontakt z učenci in v njihove konkretne dejavnosti in realizacijo« (Strmčnik, 

2001, str. 217). Za razliko od splošnih ciljev, ki predstavljajo neke norme, za katere si 

dolgoročno prizadevamo, so operativni cilji tisti, ki določajo konkretne vzgojno-izobraževalne 

aktivnosti in vodijo do obveznih rezultatov (prav tam). 

 

Po Strmčniku (2001, str. 218) je za operativne cilje značilno predvsem, da 

 sta ciljna vsebina in ravnanje opisana v precizni konkretni, enopomenski in časovno 

določeni obliki, (pojasniti, pokazati, povedati, rešiti …), čemur pa ne ustrezajo take 

splošne formulacije: učenci morajo znati, razumeti, osvojiti …, 

 so rezultati pouka predvideni in preverljivi s pričakovanim konkretnim ravnanjem in 

védenjem, 

 so cilji pregledno, konsistentno in hierarhično razporejeni v učnociljnem katalogu, 

običajno po kriteriju pomembnosti in obveznosti, 

 so iz formulacije ciljev razvidni potrebni pogoji za njihovo realizacijo in pomoč, ki jo 

bo učenec potreboval, 

 so iz formulacije razvidna merila za minimalne učne rezultate. 

 

V tem poglavju se skupaj z operativnimi cilji zapisane tudi vsebine, ki niso eno in isto, a so 

hkrati v tesni soodvisnosti. Pri nekaterih predmetih se pojavljajo kot samostojni razdelek (npr. 

pri matematiki: dolžina, masa, množice, simetrija), medtem ko so pri nekaterih predmetih 

vključene v operativnih ciljih, npr. pri glasbeni umetnosti: »Ob poslušanju glasbene pravljice 

poglabljajo sposobnost doživljanja ob glasbi« (Učni načrt, 2011a, str. 7). 

Operativni cilji in vsebine so v učnih načrtih zapisani po vzgojno-izobraževalnih obdobjih. 

Obvezni operativni cilji in vsebine so zapisani pokončno, medtem ko so izbirni operativni cilji 

in vsebine zapisani s poševnim tiskom. 
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STANDARDI ZNANJA 

Standarde znanja v kurikularnih dokumentih razumemo kot mehanizem, ki zagotavlja možnost 

udejanjanja ocenjevanja kot merjenja znanja, kar je ena od najbolj uveljavljenih opredelitev 

ocenjevanja znanja v našem prostoru (Štefanc, 2012). Ocenjevanje lahko primerjamo z 

merjenjem, saj vključuje vse nujne komponente: predmet (vsebina, pomen), ki ga merimo, 

instrument, s katerim merimo in tehniko merjenja. Določeno pa je tudi merilo – standardi 

(Zupanc, 2005). Ne moremo pa ocenjevanja enačiti z merjenjem, saj če bi bilo znanje mogoče 

izmeriti, ga ne bi bilo treba ocenjevati, saj nekaj oceniti pomeni, da tega, kar ocenjujemo, ni 

mogoče meriti, vendar samo podati neko oceno (prav tam). Pri nas so to opisne, besedne ali 

številčne ocene (Štefanc, 2012). 

Standardi znanja nam omogočajo kriterijsko ocenjevanje, kjer primerjamo dosežek učenca na 

preizkusu z vnaprej postavljenimi kriteriji/merili (standardi znanja) in na osnovi te primerjave 

vrednotimo izdelek (določimo oceno). Iz tega sledi, da so standardi znanja operacionalizirani 

cilji oziroma kvantiteta in kvaliteta znanj, spretnosti in veščin, ki bi jih učenec moral doseči za 

posamezne ocene (Milekšič, 2010). 

V naših učnih načrtih za osnovnošolsko izobraževanje so poleg standardov znanja zapisani tudi 

minimalni standardi znanja, ki jih mora učenec doseči za pozitivno oceno (zadostno). Ti 

določajo kvantiteto in kvaliteto znanj, spretnosti in veščin, ki so nujno predznanje za nadaljnje 

učenje pri določeni enoti (prav tam). 

Standardi znanja so zapisani za vsako vzgojno-izobraževalno obdobje (prvo, drugo in tretje). 

Standardi znanja v učnih načrtih so precej podobni operativnim učnim ciljem, kar pomeni, da 

med njimi obstaja povezava. Standardi znanja vključujejo operativne učne cilje na področjih 

znanja, spretnosti in razumevanja osnovnih konceptov ter strukture določene discipline 

(Penner-Williams, 2010, v Štefanc, 2012). 

Vendar vseh učnih ciljev ne moremo ocenjevati, saj niso preverljivi. V standarde znanja naj bi 

bili vključeni tisti operativni učni cilji, ki so preverljivi, opredeljujejo propozicionalno ali 

dispozicijsko znanje, ne pa cilji, ki opisujejo zaželene osebnostne lastnosti učencev, njihova 

subjektivna stališča, ustvarjalnost, kritičnost, ipd. (Štefanc, 2012). Zato operativni cilji sami po 

sebi še ne določajo standardov znanja, s katerimi bi lahko prikazali dosežke in jih izmerili na 

neki številski/kriterijski lestvici. Za državno določene operativne cilje se uporablja tudi izraz 

vsebinski standardi ali kurikularni standardi. Ti navajajo, kaj je pomembno, da učenci 

znajo/naredijo, kakšno znanje ali spretnosti naj bi bili sposobni prikazati (Zupanc, 2005). 

Druga vrsta standardov, ki se pojavlja v strokovni literaturi, pa so standardi dejavnosti oziroma 

dosežkov, ki kvantificirajo vsebinske standarde, torej koliko in v kakšni meri mora učenec znati 

in narediti glede na vsebinske standarde oziroma v kolikšni meri dosega vsebinske standarde, 

da se ga lahko prišteva med tiste, ki so standarde dosegli (prav tam). Slednje ne moremo 

zaslediti v slovenskih učnih načrtih, saj so naši operativni cilji in standardi znanja zapisani tako, 

da jih ni moč meriti na ordinalni lestvici. Učitelji morajo tako pri ocenjevanju znanja (za ocene 

višje od 2) oblikovati svojo ocenjevalno (mersko) lestvico s svojimi ocenjevalnimi kriteriji 

(prav tam). 
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V Sloveniji tako ne moremo zbirati podatkov v tej smeri, da bi lahko prišli do nacionalnih 

standardov dosežkov, hkrati se še vedno pojavlja velika zmeda pri razumevanju pojma 

»standard znanja« (Zupanc, 2005). Slovenski šolski sistem se tako ne more primerjati z ostalimi 

državami po svetu, saj ni sestavljen tako, da bi doseganje znanja spremljali in vrednotili 

longitudinalno, med leti (prav tam). 

Približki standardom dosežkov so uporabljeni le pri mednarodni raziskavi TIMSS (več v 

nadaljevanju), v nacionalnih preverjanjih znanja v osnovni šoli ter določanju rezultatov pri 

slovenščini, kot obveznem predmetu na splošni in poklicni maturi. 

Standardi znanja so tudi nadgradnja minimalnih standardov, ki so prav tako zapisani v učnih 

načrtih. V slovenskih učnih načrtih so minimalni standardi »operacionalizirani učni cilji, ki naj 

bi jih učenec/dijak dosegel za prvo pozitivno oceno«, kar je pri nas ocena dve ali zadostno, »in 

predstavlja tisto kvantiteto in kvaliteto znanj, spretnosti in veščin, ki so nujno predznanje za 

nadaljnje učenje pri določeni programski enoti oziroma tisto kvantiteto in kvaliteto znanj, 

spretnosti in veščin, ki je nujno potrebna za konkretno izvedbo določene delovne naloge« 

(Milekšič, 2010, str. 11). 

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 

Zadnje poglavje v učnem načrtu je v pomoč učiteljem pri načrtovanju in organizaciji pouka ter 

pri vodenju učnega procesa. S pomočjo didaktičnih priporočil lahko učitelj spreminja svoj način 

poučevanja, vendar v tolikšni meri, da bo v skladu s kompetenčnim pristopom. 

Didaktična priporočila so smernice za pouk in zajemajo uresničevanje ciljev predmeta,  uporabo 

individualizacije in diferenciacije, medpredmetne povezave, nasvete za preverjanje in 

ocenjevanje predmeta, uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije ter predlagana 

didaktična sredstva. Obsežnost tega poglavja se razlikuje med učnimi načrti predmetov. 

B. Marentič Požarnik (2008) med didaktična priporočila uvršča: 

 kompleksno, izzivalno učno okolje in izvirne naloge; to pomeni med drugim 

zastavljanje vprašanj in problemov, na katere ni le enega pravilnega odgovora niti ene 

same poti do rešitve; takih je večina problemov v praktičnih situacijah, v katerih naj bi 

učenci znanje pozneje uporabljali; 

 vzpostavljanje interakcije med učenci v obliki pogovorov v frontalni obliki in tudi v 

skupinah, na primer pri sodelovalnem učenju; 

 raznovrstne predstavitve vsebine (uporaba primerov, analogij, metafor); 

 razumevanje procesa konstruiranja znanja tudi s strani učencev (metakognicija); 

 v učenca usmerjen pouk (vzpodbujamo učenčeve procese spoznavanja, njegovo 

odgovornost za lastno učenje).  
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EMPIRIČNI DEL 

4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Iskanje poti za izboljšanje našega šolskega sistema zahteva poglobljeno raziskovanje. Izhodišče 

pri tem lahko predstavlja primerjava našega šolskega sistema s šolskimi sistemi drugih držav 

po svetu. 

V času študija sem bila v stiku z več študenti drugih evropskih držav. Med pogovori z njimi in 

tudi med praktičnim delom, ki sem ga opravljala v tujini, sem ugotovila, da se šolski sistemi 

razlikujejo med seboj. Problem, ki ga bom raziskovala, se bo nanašal na podobnosti in razlike 

med učnimi načrti matematike na razredni stopnji v štirih državah: Slovenija, Poljska, Finska 

in Latvija. Primerjava učnih načrtov bo zajemala primerjavo matematičnih vsebin, hierarhije 

obravnave učnih vsebin po razredih,  učnih ciljev, standardov in minimalnih standardov. 

V magistrskem delu se bom osredotočila tudi na primerjavo, ki bo obsegala izobraževanje 

učiteljev razrednega pouka, saj je to izhodiščni dejavnik za razvoj matematične kompetence 

med učenci. Države bom primerjala po različnih kriterijih: koliko časa se izobražujejo bodoči 

učitelji razrednega pouka in kakšen je njihov naziv ob zaključku študija, koliko ur je v 

študijskem procesu namenjenih matematiki na splošno in koliko didaktiki matematike. Na 

podlagi rezultatov raziskave želim pokazati, kje se v evropskem merilu kaže Slovenija v 

matematičnem izobraževanju bodočih učiteljev ter matematičnem izobraževanju in znanju 

osnovnošolcev. 

5. CILJI RAZISKAVE 

V empiričnem delu bom sledila naslednjim ciljem: 

1. Ugotoviti, kako je urejeno izobraževanje učiteljev razrednega pouka v Sloveniji, Latviji, na 

Poljskem in Finskem (v nadaljevanju: države). 

2. Raziskati, koliko ur je namenjenih matematičnim predmetom pri izobraževanju bodočih 

učiteljev razrednega pouka v omenjenih državah. 

3. Raziskati podobnosti in razlike med učnimi načrti matematike v omenjenih državah v 

različnih razredih osnovne šole. 

6. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kako je urejeno izobraževanje učiteljev razrednega pouka v Sloveniji, Latviji, na Poljskem 

in Finskem ter kako se v tem razlikujejo? 

2. Kolikšen je obseg matematičnih vsebin in ur, ki so namenjene matematičnim predmetom v 

izobraževanju za učitelja razrednega pouka v posamezni primerjalni državi in kako se države v 

tem razlikujejo? 

3. V kolikšni meri se razlikujejo učni načrti matematike od prvega do šestega razreda v 

omenjenih državah? 

4. Kako se zapisi učnih ciljev držav razlikujejo med seboj? 
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7. RAZISKOVALNA METODA 

V raziskavi bom sledila kvalitativni raziskovalni paradigmi, uporabljena bo primerjalna 

metoda. 

7.1 OPIS VZORCA 

V empiričnem delu bom analizirala in primerjala učne načrte matematike od prvega do šestega 

razreda osnovne šole v omenjenih državah ter izobraževalne programe za učitelja razrednega 

pouka v posamezni primerjalni državi. Navedene države sem izbrala namensko, saj se med 

seboj razlikujejo v zgodovinskem ozadju, kar je vplivalo na razvoj šolskih sistemov. Razlike se 

kažejo tudi v različnih dosežkih na mednarodnih raziskavah znanja TIMSS, na primer rezultati 

finskih učencev so bili v zadnjih dveh raziskavah leta 2011 in 2015 boljši od ostalih primerjalnih 

držav, prav tako je Finska država, ki je znana po svojem uspešnem šolskem sistemu. 

7.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatki so bili zbrani s tehniko analize dokumentov, pridobila pa sem jih s pomočjo spletnih 

strani. Dokumente za analizo matematičnih vsebin v izobraževanju bodočih učiteljev 

razrednega pouka sem dobila na spletnih straneh osnovnošolskih, srednješolskih in 

univerzitetnih študijskih programov, kjer je zapisano, koliko ur matematike oz. matematičnih 

vsebin se poučuje v določenem razredu/letniku.23 Učni načrt za matematiko v Sloveniji je prosto 

dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Pri učnih načrtih na 

Poljskem in v Latviji pa mi je pri iskanju pravih podatkov pomagala učiteljica ene izmed 

osnovnih šol v Rigi (Latvija), kjer sem v času študijske izmenjave opravljala prakso, ter 

študentke s Poljske, ki so z mano bivale v študentskem domu v Rigi. Ker nimam kontakta s 

finskimi študenti, sem si pri iskanju finskega učnega načrta pomagala s spletnimi stranmi 

Ministrstva za izobraževanje in kulturo. Prav tako sem za pridobitev učnih načrtov zaprosila 

ministrstva za šolstvo, da bodo pridobljeni podatki zagotovo veljavni in zanesljivi. 

Vsi podatki so veljavni in preverljivi, saj so posodobljeni ter objavljeni na spletnih straneh 

zanesljivih virov: Eurydice – predstavitev šolskih sistemov, Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, Nacionalni center za izobraževanje Republike Latvije (ang. National Centre 

for Education of the Republic of Latvia, lat.Valsts izglītības satura centrs ), Ministrstvo za 

nacionalno izobraževanje (ang. Ministry of Nacional Education, pol. Ministerstwo Edukacji 

Narodowej) in Ministrstvo za izobraževanje in kulturo (ang. Ministry of Education and Culture, 

fin. Opetus- ja kulttuuriministeriö). 

7.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem obdelala s kvalitativno vsebinsko analizo (Vogrinc, 2008). Pri interpretaciji 

podatkov sem si pomagala tudi s pogovori z učiteljico iz ene izmed riških osnovnih šol in s 

poljskimi študentkami. 

                                                           
23 Primer: https://www.oph.fi/download/179422_distribution_of_lesson_hours_in_basic_education_2012.pdf 
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8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V svojem raziskovalnem delu magistrske naloge sem predstavitev rezultatov in njihovo 

interpretacijo razdelila v dva sklopa. Najprej sem predstavila izobraževalne programe za 

učitelja razrednega pouka v Sloveniji, Latviji, na Poljskem in Finskem, nato sem se lotila 

primerjave učnih načrtov za matematiko v primerjalnih državah. 

8.1 IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA UČITELJE RAZREDNEGA 

POUKA 

V  sledečem poglavju sem v primerjalnih državah raziskala, katera izobrazba je potrebna, da so 

učitelji kvalificirani za poučevanje v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, 

kakšni so pogoji za vpis na pedagoško fakulteto in kakšen je obseg matematičnih vsebin v 

študijskih programih za bodočega učitelja razrednega pouka. Podatke sem za lažjo primerjavo 

nanizala v preglednice in jih nato interpretirala. 

8.1.1 POTREBNA IZOBRAZBA ZA UČITELJA RAZREDNEGA POUKA V 

PRIMERJALNIH DRŽAVAH 

V preglednico 5 sem zapisala podatke o potrebni izobrazbi učitelja razrednega pouka v 

primerjalnih državah, in sicer katera je najnižja potrebna izobrazba za učitelja razrednega pouka 

(RP) in kolikšno je število ECTS24, ki jih mora bodoči učitelj doseči v času izobraževanja. Prav 

tako me je zanimalo, katero stopnjo izobrazbe po ISCED25 ima učitelj po koncu študija in kako 

je kvalificiran za poučevanje na osnovni šoli. Za preglednico 5 sledi interpretacija podatkov. 

Preglednica 5: Potrebna izobrazba za učitelja razrednega pouka 

 
Najnižja potrebna 

izobrazba za učitelja RP 

Število 

potrebnih 

ECTS 

Stopnja 

izobrazbe 

po ISCED 

Obseg dela 

SLOVENIJA26 

2. stopnja univerzitetnega 

študija – izobrazba 

pedagoške smeri 

razrednega pouka. 

 

300 7 

Poučevanje od 1. do 

6. razreda osnovne 

šole.27 

 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 

 

 

 

                                                           
24 vir: European Credit Transfer System (b.d.) 
25 vir: International Standard Classification of Education (b.d.) 
26 vir: Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (2011) 
27 vir: Zakon o osnovni šoli (1996) 
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Nadaljevanje preglednice 5. 

 
Najnižja potrebna 

izobrazba za učitelja RP 

Število 

potrebnih 

ECTS 

Stopnja 

izobrazbe 

po ISCED 

Obseg dela 

LATVIJA28 

1. stopnja univerzitetnega 

študija oziroma 

pridobljena diploma na 

visokošolskem 

izobraževanju pedagoške 

smeri. 

240 6 
Poučevanje od 1. do 

4. razreda. 

POLJSKA29 

1. stopnja univerzitetnega 

študija oziroma diploma 

na visokošolskem 

izobraževanju pedagoške 

smeri. 

180-240 6 
Poučevanje od 1. do 

3. razreda. 

FINSKA30 

2. stopnja univerzitetnega 

študija – izobrazba 

pedagoške smeri, 

izobrazba učitelja. 

300 7 
Poučevanje od 1. do 

6. razreda. 

 

Iz preglednice 5 je razvidno, da države zahtevajo različno potrebno izobrazbo za učitelja 

razrednega pouka. Vsem državam je enako, da za poučevanje na razredni stopnji potrebujejo 

visokošolsko izobrazbo. V Latviji in na Poljskem zadostuje prva stopnja visokošolske 

izobrazbe ter pridobljena diploma na visokošolski instituciji in s tem pridobljena tudi 6. stopnja 

izobrazbe po ISCED. V Latviji je za učitelja razrednega pouka potrebnih 240 ECTS točk, kar 

pomeni 4 leta dodiplomskega študija, medtem ko so na Poljskem pedagoški programi prve 

stopnje vredni 180 ECTS (3 leta) ali 240 ECTS (4 leta). Nižje število ECTS ne prinaša tudi 

nižje izobrazbe, gre le za to, da nekatere univerze ponujajo širši obseg študijskih programov kot 

druge. V obeh omenjenih državah je študij mogoče nadaljevati na drugi stopnji in s tem pridobiti 

7. stopnjo, vendar po besedah kolegic z Univerze v Latviji ter s Poljske dodatna izobrazba ne 

prinaša nobenih prednosti pri zaposlovanju, nekaj razlik se občuti le v plači učitelja (osebna 

komunikacija).  

Slovenija se po zahtevani stopnji izobrazbe in stopnji študija enači s Finsko. V obeh državah je 

potreba druga stopnja študija, tj. magistrski študij in s tem pridobljenih 300 ECTS. Razlika med 

študiji je ta, da v Sloveniji po končani prvi stopnji (4 leta dodiplomskega študija) učitelj lahko 

poučuje kot drugi učitelj v 1. razredu devetletne šole in v podaljšanem bivanju (ZOFVI, 94. 

člen). Da pa postane samostojen učitelj ali učitelj razrednik na razredni stopnji, pa je potreben 

naziv magister profesor oziroma magistrica profesorica razrednega pouka (prav tam). Na 

                                                           
28 vir: Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kārtību (2014) 
29 vir: Teachers and Education Staff: (b.d.)  

vir: Conditions of Service for Teachers Working in Early Childhood and School Education (b.d.)  
30 vir: Lappi in Paronen (2018) 
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Finskem so študentje po končani prvi stopnji, ki pri njih traja 3 študijska leta, primorani študij 

nadaljevati na drugi stopnji, če želijo postati učitelji. S končano prvo stopnjo lahko delajo le 

kot vzgojitelji v predšolskem obdobju (Lappi in Paronen, 2018). 

Razlika v zahtevanih stopnjah izobrazbe pa vpliva tudi na poučevanje različnega števila 

razredov. Na Poljskem lahko učitelj razrednega pouka poučuje le v prvih treh razrednih osnovne 

šole, za poučevanje od četrtega do osmega razreda mora imeti že izobrazbo predmetnega 

učitelja, ki prav tako zahteva 1. stopnjo visokošolskega študija, vendar v študijskih programih 

za predmetnega učitelja (Conditions of Service for Teachers Working in Early Childhood and 

School Education. b. d.). Zanimivo pa je tudi to, da na Poljskem nimajo samostojnih programov 

za učitelja razrednega pouka, ampak so le ti združeni v programe predšolske vzgoje, tako da je 

učitelj razrednega pouka kompetenten tudi za poučevanje v vrtcih, kar na primer v Sloveniji ni 

mogoče, saj morajo študentje opraviti določene kvalifikacijske izpite. 

V Latviji učitelj razrednega pouka poučuje od prvega do četrtega razreda, za nadaljnje velja 

enako kot na Poljskem.  

V Sloveniji in na Finskem učitelj razrednega pouka poučuje od prvega do šestega razreda. Za 

nadaljnje poučevanje potrebuje izobrazbo 2. stopnje študijskih programov za predmetnega 

učitelja. V Sloveniji lahko učitelj razrednega pouka opravlja tudi delo drugega učitelja v prvem 

razredu devetletne šole in učitelja v podaljšanem bivanju (Pravilnik o izobrazbi učiteljev in 

drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, 2011).  

8.1.2 POGOJI ZA VPIS NA PEDAGOŠKO FAKULTETO V PRIMERJALNIH DRŽAVAH 

Izobrazba učitelja razrednega pouka ni odvisna samo od trajanja študija oziroma obsega 

potrebnih študijskih programov. Da se lahko bodoči učitelji razrednega pouka izobražujejo v 

študijskih programih, je potrebna predhodna izobrazba, ki jo zahteva posamezna  pedagoška 

fakulteta. Preglednica 6  prikazuje, potrebno izobrazbo za vpis na fakulteto in ostale pogoje, ki 

jih fakultete še zahtevajo. 
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Preglednica 6: Pogoji za vpis na pedagoško fakulteto 

 

Iz preglednice 6 je razvidno, da je pri vseh omenjenih državah pred vstopom na pedagoško 

fakulteto potrebno imeti srednješolsko izobrazbo (ang. upper secondary school) z opravljeno 

splošno maturo oziroma maturitetnim izpitom. Razlika se pojavi le v trajanju srednješolskega 

izobraževanja; v Sloveniji in na Poljskem traja 4 leta, medtem ko na Finskem in v Latviji leto 

manj. Vstop na fakultete je možen tudi na druge načine, npr. končana strokovna srednja šola s 

poklicno maturo in dodatnim maturitetnim predmetom, dodatno enoletno izobraževanje za 

pridobitev ustrezne stopnje izobraževanja ipd., vendar sem se pri svoji analizi osredotočila 

samo na najbolj pogoste načine vstopa na fakultete.  

Maturitetni izpit v vseh državah vsebuje izpit iz maternega jezika; na Finskem je možnost 

opravljanja v finščini, švedščini ali laponščini (Description of tests, b. d.). V ostalih treh državah 

morajo dijaki maturo pisati v državnem jeziku, torej v slovenščini, poljščini oz. latvijščini, 

vendar se lahko preizkusijo tudi v izpitu iz jezikov narodnih manjšin. 

V Sloveniji dijaki opravljajo maturo v slovenskem jeziku, vendar je na območjih, kjer živi 

italijanska narodna skupnost, v šolah z italijanskim učnim jezikom predmet skupnega dela 

splošne mature namesto slovenščine italijanščina, na območjih, kjer živi madžarska narodna 

skupnost, pa lahko kandidat izbere slovenščino ali madžarščino (Pravilnik o splošni maturi, 

                                                           
31 vir: Pedagoška fakulteta (2013)  
32 vir: OECD (2016) 
33 vir: Egzamin maturalny (b.d.)  
34 vir: Matriculation Examination (b.d.) 

 Pogoji za vpis na pedagoško fakulteto 

 
Potrebna izobrazba za vpis 

na fakulteto 
Ostali pogoji 

SLOVENIJA31 
4 letna srednješolska 

izobrazba s splošno maturo. 

Maturitetni izpit: materni jezik, prvi tuji 

jezik, matematika, dva izbirna predmeta 

oziroma zaključna ocena na maturi. 

Uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole.  

LATVIJA32 
3 letna srednješolska 

izobrazba s splošno maturo.  

Maturitetni izpit: latvijščina, matematika, 

prvi tuji jezik, en izbirni predmet.  

POLJSKA33 
4 letna srednješolska 

izobrazba s splošno maturo. 

Maturitetni izpit: poljščina, tuji jezik, 

matematika. 

Izbirni del: 1–5 izbirnih predmetov. 

FINSKA34 
3 letna srednješolska 

izobrazba s splošno maturo.  

Maturitetni izpit: materni jezik, prvi tuji 

jezik, matematika, en družboslovni ali 

naravoslovni predmet.  

 

Sprejemni izpiti na fakulteti. 
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2008). Na Poljskem in v Latviji nimajo možnosti opravljati prvi/materni jezik v jeziku 

manjšine, vendar lahko na Poljskem dijaki narodnih skupnosti izberejo dodaten izpit iz 

ukrajinščine, litvanščine ali beloruščine, medtem ko v Latviji lahko ruščino (kot prvi jezik 

približno 25 odstotkov prebivalcev Latvije) izberejo kot prvi tuji jezik; izbirajo lahko še med 

nemščino, angleščino in francoščino (Latvia: Atestāts par vispārējo vidējo izglītību, 2017). 

V vseh štirih državah morajo dijaki opraviti prav tako še dva obvezna maturitetna predmeta: 

matematiko in prvi tuji jezik.  

Število izbirnih predmetov pri maturitetnem izpitu se med državami razlikuje. V Sloveniji 

bodoči gimnazijski maturanti izberejo dva izbirna predmeta, ki ju bodo opravljali na 

maturitetnem izpitu. V Latviji in na Finskem morajo izbrati le enega. Na Poljskem lahko dijaki 

izbirajo med najmanj enim in največ petimi izbirnimi predmeti, ki dijakom lahko prinesejo 

dodatne točke za vpis na fakultete, vendar izbira dodatnih predmetov ni obvezna (O egzaminie, 

b. d.). 

8.1.3 OBSEG MATEMATIČNIH VSEBIN IN ŠTEVILO KREDITNIH TOČK, KI SO 

NAMENJENE MATEMATIČNIM PREDMETOM V IZOBRAŽEVANJU ZA 

UČITELJA RAZREDNEGA POUKA V POSAMEZNI PRIMERJALNI DRŽAVI 

Za primerjavo v preglednicah 7 in 8 sem v vseh primerjalnih državah izbrala najbolj znane 

fakultete oziroma fakultete največjih univerz v posamezni državi. V Sloveniji je to Pedagoška 

fakulteta Univerze v Ljubljani, v Latviji riška Fakulteta za izobraževanje, psihologijo in 

umetnost, kjer sem tudi sama na svoji študijski izmenjavi obiskovala nekatere predmete, na 

Poljskem sem za primerjavo izbrala Pedagoško fakulteto Univerze v Varšavi, kot zadnjo pa 

sem za primerjavo izbarala Pedagoško fakulteto Univerze v Helsinkih.  

V analizi študijskih programov zgoraj omenjenih fakultet sem se osredotočila na vsebino 

obveznih matematičnih predmetov v študijskih programih prve in druge stopnje za učitelja 

razrednega pouka. Med raziskovanjem sem ugotovila, da drugostopenjski študijski programi ne 

ponujajo obveznih predmetov povezanih z matematičnimi vsebinami, ponujeni so le nekateri 

izbirni predmeti. V preglednici 7 sem zato za vse štiri države predstavila podatke le za študijske 

programe prve stopnje. Ker me zanima tudi, kolikšen delež matematičnih vsebin je v 

izobraževanju za učitelja razrednega pouka, sem v preglednico 8 zapisala odstotke glede na 

število ECTS, ki jih mora učitelj doseči, da je kvalificiran za delo v šoli. V Sloveniji in na 

Finskem je za učitelja razrednega pouka potrebna druga stopnja študija, torej pridobljenih 300 

ECTS, v Latviji pa prva stopnja študija z 240 ECTS. Na Poljskem morajo učitelji končati 

prvostopenjski program za učitelja razrednega pouka s 180 ali 240 ECTS. V preglednici 8 je za 

Poljsko napisan odstotek matematičnih predmetov glede na prvostopenjski študijski program 

na Pedagoški fakulteti v Varšavi, ki šteje 180 ECTS. 

Razumevanje ETCS točk s številom ur, ki jih mora študent nameniti učenju (predavanja, 

praktično delo, seminarske naloge, delo doma, izpiti) za posamezen predmet, se upošteva po 

pravilniku bolonjskega študija. Ena kreditna točka (1 ECTS) naj bi od študenta zahtevala 

približno 25-30 ur dela (ECTS User's Guide, 2009).  
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Preglednica 7: Obseg matematičnih vsebin in število kreditnih točk, ki so namenjene matematičnim 

predmetom na prvi stopnji študija za učitelja razrednega pouka v posamezni primerjalni državi 

 1. stopnja študija 

 
Fakulteta/ program 

(trajanje študija) 
Obvezni matematični predmeti ECTS 

S
lo

v
en

ij
a Pedagoška fakulteta v Ljubljani/ 

Razredni pouk35 

(4 leta, 240 ECTS) 

Matematika 9 

Didaktika matematike 1 8 

Didaktika matematike 2 4 

 Skupaj 21 

L
at

v
ij

a 

Fakulteta za izobraževanje, 

psihologijo in umetnost – 

Univerza v Latviji/ Učitelj 

razrednega pouka36 

(4 leta, 240 ECTS) 

Osnove matematike 3 

Didaktika matematike 6 

 Skupaj 9 

P
o
lj

sk
a 

Pedagoška fakulteta Univerze v 

Varšavi/ Predšolska vzgoja in 

razredni pouk37 

(3 leta, 180 ECTS) 

Matematika za učitelje 1,7 

Poučevanje matematike 1,3 

 Skupaj 3 

F
in

sk
a 

Pedagoška fakulteta Univerze v 

Helsinkih/ Učitelj razrednega 

pouka38 

(3 leta, 180 ECTS) 

Didaktika matematike 7 

 Skupaj 7 

 

Preglednica 8: Odstotek obsega matematičnih vsebin predmetov glede na število ECTS celotnega študija 

za učitelja razrednega pouka 

Fakulteta/  

Potrebni študijski programi za 

učitelja razrednega pouka 

Obseg 

študijskih 

programov 

za učitelja 

razrednega 

pouka 

Obseg 

obveznih 

matematičnih 

predmetov 

Odstotek obsega 

obveznih matematičnih 

predmetov glede na 

potrebno število ECST v 

izobraževanju za učitelja 

razrednega pouka 

Pedagoška fakulteta v 

Ljubljani/Razredni pouk (1. 

stopnja), Poučevanje na 

razredni stopnji (2. stopnja) 

300 ECTS 21 ECTS 7 % 

 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 

                                                           
35 vir: Predstavitveni zbornik: Univerzitetni študijski program prve stopnje razredni pouk (2017) 
36 vir: Preschool Teacher (2018)  
37 vir: Studia stacjonarne I stopnia specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (2017)  
38 vir: osebna komunikacija  
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Nadaljevanje preglednice 8. 

Fakulteta/  

Potrebni študijski programi za 

učitelja razrednega pouka 

Obseg 

študijskih 

programov 

za učitelja 

razrednega 

pouka 

Obseg 

obveznih 

matematičnih 

predmetov 

Odstotek obsega 

obveznih matematičnih 

predmetov glede na 

potrebno število ECST v 

izobraževanju za učitelja 

razrednega pouka 

Fakulteta za izobraževanje, 

psihologijo in umetnost – 

Univerza v Latviji/Učitelj 

razrednega pouka (1. stopnja) 

240 ECTS 9 ECTS 3,75 % 

Pedagoška fakulteta Univerze 

v Varšavi/Predšolska vzgoja in 

razredni pouk (1. stopnja) 

180 ECTS 3 ECTS 1,67 % 

Pedagoška fakulteta Univerze 

v Helsinkih/Učitelj razrednega 

pouka (1. in 2. stopnja) 

300 ECTS 7 ECTS 2,3 % 

 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani v programu za učitelja razrednega pouka na prvi stopnji študija 

zahteva opravljene tri predmete matematičnih vsebin. Študentje morajo najprej usvojiti znanje 

matematike, nato pa sledita še didaktiki 1 in 2, kjer se študentje naučijo, kako poučevati in 

podajati znanje matematike učencem. Skupno število kreditnih točk obveznih matematičnih 

predmetov znaša 21 ECTS. 

Na Fakulteti za izobraževanje, psihologijo in umetnost v Rigi morajo študenti prav tako najprej 

pokazati znanje iz osnove matematike, nato sledi še didaktika matematike. Skupno število 

kreditnih točk obeh predmetov znaša 9 ECTS.  

Pedagoška fakulteta v Varšavi v prvostopenjskem programu Predšolska vzgoja in razredni pouk 

od študentov tako kot v Latviji zahteva opravljena dva predmeta, matematika za učitelje in 

poučevanje matematike, ki skupaj znašata le 3 ECTS. 

Na Finskem, ki velja za državo z najboljšim šolskim sistemom, je na prvi stopnji študija le en 

obvezen predmet z matematično vsebino, in sicer didaktika matematike, ki znaša 7 ECTS. 

Razvidno je, da ima Pedagoška fakulteta v Ljubljani v primerjavi s programi ostalih držav  

največji odstotek obveznih matematičnih predmetov, in sicer skupno 7 % glede na obseg 

oziroma število ECTS v izobraževanju za učitelja razrednega pouka. Sledita ji Latvija s 3,75 % 

in Finska z 2,3%, medtem ko Pedagoška fakulteta v Varšavi v programu za razrednega učitelja 

in vzgojitelja ponuja vsega skupaj predmeta, povezana z matematičnimi vsebinami, le s 3 

ECTS, ki glede na obseg študijskega programa znašata le 1,67 %. 

Pomembno je omeniti, da se obseg matematičnih predmetov na primerjalnih fakultetah 

razlikuje tudi zaradi razlik v kvalifikacijah, ki jih pridobi posameznik, ko zaključi študijski 

program. Študentje na varšavski Pedagoški fakulteti so kvalificirani le za poučevanje do tretjega 

razreda osnovne šole, kar bi lahko pomenilo, da ne potrebujejo tolikšnega znanja matematike 

kot na Finskem, kjer lahko študentje po končanem študiju prve in druge stopnje programa 

učitelj razrednega pouka poučujejo v razredih od prvega do šestega. Toda še vedno je število 
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ur oziroma število ECTS, namenjenih matematičnim vsebinam, nižje kot v Sloveniji, kjer lahko 

študentje po končanem študiju za učitelja razrednega pouka poučujejo od prvega do petega 

razreda.  

Po podatkih, ki sem jih dobila od ene izmed profesoric na Univerzi v Helsinki, se lahko 

študentje, ki se izobražujejo za učitelja razrednega pouka, po koncu študija specializirajo za 

posamezni predmet, ki pa je lahko tudi matematika. Dodaten študij traja 60 ECTS, vsebuje 25 

ECTS predmetov z matematičnimi vsebinami, študentje pa so po končanem študiju 

kompetentni za poučevanje matematike tudi v razredih od sedmega do devetega.  

8.2 PRIMERJAVA UČNIH NAČRTOV ZA MATEMATIKO V PRVEM 

IN DRUGEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU V 

SLOVENIJI, LATVIJI, NA POLJSKEM IN FINSKEM 

V pričujočem poglavju bom najprej predstavila, kako so umeščeni učni načrti primerjalnih 

držav, nato pa jih primerjala glede na njihovo strukturo, vsebine, učne cilje in standarde znanj. 

V primerjavi bom izhajala iz strukture oz. vsebin v učnem načrtu za matematiko v Sloveniji. 

Med poglavjem bom v interpretaciji preglednic izpostavila glavne podobnosti in razlike med 

učnimi načrti držav po obeh omenjenih kriterijih.  

8.2.1 UMEŠČENOST UČNIH NAČRTOV ZA MATEMATIKO PRIMERJALNIH DRŽAV 

V sledečem poglavju sem za posamezno primerjalno državo predstavila, kakšen je obseg učnih 

načrtov za matematiko, torej katera poglavja vsebuje učni načrt, in ali je učni načrt zapisan kot 

samostojni dokument ali umeščen kot del splošnega učnega načrta. 

SLOVENIJA 

Učni načrt za matematiko v Republiki Sloveniji izda Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport in ga prav tako objavi na svoji spletni strani, kjer lahko poleg učnega načrta za matematiko 

dostopamo tudi do učnih načrtov ostalih predmetov, ki se izvajajo v osnovni in srednji šoli. 

Učni načrt je pripravila Predmetna komisija za posodabljanje učnega načrta za matematiko, ta 

pa je izhajala iz matematičnega učnega načrta, določenega na seji Strokovnega sveta Republike 

Slovenije za splošno izobraževanje leta 1998. Trenutno veljaven je učni načrt za matematiko, 

ki je bil posodobljen z vsebinskimi in redakcijskimi popravki leta 2011 (Učni načrt, 2011). 

Poglavja, ki so zapisana v učnem načrtu za matematiko so: opredelitev predmeta, splošni cilji, 

operativni cilji in vsebine, standardi znanja in didaktična priporočila. Zadnja so zapisana enotno 

za vseh devet let osnovnega šolanja. 

LATVIJA 

V Latviji imajo osnovni učni načrt za osnovne šole, ki je zelo obširen dokument in obsega 

standarde osnovnega izobraževanja ter ločena poglavja z osnovnimi učnimi načrti vseh 

predmetov v tamkajšnjih osnovnih šolah (Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, 

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem, 

2014). Osnovni učni načrt sestavlja in izdaja Ministrstvo za izobraževanje in znanost (ang. 
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Ministry of Education and Science). Poglavje, kjer je zapisan učni načrt za matematiko, obsega 

namen in naloge predmeta, obvezne matematične vsebine ter cilje, ki jih mora učenec doseči 

ob zaključku tretjega, šestega in devetega razreda. 

V Latviji ima prav tako veliko vlogo pri organizaciji izobraževanja Nacionalni center za 

izobraževanje (ang. National Centre of Education), ki je podrejen Ministrstvu za izobraževanje 

in znanost. Ena izmed njegovih nalog je, da razvije učni načrt za predšolsko vzgojo, primarno, 

sekundarno in poklicno izobraževanje. Vzorec učnega načrta matematike v osnovni šoli v 

Latviji je tako prosto dostopen na njihovi spletni strani in je prav tako zanesljiv in preverjen 

(Standards and Curriculum, 2015).  Splošni cilji kurikuluma in standardi znanj predmetov za 

osnovno izobraževanje so zapisani v osnovnem kurikulumu Latvije (lat. Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 

programmu paraugiem), ki je bil sprejet 12. avgusta 2014 (prav tam).  

Vzorec učnega načrta je veliko bolj razdelan in podrobneje zapisan po posameznih razredih. V 

pogovoru z učiteljico ene izmed riških osnovnih šol sem izvedela, da šolam ni potrebno slediti 

vzorcem programov, ki jih je s pomočjo Ministrstva za izobraževanje in znanost sestavil 

Nacionalni center za izobraževanje, saj so vzorci namenjeni učiteljem kot pomožno orodje, ki 

prikazuje načine uresničevanja ciljev in zahtev Nacionalnega (osnovnega) učnega načrta. 

Učitelji lahko uporabijo vzorec kot predlogo za svoj program, večina pa se jih drži kar vzorca, 

saj je po njenih besedah zapisan zelo nazorno, pregledno in natančno. Pomembno pa je, da 

učitelji v svojem lastnem ali vzorčnem programu obdelajo vsa poglavja in pri učencih poskušajo 

doseči vse zapisane učne cilje.  

Pri primerjavi podatkov sem se odločila, da bom zato pri Latviji sledila vzorcu učnega načrta 

matematike (v nadaljevanju Učni načrt za matematiko v Latviji).  

Poglavja, ki so zapisana v učnem načrtu za matematiko so: uvod, cilji predmeta, učne vsebine, 

zaporedje poučevanja učnih vsebin, čas, porabljen za učenje, in rezultat, ki ga je treba doseči, 

ocenjevalni obrazci in metodološke tehnike za učne dosežke, učni pripomočki in učne metode, 

oblike učenja na prostem (Matemātika 1.–9. klasei, 2010).  

POLJSKA 

Učni načrt za matematiko na Poljskem ni samostojen dokument, temveč del splošnega učnega 

načrta, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Poljske (pol. Dziennik Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej) in ga je uredilo in izdalo Ministrstvo za nacionalno izobraževanje, 

dne, 17. 2. 2017. V veljavo je prišel nekaj mesecev pozneje, in sicer 1. septembra, ko so na 

Poljskem sprejeli šolsko reformo. 

Splošni učni načrt je zelo obširen, saj obsega opis programov predšolskega izobraževanja, 

osnovnošolskega izobraževanja ter izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami in motnjami 

v razvoju (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2017).  

Zapis učnega načrta matematike je deljen, saj se izobraževanje v prvih treh letih (razredi 1.–3.) 

izvaja v obliki integriranega izobraževanja. Drugi del, ki obsega matematično izobraževanje, je 

zapisan za razrede od četrtega do osmega, in sicer v dveh delih: 4.–6. razred in 7.–8. razred.  
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Podatke, ki jih bom uporabila za analizo, sem skrčila v krajši dokument, ki obsega splošne cilje 

in pričakovanja učencev v prvih treh letih izobraževanja in učni načrt za matematiko v razredih 

4.–6. Slednji obsega splošne cilje, učne vsebine s standardi znanja, pogoje in načine izvajanja 

matematičnega pouka (prav tam). 

FINSKA 

Učni načrt za matematiko na Finskem je prav tako del Nacionalnega učnega načrta za 

osnovnošolsko izobraževanje, ki ga pripravi finska Nacionalna agencija za izobraževanje 

(Basic Education, b.d.). Ta vključuje cilje in temeljne vsebine posameznih predmetov in načela 

ocenjevanja učencev, izobraževanje za učence s posebnimi potrebami, nasvete za dobro počutje 

učencev in smernice izobraževanja. Prav tako so v osnovnem učnem načrtu obravnavana načela 

dobrega učnega okolja, delovni pristopi in koncepti učenja (prav tam).  

V okviru osnovnega učnega načrta lokalne izobraževalne oblasti oziroma šole same pripravijo 

lastne učne načrte za osnovnošolsko izobraževanje. Ti lokalni učni načrti so lahko pripravljeni 

za posamezne občine ali ustanove ali oboje (prav tam). Nacionalni kurikulum oziroma osnovni 

učni načrt je bil posodobljen leta 2014 in je v šolah začel veljati avgusta leta 2016.  

Učni načrt za matematiko se v osnovnem učnem načrtu pojavi v treh poglavjih, in sicer za 

posamezno vzgojno-izobraževalno obdobje, ki na Finskem obsega 1.–2. razred,  3.–6. razred in 

7.–9. razred. V teh poglavjih so zapisane naloge predmeta, cilji poučevanja, vsebinska področja 

povezana s cilji, cilji, povezani z učnimi okolji in učnimi metodami, usmerjanje, diferenciacija 

in podpora pri učenju matematike ter ocenjevanje (Finnish National Board of Education, 2016). 

Pri primerjavi učnih načrtov bom v osnovnih učnih načrtih na Finskem in Poljskem uporabila 

le razdelke, kjer je obravnavano področje matematika.   

8.2.2 STRUKTURA UČNIH NAČRTOV ZA MATEMATIKO PRIMERJALNIH DRŽAV 

V tem poglavju bom primerjala strukturo učnih načrtov. Podlago primerjavi učnih načrtov 

predstavlja učni načrt za matematiko v Sloveniji. Vsebino učnih načrtov za matematiko v 

Latviji, na Poljskem in Finskem sem poskušala čim bolj ustrezno prevesti v slovenski jezik. 

Preglednica 9 prikazuje strukturo učnih načrtov matematike v primerjalnih državah.  
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Preglednica 9: Struktura učnih načrtov matematike v primerjalnih državah 

Poglavja v 

učnem 

načrtu (UN) 

SLOVENIJA39 LATVIJA40 POLJSKA41 FINSKA42 

Opredelitev 

predmeta 

Pomen in vloga 

matematike. 

Namen pouka 

matematike. 

Namen in naloge 

predmeta. 

Pomen matematike 

v življenju. 

Namen poučevanja 

matematike.  

Zapisano v 

splošnem učnem 

načrtu. 

Naloge 

predmeta. 

Namen 

poučevanja 

matematike.  

Splošni cilji Opredeljujejo:  

 namen 

poučevanja 

matematike, 

 razvoj 

matematične 

kompetence, 

 razvoj 

kompleksnega 

mišljenja, 

 uporabo 

strokovne 

terminologije. 

Opredeljujejo: 

 namen poučevanja 

matematike 

 povezavo 

matematike z 

drugimi socialnimi, 

naravoslovnimi 

vedami,  

 medsebojno 

sodelovanje, 

 zapis ciljev po 

vzgojno-

izobraževalnih 

obdobjih.  

Opredeljujejo:  

 pomen računanja, 

uporabo in 

razlago 

matematičnih 

podatkov, 

 uporabo strategij 

za reševanje 

matematičnih 

problemov. 

 

Opredeljujejo: 

 pomen 

matematike, 

 delovne 

sposobnosti, 

 konceptualna 

in specifična 

znanja. 

 

Cilji zapisani za 

1.–2. in 3.–6. 

razred. 

 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 vir: Učni načrt (2011) 
40 vir: Matemātika 1.–9.klasei (2010)  

vir: Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 

programmu paraugiem (2014) 
41 vir: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (2017)  
42 vir: Finnish National Board of Education (2016) 
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Nadaljevanje preglednice 9. 

Poglavja v 

UN 
SLOVENIJA LATVIJA POLJSKA FINSKA 

Operativni 

cilji in 

vsebine 

Zapis obveznih in 

izbirnih operativnih 

ciljev. 

Delitev tem in sklopov 

po vzgojno-

izobraževalnih obdobjih 

(prvo, drugo in tretje 

vzgojno-izobraževalno 

obdobje). 

Cilji in vsebine za vsak 

posamezen razred. 

Zapis operativnih 

ciljev za 

posamezen 

razred. 

Zapis vsebin za 

posamezen 

razred. 

 

 

Operativni 

cilji zapisani le 

za 4.–6. 

razred. 

Vsebine 

zapisane le za 

4.–6. razred.  

Operativni cilji 

niso zapisani.  

Vsebine so 

zapisane za 1.–2. in 

3–6. razred. 

Zapis vsebinskih 

področij, vezanih 

na operativne cilje 

in prečne 

kompetence. 

 

Standardi 

znanja 

Opredelitev standardov 

znanja in minimalnih 

standardov znanja. 

Zapis standardov po 

vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih. 

Zapis minimalnih 

standardov po 

posameznih razredih. 

Zapisani kot 

dosežki, ki jih 

mora učenec 

doseči ob koncu 

vsakega razreda.   

Zapis standardov 

po posameznih 

razredih. 

Standardi 

znanja in 

operativni cilji 

niso ločeni. 

Podani za 6. razred 

na ravni dosežka za 

oceno 8.  

Didaktična 

priporočila  

Pomoč učiteljem pri 

uresničevanju ciljev 

predmeta. 

Individualizacija in 

diferenciacija. 

Medpredmetno 

povezovanje. 

Preverjanje in 

ocenjevanje. 

IKT. 

Predlagana didaktična 

sredstva. 

Načini 

ocenjevanja 

učnih dosežkov. 

Orodja in metode 

poučevanja 

vsebin. 

Metode 

oziroma načini 

poučevanja 

določenih 

vsebin. 

 

Preverjanje in 

ocenjevanje. 

Usmerjanje in 

diferenciacija. 

 

Analizo bom podala po naslednjih postavkah: opredelitev predmeta, splošni cilji, operativni 

cilji in vsebine, standardi znanja in didaktična priporočila. 
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Opredelitev predmeta 

V učnih načrtih Slovenije, Poljske in Latvije43 je opisan pomen pojma oziroma vloge 

matematike, ki je opredeljena kot temeljni predmet v osnovni šoli s številnimi izobraževalno-

informativnimi, funkcionalno-formativnimi in vzgojnimi nalogami (Učni načrt, 2011), kot 

znanost, ki nudi orodja za učenje o okolju in opisuje pojave, povezane z različnimi vidiki 

človeške dejavnosti (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2017) oz. kot pomembna vez 

za razvijanje spretnosti v vseživljenjskih situacijah (Noteikumi par valsts pamatizglītības 

standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu 

paraugiem, 2014).  

V finskem učnem načrtu ni opredelitve pojma matematike, temveč se poglavje začne z 

nalogami predmeta matematika, ki so podobno kot v slovenskem, latvijskem in poljskem 

učnem načrtu zapisane kot podpiranje razvoja učenčevega logičnega razmišljanja, spodbujanje 

ustvarjalnosti, obvladovanje matematičnih pojmov in povezanost le-teh z življenjskimi 

situacijami. V finskem in slovenskem učnem načrtu so naloge predmeta zapisane bolj obsežno 

in poudarjajo pomembnost razvoja kognitivnih, afektivnih in psihomotoričnih sposobnosti.  

Kar pa sem opazila le v finskem učnem načrtu, je to, da v nalogah predmeta omenjajo odnos 

učencev do matematike, in sicer usmerjanje učencev k razumevanju uporabnosti matematike v 

svojem življenju in podporo pozitivnemu učenčevemu odnos do matematike in njegovo 

pozitivno samopodobo (Finnish National Board of Education, 2016). 

 

Splošni cilji 

V slovenskem in poljskem učnem načrtu so splošni cilji zapisani za poučevanje matematike v 

vseh razredih, medtem ko so v Latviji in na Finskem zapisani po vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih oziroma na Finskem za 1.–2. in 3.–6. razred.  

Najbolj preprosto so cilji zapisani na Poljskem, kjer so učni cilji povezani z vsebinami in se z 

zapisom že približujejo operativnim ciljem, npr. učenec izvede preproste izračune na pamet ali 

v pisni obliki. Zelo podobno zapisan splošni cilj – pridobiti spretnosti in sposobnosti za 

izvajanje računskih operacij z racionalnimi števili na pamet, pisno ali s kalkulatorjem 

(Matemātika 1.–9. klasei, 2010) – je zapisan v latvijskem učnem načrtu. V slednjem je zapisan 

pomen medsebojnega sodelovanja in povezovanja matematike z drugimi družboslovnimi in 

naravoslovnimi vedami.  

V tem poglavju gresta dlje slovenski in finski učni načrt. V slovenskem učnem načrtu je 

zapisano, da naj bi matematika pri učencih razvijala matematično kompetentnost, ki vključuje 

matematično mišljenje (logično in prostorsko predstavo), matematično pismenost in 

pomembnost matematike v vsakdanjem življenju. Poudarja tudi razvoj kompleksnega mišljenja 

in uporabo strokovne terminologije ter učenčev odnos do matematike, npr. »Učenci razvijajo 

                                                           
43 Pri analizi strukture učnih načrtov sem pri Latviji vključila dva dokumenta, in sicer splošni učni načrt (lat. 

Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un 

pamatizglītības programmu paraugiem), kjer je zapisana opredelitev predmeta – namen in naloge predmeta – ter 

učni načrt za matematiko, ki vsebuje vsa ostala poglavja in se uporablja kot metodološko orodje, ki prikazuje 

način uresničevanja ciljev in zahtev iz splošnega učnega načrta. 
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zaupanje v lastne (matematične) sposobnosti, odgovornost in pozitiven odnos do dela in 

matematike« (Učni načrt, 2011, str. 5). Prav tako tudi finski učni načrt v splošnih ciljih zopet 

poudarja učenčev odnos do matematike (Podpirati učenčevo navdušenje in zanimanje za 

matematiko ter razvoj njegove samopodobe in samozavesti (Finnish National Board of 

Education)) in podpira razvoj matematičnih kompetenc.  

V finskem učnem načrtu so vsi zapisani splošni cilji povezani s prečnimi kompetencami (ang. 

Transversal competences), ki so zapisane ob koncu vsakega izobraževalnega obdobja, npr. 

zapis prečnih kompetenc za 1.–2. razred: razmišljanje in učenje učenja; kulturna kompetenca, 

interakcija in samoizražanje; skrb zase in upravljanje vsakdanjega življenja, večpismenost; 

kompetenca za IKT; sodelovanje, vključevanje in izgradnja trajnostne prihodnosti. V finskem 

učnem načrtu (Finnish National Board of Education, 2016) so prečne kompetence zapisane za 

vse predmete, ki se izvajajo v vzgojno-izobraževalnem procesu.  

Tukaj je razvidno, da imajo Finci veliko bolj specifično in sistematično razdelane splošne cilje, 

ki v največji meri razvijajo učenčeve kompetence na več področjih, ne le matematične 

kompetence, kot je zapisano v slovenskem učnem načrtu. 

 

Operativni cilji in vsebine 

V finskem učnem načrtu ni zapisanih operativnih ciljev. Na Poljskem so operativni učni cilji 

zapisani le za razrede 4.–6. V latvijskem učnem načrtu so operativni cilji zapisani za posamezni 

razred v povezavi z vsebinami, torej kaj mora učenec doseči pri določeni vsebini. Prav tako ima 

slovenski učni načrt zapisane operativne cilje za posamezne razrede, za razliko od ostalih 

primerjalnih držav pa ima slovenski učni načrt zapisane tudi izbirne operativne cilje in vsebine, 

ki so zapisani poševno in označeni z *.  

Vsebine so zapisane v vseh primerjalnih učnih načrtih za vse razrede, le na Poljskem so kot 

vsebinski sklopi zapisane samo za 4.–6. razred. V Sloveniji in Latviji so vsebine zapisane za 

vsak razred posebej, medtem ko so v finskem in poljskem učnem načrtu zapisane po vzgojno-

izobraževalnih obdobjih.  

 

Standardi znanja 

Zapis standardov znanja se v učnih načrtih razlikuje. V slovenskem učnem načrtu so standardi 

znanja zapisani kot samostojno poglavje in so opredeljeni za posamezno vzgojno-izobraževalno 

obdobje. V Latviji so prav tako zapisani za vsak posamezni razred, vendar kot zaključek 

poglavja, v katerem so zapisani operativni cilji – ob koncu operativnih ciljev, zapisanih za 

posamezen razred, so zapisani dosežki, ki jih mora učenec doseči ob koncu vsakega razreda.  

Na Poljskem standardov znanja ni oziroma standardi znanja niso ločeni od operativnih ciljev.  

V finskem učnem načrtu so standardi znanja zapisani le ob koncu 6. razreda, in sicer na ravni 

dosežka za oceno 8 (dobro) na ocenjevalni lestvici od 1 do 10.  

Za razliko od ostalih učnih načrtov ima Slovenija za posamezni razred zapisane tudi minimalne 

standarde znanj, ki opredeljujejo raven dosežka za pozitivno oceno oziroma zadostno oceno 2.  
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Didaktična priporočila 

Zapis didaktičnih priporočil je v slovenskem, poljskem in latvijskem učnem načrtu zapisan na 

koncu dokumenta, medtem ko so na Finskem didaktična priporočila zapisana ob koncu 

posameznega vzgojno-izobraževalnega obdobja.  

V primerjavi z ostalimi učnimi načrti ima slovenski učni načrt najdaljše in najbolj izčrpno 

napisano poglavje o didaktičnih priporočilih. V poglavju je zapisanih šest podpoglavij, ki 

vsebujejo veliko nasvetov, načinov in primerov učnih dejavnosti za doseganje učnih ciljev. Prav 

tako so zapisani nasveti pri uporabi individualizacije in diferenciacije pri pouku matematike, 

načini obravnave problemov, učenja in uporabe procesnih znanj, dejavnosti za razvoj različnih 

kompetenc, npr. uporaba IKT, sporazumevanje v maternem jeziku, učenje učenja, v čemer se 

lahko primerjamo s finskim učnim načrtom, ki pri splošnih ciljih prav tako omenja razvoj tudi 

drugih kompetenc. Vendar so pri nas to le priporočila, ki niso nujna za uresničitev pri 

poučevanju. V slovenskem učnem načrtu so omenjeni tudi primeri dejavnosti za medpredmetno 

povezovanje in predlagana didaktična sredstva, ki pa jih v ostalih učnih načrtih nisem zasledila. 

V latvijskem učnem načrtu so prav tako primeri obravnave nekaterih učnih vsebin skozi učne 

metode (delo z besedilom, uporaba IKT, predstavitev, razprava, raziskovalno delo). Vsaka učna 

metoda je najprej opisana, nato sledi zapis spretnosti, ki jih učenec razvije pri učni metodi in 

primeri uporabe.  

V točki, kjer so zapisani primeri uporabe, je latvijski učni načrt podoben slovenskemu. V 

poljskem in finskem učnem načrtu ni primerov uporabe učnih metod, oblik ali primerov 

dejavnosti za dosežen učni cilj. 

Kako preverjati in ocenjevati matematično znanje lahko najdem v vseh primerjalnih učnih 

načrtih, razen v poljskem, ki se poleg tega razlikuje tudi v tem, da ima najbolj skromen zapis 

didaktičnih priporočil – brez primerov in nasvetov, omenja le nekatere metode, ki učitelju 

pomagajo pri vpeljevanju novih vsebin, kot so npr. naloge statistike, verjetnost, dokazi. 

8.2.3 PRIMERJAVA VSEBIN V UČNIH NAČRTIH ZA MATEMATIKO 

PRIMERJALNIH DRŽAV 

V pričujočem poglavju je predstavljena primerjava učnih vsebin v učnih načrtih primerjalnih 

držav. V preglednici 10 so predstavljene učne vsebine za prvo, v preglednici 11 pa za drugo 

vzgojno-izobraževalno obdobje. Pri nastajanju preglednic sem izhajala iz vsebinskih sklopov 

in učnih vsebin slovenskega učnega načrta in poskušala poiskati ustrezne vsebine tudi pri tujih 

učnih načrtih. V preglednicah so za posamezni vsebinski sklop zapisani le nekateri primeri 

učnih vsebin, ki se pojavljajo v učnih načrtih primerjalnih držav. Preglednica 10 ne omenja 

Poljske, saj učne vsebine v tamkajšnjem učnem načrtu niso zapisane za prvo vzgojno-

izobraževalno obdobje. 

V začetku poglavja sta najprej zapisani preglednici 10 in 11, nato sledi interpretacija, kjer sem 

izpostavila glavne podobnosti in razlike učnih vsebin po posameznih vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih. 
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Preglednica 10: Vsebinski sklopi v učnih načrtih za matematiko v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

Država/ 

vsebinski sklopi 

SLOVENIJA44 

(primeri vsebin) 

LATVIJA45 

(primeri vsebin) 

FINSKA46 

(vsebine v 1. in 2. razredu) 

ORIENTACIJA 
Orientacija v prostoru in na ravnini, 

mreže in poti 

  

GEOMETRIJSKE OBLIKE IN 

UPORABA 

GEOMETRIJSKEGA 

ORODJA 

Telesa, liki, črte, točke, skladnost 

likov, razdalja med dvema točkama. 

Točka, premica, trikotnik, štirikotnik, 

petkotnik, pravi kot, kvadrat in 

pravokotnik, kocka. 

Elementi ravninske geometrije, 

koncept smeri in lokacije, 

TRANSFORMACIJE Simetrija    

MERJENJE 

Merske enote: dolžina, masa, 

prostornina, denar, čas. 

Merske enote: dolžina, masa, čas, 

prostornina, denar; razmerja med 

enotami 

Načela merjenja, merske enote: 

dolžina, masa, prostornina, čas. 

NARAVNA ŠTEVILA IN 

ŠTEVILO 0 

Naravna števila do 20/100/1000 in 

število 0, urejanje po velikosti 

množico naravnih števil do 1000. 

Števila do 20/100/1000, urejanje 

naravnih števil v naraščajočem in 

padajočem vrstnem redu. 

Lastnosti števil, naravna števila do 

20/100, primerjanje in urejanje 

naravnih števil. 

RAČUNSKE OPERACIJE IN 

NJIHOVE LASTNOSTI 

Seštevanje in odštevanje v množici 

naravnih števil do 100, uvod v 

množenje in deljenje, komutativnost 

in asociativnost za seštevanje in 

množenje.  

Seštevanje in odštevanje do 20/50/100, 

množenje in deljenje, zmnožek 

dvomestnega števila z enomestnim, 

komutativnost, asociativnost, 

distributivnost. 

 

Številke in operacije, lastnosti številk 

(parnost, večkratniki, delitev s 

številom dve), seštevanje in 

odštevanje do 20/100, komutativnost 

in asociativnost.   

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 

                                                           
44 vir: Učni načrt (2011)  
45 vir: Matemātika 1.–9.klase (2010) 
46 vir: Finnish National Board of Education (2016) 
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Nadaljevanje preglednice 10. 

Država/vsebinski sklopi SLOVENIJA LATVIJA FINSKA 

RACIONALNA ŠTEVILA 

Deli celote (polovica, tretjina, četrtina) Deli celote (polovica) 

 

Koncept množenja – delitev na 

enake dele, decimalni zapis v 

konkretnih situacijah. 

LOGIKA IN JEZIK 

Množice, predstavitev množic (Euler-

Vennov, Carrollov in drevesni prikaz), 

relacije. 

Pojmi: količnik, delitelj, 

zmnožek, faktor, enakost, 

neenakost; 

odnosi med števili: več, 

manj. 

 

Iskanje podobnosti, razlik in 

pravilnosti, vzročni odnosi med 

predmeti. 

PRIKAZI 

Preglednice, prikazi (figurni, črtični in prikaz 

s stolpci oziroma vrsticami), kombinatorične 

situacije, raziskava. 

Prikazi s stolpci, 

razvrščanje predmetov. 

Zbiranje podatkov, uporaba 

preprostih tabel in grafikonov, 

razvrščanje predmetov. 

MATEMATIČNI PROBLEMI IN 

PROBLEMI Z ŽIVLJENJSKIMI 

SITUACIJAMI 

Problemi (zaprti, odprti), problemi iz 

življenjskih situacij, vzorci. 

Problemi iz življenjskih 

situacij. 

Situacije iz različnih vidikov, 

osnove programiranja z 

oblikovanjem. 
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Preglednica 11: Vsebinski sklopi v učnih načrtih za matematiko v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

Država/ 

vsebinski sklopi 

SLOVENIJA47 

(primeri vsebin) 

LATVIJA48 

(primeri vsebin) 

POLJSKA49 

(vsebinski sklopi) 

FINSKA50 

(vsebine v 3.–6. razredu) 

GEOMETRIJSKI 

ELEMENTI 

Daljica, premica, poltrak, skladnost, 

središče, polmer, krožnica, krog, 

odnosi med premico, krožnico in 

krogom, vzporedni in pravokotni 

premici, kot in merjenje.  

Daljica, krožnica, kot, topi kot, 

iztegnjen kot, ostri kot, krog, 

premer kroga, vzporednost in 

pravokotnost premic, 

koordinatni sistem, točke 

koordinate, risanje negativnih 

točk (spoznavanje množice 

negativnih števil). 

  Premice in daljice, koti, 

večkotniki, krog in 

krožnica. 

Točka, črta, kot, premica, 

koordinatni sistem,  

LIKI IN TELESA 

Kvader, kocka, mreža kocke in kvadra, 

pravokotnik, kvadrat, trikotnik, 

štirikotnik, petkotnik, površina in 

prostornina geometrijskih teles, obseg 

in ploščina likov, krožnica in njeni deli, 

krog in krožni izsek.  

Trikotnik, pravokotnik, 

površina in prostornina teles, 

obseg. 

Večkotniki, krog in 

krožnica, geometrijska 

telesa. 

Valj, stožec, prizma, 

piramida, mnogokotniki 

in njihove lastnosti, 

risanje merjenje in 

razvrščanje kotov,  

TRANSFORMACIJA 
Simetrija, vzorci (premiki, vrteži, 

zrcaljenje). 

  Simetrija, zrcaljenje, 

rotacija likov. 

 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 

                                                           
47 vir: Učni načrt (2011) 
48 vir: Matemātika 1.–9.klasei (2010)  
49 vir: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (2017) 
50 vir: Finnish National Board of Education (2016) 
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Nadaljevanje preglednice 11. 

Država/ 

vsebinski sklopi 
SLOVENIJA LATVIJA POLJSKA FINSKA 

MERJENJE 

Dolžinske enote (m, cm, dm, m, 

km), enote za maso (g, dag, kg, 

t), denarne enote (€, cent), votle 

mere ( dl, l, hl), enote za čas, 

računanje s količinami, 

ploščinske enote (a, ha, km2), 

prostorninske enote (m3, dm3, 

cm3, mm3, ml), kotne enote (10, 

1'). 

Dolžinske enote (mm, cm, dm, m), enote 

za maso (g, kg, t), prostorninske enote (l), 

časovne enote, hitrost (km/h, m/s) odnosi 

med masnimi/dolžinskimi/časovnimi 

enotami. 

Računanje v geometriji. Dolžinske enote, ocena in 

preverjanje meritev, površina 

različnih teles, pretvorbe 

merskih enot. 

NARAVNA 

ŠTEVILA 

Naravna števila do 

10000/milijon, predstavitev 

velikih števil na številski 

premici, delitelj, večkratnik, 

zaokroževanje števil (desetice, 

stotice, tisočice, desettisočice, 

stotisočice), soda in liha števila.  

Naravna števila do milijarde, 

zaokroževanje števil, odstotek števila, 

zapis rimskih števil do 100, večkratnik, 

delitelj, pretvarjanje merskih enot, 

spoznavanje negativnih števil skozi 

koordinatni sistem.  

Naravna števila v 

desetiškem številskem 

sestavu, cela števila (Z). 

Zaokroževanje števil, 

približki, uvajanje negativnih 

števil, odstotek števila,  

RAČUNSKE 

OPERACIJE IN 

NJIHOVE 

LASTNOSTI 

Seštevanje in odštevanje do 

10000/milijon, množenje in 

deljenje do milijon, 

komutativnost in asociativnost 

seštevanja in množenja, 

distributivnost, številski izrazi z 

oklepaji, seštevanje, odštevanje, 

množenje in deljenje decimalnih 

števil.  

Seštevanje in odštevanje, množenje in 

deljenje do milijon, množenje in deljenje 

decimalnih števil, komutativnost, 

asociativnost množenja in seštevanja, 

distributivni zakon, reševanje algoritmov 

seštevanja, odštevanja, množenja in 

deljenja, matematični izrazi z oklepaji, 

odstotek, računanje z odstotki, aritmetična 

sredina. 

Operacije z naravnimi 

števili, operacije z 

ulomki in decimalnimi 

števili, računanje v 

geometriji. 

Poštevanka do 10 (tabela 

množenja 1–10), seštevanje, 

odštevanje, množenje in 

deljenje, osnovne aritmetične 

operacije z decimalnimi 

števili, povezave med 

ulomki, decimalnimi števili 

in odstotki.  

 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje preglednice 11. 

Država/vsebinski 

sklopi 
SLOVENIJA LATVIJA POLJSKA FINSKA 

ENAČBE IN 

NEENAČBE 

Enačbe in neenačbe v množici 

naravnih števil, neznanka v 

enačbi in neenačbi. 

Reševanje preprostih enačb. Elementi algebre. Reševanje enačb z 

obrazložitvijo in 

eksperimentiranjem. 

POVEZANOST 

KOLIČIN 

Tabeliranje, sklepanje iz enote 

na množino in obratno, sklepni 

račun, deljenje količin v 

razmerju.  

Tabeliranje, ustvarjanje grafikona.  Sistematično iskanje 

alternativ, opazovanje 

vzročnih odnosov in povezav 

v matematiki. 

RACIONALNA 

ŠTEVILA 

Deli celote, ulomki, desetiški 

ulomek in njegov decimalni 

zapis, urejenost decimalnih 

števil. 

Deli celote, ulomki, skupni 

imenovalec, računanje razmerja.  

Ulomki in decimalni 

zapis. 

Decimalni zapis, struktura in 

delitev številk, ulomki. 

MNOŽICE 

Množica, podmnožica, unija, 

presek, prazna množica, 

predstavitev množic (Euler-

Vennov, Carrollov in drevesni 

prikaz), puščični prikaz. 

  Predstavitev množic z 

diagramom. 

 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje preglednice 11. 

Država/ vsebinski 

sklopi 
SLOVENIJA LATVIJA POLJSKA FINSKA 

ZBIRANJE IN 

PREDSTAVITEV 

PODATKOV 

Tortni prikaz, zbiranje 

podatkov (zapis štetja, 

meritev), strukturiranje 

podatkov (razvrščanje), 

predstavitev podatkov, 

računalniške preglednice, 

preiskava (uporaba znanj o 

obdelavi podatkov). 

Prikaz podatkov v tabelah in 

grafikonih, branje grafov, stolpčni 

prikazi, reševanje besedilnih nalog, 

delo z računalnikom. 

Elementi opisne statistike, 

besedilne naloge. 

Primerjava, razvrščanje in 

razporejanje predmetov, 

Izvajanje programov v grafičnih 

programskih okoljih, zaporedje 

številk v določenem pravilu, 

sistematično zbiranje podatkov, 

predstavitev podatkov v obliki 

tabel in diagramov, 

največja/najmanjša vrednost, 

povprečje. 

MATEMATIČNI 

PROBLEMI IN 

PROBLEMI Z 

ŽIVLJENJSKIMI 

SITUACIJAMI 

Matematični problemi in 

problemi z življenjskimi 

situacijami (odprti, zaprti), 

vzorci, zaporedja, 

kombinatorični problemi. 

Reševanje besedilnih problemov, 

reševanje problemov iz življenjskih 

situacij. 

 Situacije iz različnih vidikov, 

osnove programiranja z 

oblikovanjem. 
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V preglednicah 10 in 11 so nanizani primeri učnih vsebin v primerjalnih učnih načrtih. V učnem 

načrtu za matematiko v Sloveniji so vsebinski sklopi razdeljeni v tri tematske sklope: 

geometrija in merjenje, aritmetika in algebra ter druge vsebine. Podoben zapis je tudi v finskem 

učnem načrtu, kjer so zapisana ključna vsebinska področja: spretnosti razmišljanja, številke in 

operacije, geometrija in merjenje ter obdelava podatkov in statistika. V latvijskem učnem načrtu 

so vsebine prav tako zapisane v tematskih sklopih: števila in dejanja z njimi, geometrijske 

oblike in njihovo raziskovanje, števila in merjenje ter razmerja med njimi, elementi obdelave 

informacij, statistike in teorije verjetnosti, matematični jezik in ustvarjanje in analiza 

matematičnih modelov. V poljskem učnem načrtu matematike niso zapisani tematski sklopi, 

temveč le vsebinski sklopi. Prav tako niso zapisane vsebine za prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje.  

V preglednicah so zapisani le primeri vsebin, kar ne sme vplivati na razumevanje, da se učni 

načrti razlikujejo po količini zapisanih vsebin. 

Vsebine so v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju zapisane iz učnih načrtov za matematiko 

v Sloveniji, Latviji in na Finskem, v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa je dodan še 

poljski učni načrt. Vsebine, zapisane za finski učni načrt, so zapisane za 1.–2. razred v prvi in 

za 3.–6. razred v drugi preglednici.  

Vsebine so v učnih načrtih v Sloveniji, Latviji in na Poljskem zapisane v povezavi z 

operativnimi cilji, medtem ko so na Finskem ubesedene v opisih vsebinskih področjih. Pri 

zapisu vsebin iz finskega učnega načrta sem imela nekaj težav, saj sem morala iz opisov 

razbrati, katere vsebine so obravnavane v določenem vsebinskem področju.  

 

PODOBNOSTI IN RAZLIKE VSEBIN V UČNIH NAČRTIH PRIMERJALNIH DRŽAV 

V primerjavi vsebin v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju sem najprej zapisala 

splošne podobnosti in razlike med učnimi načrti, nato pa sem se osredotočila na iskanje 

podobnosti in razlik v vsebinskih sklopih naravna števila ter računske operacije in njihove 

lastnosti.  

 

PODOBNOSTI IN RAZLIKE VSEBIN V PRVEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM 

OBDOBJU V UČNIH NAČRTIH PRIMERJALNIH DRŽAV 

Vsebine, ki se pojavljajo v učnih načrtih za matematiko v Sloveniji, Latviji in na Finskem, so 

iz vsebinskih sklopov: geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja, merjenje, 

naravna števila in število 0, računske operacije in njihove lastnosti, racionalna števila, logika in 

jezik, prikazi in matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami.  

Vsebinska področja in vsebine, ki so zapisane le v slovenskem učnem načrtu, so orientacija in 

transformacije.  

Učenci vseh treh držav (Slovenija, Latvija, Finska) v prvem in drugem razredu postopoma 

spoznajo naravna števila, najprej do 20, nato do 100. V Sloveniji in Latviji učenci ob koncu 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja spoznajo naravna števila do 1000. Slednjo vsebino 

finski učenci usvojijo v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, saj so njihova vzgojno-
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izobraževalna obdobja deljena na 1.–2. in 3.–6. razred. Učenci vseh treh državah urejajo že 

poznana naravna števila po velikosti, prav tako seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil 

do 100. Učenci slovenskih osnovnih šol se v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju srečajo z 

osnovami deljenja in množenja, poštevanko do 100 in avtomatizmom količnikov, ki so vezani 

na poštevanko (Učni načrt, 2011), medtem ko v Latviji množijo že enomestno število z 

dvomestnim. Finski učenci se v prvem in drugem razredu spoznavajo s konceptom množenja 

ter delijo s številom dve. Primerjalne države so si podobne tudi v računskih zakonih. V vseh 

treh državah učenci spoznajo asociativni in komutativni zakon, medtem ko se v Latviji učenci 

seznanijo tudi z distributivnostjo.  

 

PODOBNOSTI IN RAZLIKE VSEBIN V DRUGEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM 

OBDOBJU V UČNIH NAČRTIH PRIMERJALNIH DRŽAV 

Vsebine, ki se pojavijo v vseh učnih načrtih primerjalnih držav, so zapisane v naslednjih 

vsebinskih sklopih: geometrijski elementi, liki in telesa, merjenje, naravna števila, računske 

operacije in njihove lastnosti, enačbe in neenačbe, racionalna števila, zbiranje in predstavitev 

podatkov.  

Slovenski in finski učni načrt vsebujeta tudi vsebinska sklopa množice in transformacija, ki pa 

nista zapisana v latvijskem in poljskem učnem načrtu. Slednji (torej poljski) tudi nima zapisa 

vsebin iz vsebinskih sklopov povezanost količin in matematični problemi ter problemi z 

življenjskimi situacijami. 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju ni v vseh učnih načrtih zapisan obseg števil, ki jih 

učenci spoznajo in z njimi izvajajo računske operacije. Obseg spoznanih števil je zapisan v 

slovenskem učnem načrtu, in sicer se učenci seznanijo s števili do milijon, ter v latvijskem, kjer 

učenci ob koncu šestega razreda poznajo že števila do milijarde. V poljskem učnem načrtu so 

zapisane le vsebine števil v desetiškem sestavu in celih števil, na finskem zapisa o obsegu 

naravnih števil ni. Učne vsebine, ki se v vsebinskem sklopu naravna števila pojavijo le v 

slovenskem učnem načrtu, so predstavitev števila na številski premici, zaokroževanje števil, 

soda in liha števila. Razlike se pojavijo pri učni vsebini večkratnik, ki je v Sloveniji in na 

Poljskem zapisana za drugo vzgojno-izobraževalno, na Finskem pa že za prvo vzgojno-

izobraževalno obdobje. Iz preglednice 11 je prav tako razvidna razlika v uvajanju oziroma 

obravnavanju negativnih števil, ki je prisotna v latvijskem in finskem učnem načrtu, medtem 

ko je v slovenskem in poljskem ni. V vseh štirih državah v drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju uporabljajo štiri računske operacije (seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje) z 

naravnimi in decimalnimi števili. Razlika se pojavi v spoznavanju odstotkov in računanju z 

njimi – finski in latvijski učenci računajo z odstotki že v drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, medtem ko je v slovenskem učnem načrtu odstotni račun zapisan v tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (Učni načrt, 2011). Na Poljskem podatka o učnih vsebinah, povezanih 

z odstotki, ni. Učenci slovenskih osnovnih šol v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

spoznajo distributivni zakon, ki ga latvijski učenci že prej, medtem ko v poljskem in finskem 

učnem načrtu ni omenjen. 
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Obravnava nekaterih vsebin v posameznem vzgojno-izobraževalnem obdobju se med državami 

razlikuje. V Sloveniji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju obravnavajo simetrijo, 

medtem ko jo na Finskem obravnavajo v razredih 3.–6. V Latviji že v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, natančneje v tretjem razredu, obravnavajo trikotnik, štirikotnik, 

kvadrat, pravokotnik in kocko, medtem ko so te vsebine v ostalih državah obravnavane v 

drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Prav tako se morajo učenci v Latviji že pred 

vstopom v drugo vzgojno-izobraževalno obdobje naučiti, kaj pomenijo pojmi količnik, delitelj, 

faktor ter računanje z distributivnim zakonom. V ostalih primerjalnih državah te vsebine 

obravnavajo v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Če povzamem, so obravnavane vsebine med državami v prvem in drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju večinoma enake. Skupno gledano so učenci vseh primerjalnih držav 

ob koncu šestega razreda seznanjeni z enakimi vsebinami in imajo glede na zapisane vsebine 

možnost enakega matematičnega znanja. Le Finska pri obravnavi likov in teles predvideva 

obravnavo valja, stožca, prizme in piramide že v razredih 3.–6., v Sloveniji pa se obravnavajo 

šele v devetem razredu. 

8.2.4 PRIMERJAVA CILJEV V UČNIH NAČRTIH ZA MATEMATIKO PRIMERJALNIH 

DRŽAV 

V tem poglavju bom primerjala cilje v učnih načrtih za matematiko v prvem in drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju. Za analizo sem izbrala le nekatere primere operativnih učnih ciljev iz 

vsebinskega sklopa računske operacije in njihove lastnosti, saj sem v tem vsebinskem sklopu 

med analizo učnih načrtov zasledila največ zapisov učnih ciljev, ki se lahko primerjajo s 

slovenskimi. Preglednica 12 prikazuje učne cilje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju v 

primerjalnih državah, z izjemo Poljske, kjer v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

operativni učni cilji niso zapisani. Primeri operativnih učnih ciljev za drugo vzgojno-

izobraževalno obdobje pa so zapisani v preglednici 13. Iz finskega učnega načrta sem izpisala 

splošne cilje, ki so povezani s prečnimi kompetencami, saj v učnem načrtu operativni cilji niso 

zapisani.  

Najprej si v nadaljevanju sledita preglednici 12 in 13, nato pa njuna skupna interpretacija. 
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Preglednica 12: Primeri zapisov učnih ciljev v vsebinskem sklopu računske operacije in njihove lastnosti 

v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

 SLOVENIJA51 LATVIJA52 FINSKA53* 

Cilji Učenci: 

 pisno seštevajo in odštevajo 

naravna števila do 1000, 

 na konkretni ravni pojasnijo 

zakon o zamenjavi pri 

seštevanju, 

 usvojijo do avtomatizma 

zmnožke (produkte) v obsegu 

10 x 10 (poštevanka). 

 

Učenec: 

 sešteva in 

odšteva števila 

do 100, 

 množi in deli 

enomestna in 

dvomestna 

števila. 

Seznaniti učenca z načeli in 

značilnostmi osnovnih aritmetičnih 

operacij. 

Voditi učenca k razvoju tekočih 

aritmetičnih znanj z uporabo naravnih 

števil in uporabo različnih miselnih 

aritmetičnih strategij. 

Voditi in podpirati učenca pri 

razvijanju svojih spretnosti za 

reševanje matematičnih konceptov. 

 

*Učni cilji so zapisani za 1.–2. razred. 

 

Preglednica 13: Primeri zapisov učnih ciljev v vsebinskem sklopu računske operacije in njihove lastnosti 

v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

 SLOVENIJA54 LATVIJA55 POLJSKA56 FINSKA57* 

Cilji Učenci: 

 pisno seštevajo in 

odštevajo naravna 

števila do 10000, 

 delijo dve 

decimalni števili in 

naredijo preizkus, 

 usvojijo in 

uporabljajo pojme: 

je deljivo, je 

večkratnik, je 

delitelj. 

Učenec: 

 uporablja štiri 

aritmetične 

operacije, 

preveri in 

napoveduje 

rezultate, 

 definira največji 

skupni delitelj 

in najmanjši 

skupni 

večkratnik. 

Učenec: 

 na pamet sešteva in 

odšteva dvomestna 

števila ali več,  

 množi in deli 

enomestna, dvomestna 

in trimestna števila 

pisno (lažji primeri) in 

s pomočjo 

kalkulatorja, 

 določi največji skupni 

delitelj in najmanjši 

skupni večkratnik s 

pomočjo razcepa na 

prafaktorje. 

Voditi učenca k 

doseganju tekočih 

miselnih in pisnih 

aritmetičnih veščin, 

pri čemer učenec 

uporabi lastnosti 

operacij. 

Voditi in podpirati 

učenca pri 

razvijanju svojih 

težav pri računanju.  

 

 

* Učni cilji so zapisani za 3.–6. razred. 

 

                                                           
51 vir: Učni načrt (2011) 
52 vir: Matemātika 1.–9.klasei (2010)  
53 vir: Finnish National Board of Education (2016) 
54 vir: Učni načrt (2011) 
55 vir: Matemātika 1.–9.klasei (2010)  
56 vir: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (2017) 
57 vir: Finnish National Board of Education (2016) 
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Učni cilji v slovenskem, poljskem in latvijskem učnem načrtu so v največji meri zapisani 

vsebinsko, procesno in proceduralno. Zapis cilja je sestavljen iz ciljne vsebine, procesa in 

ravnanja, ki so opisana v konkretni, enopomenski in časovno določeni obliki. Glagoli, ki se 

pojavijo v zapisu cilja so največkrat: izračuna, spozna, uporabi, določi, deli, množi, sešteva, 

odšteva, pojasni, usvoji. Vsi ti procesi, dejanja in ravnanja so nato povezani z vsebinami, npr. 

učenec sešteva in odšteva naravna števila do 1000, na konkretni ravni pojasni zakon o 

zamenjavi za seštevanje, določi največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik s 

pomočjo razcepa na prafaktorje.  

Finski učni načrt se pri zapisu učnih ciljev razlikuje od ostalih primerjalnih učnih načrtov. Cilji 

so zapisani odnosno – stališča, vrednote in odnosi. Oblika zapisa se ne začne s pričakovanim 

dejanjem/procesom učenca (npr. Učenec pozna, spozna, izračuna…), ampak je cilj vezan na 

dejavnost učitelja. Bolj kot pomembnost obravnave vsebin finski učni načrt poudarja, kako 

učencu približati matematične pojme, kako ga usmerjati, mu pomagati, ga spodbujati in 

navdihovati k reševanju matematičnih problemov, računskih operacij ipd.  

Pomembno je omeniti, da je finski učni načrt (Finnish National Board of Eduaction, 2016) 

splošni učni načrt, po katerem nato lokalne skupnosti sestavijo lastne učne načrte za lokalne 

osnovne šole (osebna komunikacija). V tem primeru ne vemo, v kolikšni meri so v lokalnih 

učnih načrtih cilji zapisani vsebinsko ali procesno. Kljub temu je finski šolski sistem znova 

pred nami in pred ostalima primerjalnima državama, saj tako zapisanih ciljev ni mogoče najti 

v ostalih učnih načrtih za matematiko. Razvidno je, da finski šolski sistem poudarja učenčev 

odnos do matematike, spodbuja samorefleksijo in osebno vrednotenje pouka matematike 

(Finnish National Board of Education, 2016).  

8.2.5 PRIMERJAVA STANDARDOV ZNANJA V UČNIH NAČRTIH ZA 

MATEMATIKO PRIMERJALNIH DRŽAV 

V pričujočem poglavju sem primerjala standarde znanj v učnih načrtih za matematiko 

primerjalnih držav v prvem (preglednica 14) in drugem (preglednica 15) vzgojno-

izobraževalnem obdobju. Primere standardov znanj sem za boljšo interpretacijo izbrala glede 

na podobnost zapisov med učnimi načrti primerjalnih držav.  

Preglednica 14: Primeri standardov znanj v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

 SLOVENIJA58 LATVIJA59 

Primeri 

standardov 

znanj v prvem 

vzgojno-

izobraževalnem 

obdobju 

Učenec:  

 sešteva in odšteva do 1000, 

 pozna zmnožke do avtomatizma v 

obsegu 10 x 10 in količnike, ki so 

vezani na poštevanko, 

 pozna in uporablja računske 

operacije: seštevanje, odštevanje, 

množenje in deljenje ter njihove 

lastnosti. 

Učenec:  

 na pamet in pisno množi in deli do 100 

ter zna poimenovati člene operacij, 

 sešteva in odšteva do 1000, na pamet in s 

pomočjo kalkulatorja, 

 zna postaviti naravna števila do 1000 na 

številsko os in jih prebrati. 

                                                           
58 vir: Učni načrt (2011) 
59 vir: Matemātika 1.–9.klasei (2010) 
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Standardi znanj so za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje zapisani le v slovenskem in 

latvijskem učnem načrtu. V preglednici 15 sledi zapis standardov znanj za drugo vzgojno-

izobraževalno obdobje učnih načrtov vseh štirih primerjalnih državah in skupna interpretacija. 

Preglednica 15: Primeri standardov znanj v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

 SLOVENIJA60 LATVIJA61 POLJSKA62 FINSKA63 

Primeri 

standardov 

znanj v drugem 

vzgojno-

izobraževalnem 

obdobju 

Učenec: 

 zanesljivo 

uporablja 

računske 

operacije s števili 

v decimalnem 

zapisu, 

 zanesljivo 

uporablja 

računske 

operacije in 

računske zakone 

v množici 

naravnih števil s 

številom 0, 

 reši enačbo in 

neenačbo v 

izbrani množici. 

Učenec: 

 uporablja računske 

operacije 

(množenje, 

deljenje, 

seštevanje, 

odštevanje) z 

racionalnimi števili 

 ugotovi, da je eno 

število 

večkratnik/delitelj 

drugega števila, 

 najde največji 

skupni delitelj in 

najmanjši skupni 

večkratnik. 

Učenec: 

 na pamet 

sešteva in 

odšteva 

dvomestna 

števila ali več,  

 množi in deli 

enomestna, 

dvomestna in 

trimestna 

števila pisno 

(lažji primeri) 

in s pomočjo 

kalkulatorja, 

 določi največji 

skupni delitelj 

in najmanjši 

skupni 

večkratnik s 

pomočjo 

razcepa na 

prafaktorje. 

Standardi 

znanja za 

prehod iz 6. v 

7. razred. 

 

Učenec: 

 je sposoben 

računati s 

pozitivnimi 

racionalnimi 

števili in 

negativnimi 

celimi števili, 

 je sposoben 

dokaj tekoče 

izvršiti 

miselne in 

pisne 

aritmetične 

operacije. 

 

Standardi znanja so v slovenskem učnem načrtu zapisani kot samostojno poglavje, v latvijskem 

so zapisani ob koncu operativnih ciljev za posamezni razred, poljski učni načrt standarde znanja 

enači z operativnimi cilji, v finskem učnem načrtu pa so standardi znanja zapisani le za učenčev 

prehod iz šestega v sedmi razred. 

Standardi znanja so povezani s temeljnim znanjem, ki naj bi ga učenci dosegli ob koncu 

vzgojno-izobraževalnega obdobja (Učni načrt, 2011). Njihov zapis je v veliki meri podoben ali 

celo enak zapisu operativnih ciljev, saj standardi znanja izhajajo iz zapisanih operativnih ciljev, 

vsebin in kompetenc (prav tam). V poljskem učnem načrtu so standardi znanja praktično 

operativni cilji, medtem ko se v slovenskem in latvijskem učnem načrtu od operativnih ciljev 

razlikujejo v nekaterih glagolih dejanja in manjšim obsegom vsebin. Finski učni načrt standarde 

znanja znova opredeljuje popolnoma drugače kot ostale države. 

                                                           
60 vir: Učni načrt (2011)  
61 vir: Matemātika 1.–9.klasei (2010)  
62 vir: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (2017)  
63 vir: Finnish National Board of Education (2016) 
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Zapisi standardov v vseh štirih primerjalnih državah so povezani z vsebinami. V Sloveniji, 

Latviji in na Poljskem so zapisani bolj matematično – uporabljenih je več matematičnih 

procesov (reši, ugotovi, uporablja), medtem ko so na Finskem poleg vsebin v zapisu, podobno 

kot pri zapisu učnih ciljev, podane tudi miselne sposobnosti, vedenjski vzorci in odnos do 

predmeta. 

Standard znanja je opredeljen kot dosežek, ki naj bi ga učenec dosegel pri kateri koli 

obravnavani vsebini (Učni načrt, 2011). Iz zapisov standardov v Sloveniji, Latviji in na 

Poljskem je pri nekaterih standardih lažje razbrati dosežek, pri drugih ne. 

Primer standarda znanja v latvijskem učnem načrtu: Učenec na pamet in pisno množi in deli do 

100 ter zna poimenovati člene operacij (Matemātika 1.–9. klasei, 2010)  – tukaj lahko 

razberemo, da je učenec standard dosegel, če je pravilno uspešno izračunal operacije množenja 

in deljenja do 100 in pravilno poimenoval člene operacij. 

Primer standarda znanja v slovenskem učnem načrtu, kjer je težko razbrati dosežek: »Učenec 

zanesljivo uporablja računske operacije in računske zakone v množici naravnih števil s številom 

0« (Učni načrt, 2011, str. 66) – tukaj lahko vsak učitelj individualno vrednoti učenčevo 

zanesljivost in ne vemo, kdaj bo računanje toliko zanesljivo, da bo učenec dosegel ta standard. 

 

Med raziskovanjem in analiziranjem učnih načrtov me je zanimalo tudi, ali so zapisani standardi 

v primerjalnih državah dosežki, ki jih mora učenec doseči za minimalno (pozitivno) oceno. V 

Sloveniji standardi znanj niso zapisani na nivoju dosežka, razen za oceno zadostno (2), za katero 

mora učenec doseči posebej opredeljene minimalne standarde znanja.  

Med pogovorom z zaposleno na Ministrstvu za izobraževanje v Latviji in na Poljskem sem 

ugotovila, da v teh državah nimajo opredeljenih standardov za določen nivo dosežka, medtem 

ko so na Finskem standardi znanja zapisani na nivoju dosežka za oceno 8 (na lestvici od 1 do 

10). Ocena 8 je pri njih dobra ocena, tako kot pri nas ocena 3. Skozi pogovor z gospo z 

Ministrstva za izobraževanje in kulturo na Finskem sem prišla do ugotovitev, da finski šolski 

sistem stremi k boljšim ocenam in učence spodbuja, da bi dosegali višje dosežke in da ne bi bili 

zadovoljni le s pozitivno oceno (v njihovem sistemu je to ocena 6).  V tem primeru tudi učitelji 

poučujejo na višjem nivoju, saj si želijo, da bi učenci dosegali boljše rezultate, kar jim glede na 

dosežke na mednarodni raziskavi TIMSS uspeva. 

 

ALI SO STANDARDI V UČNIH NAČRTIH LOČENI OD MINIMALNIH STANDARDOV? 

Minimalni standardi znanj so ločeni od standardov znanj le v Sloveniji. V Sloveniji so 

minimalni standardi zapisani za vsak razred posebej in določajo, katera znanja morajo učenci 

usvojiti za oceno zadostno (2) na lestvici 1–5. Na Poljskem in v Latviji zapisani standardi znanja 

niso standardi dosežkov za določeno oceno (tudi osebna komunikacija). Na Finskem standardi 

znanja prav tako niso ločeni od minimalnih standardov, vemo pa, da so zapisani standardi znanj, 

ki jih mora učenec doseči ob koncu 6. razreda, standardi dosežkov, in sicer za oceno dobro (8) 

na lestvici 1–10.  
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9. ZAKLJUČEK 

V zaključku magistrskega dela sem najprej s povzetki ugotovitev odgovorila na raziskovalna 

vprašanja, nato pa zapisala še osebne ugotovitve in razmisleke glede na moja pričakovanja pred 

začetkom raziskovanja. 

Kako je urejeno izobraževanje učiteljev razrednega pouka v Sloveniji, Latviji, na Poljskem in 

Finskem ter kako se v tem razlikujejo? 

Izobraževanje učiteljev razrednega pouka v vseh primerjalnih državah poteka na vzgojno-

izobraževalnih institucijah, natančneje na visokošolskih zavodih pedagoških smeri. Za vstop na 

pedagoške institucije morajo dijaki v Sloveniji in na Poljskem končati štiriletno, v Latviji in na 

Finskem pa triletno srednjo šolo. V vseh državah je pogoj za končano srednjo šolo in za vpis 

na fakulteto opravljena splošna matura. Ta v vseh primerjalnih državah vsebuje izpite iz 

materinščine, tujega jezika in matematike, razlikuje pa se v številu izbirnih predmetov – na 

Poljskem lahko dijaki izberejo od enega do pet izbirnih predmetov, v Sloveniji dva, v Latviji in 

na Finskem samo enega. V Sloveniji se za vpis na pedagoško institucijo šteje tudi uspeh v 

tretjem in četrtem letniku srednje šole, na Finskem pa morajo dijaki za sprejem na fakulteto 

opraviti sprejemni izpit.  

Izobraževanje za učitelja razrednega pouka se nato v vseh primerjalnih državah nadaljuje na 

pedagoških institucijah. Razlika med državami je v potrebni stopnji in trajanju študija. Da lahko 

študent razrednega pouka postane učitelj, mora v Sloveniji in na Finskem končati 

drugostopenjski študijski program in pridobiti naziv magistra profesorja oziroma magistrice 

profesorice razrednega pouka, medtem ko lahko na Poljskem in v Latviji razredni učitelji 

poučujejo s končanim samo dodiplomskim študijem in pridobljeno diplomo. Potrebna 

izobrazba bodočih učiteljev se prav tako razlikuje v številu kreditnih točk (ECTS), ki jih morajo 

študenti pridobiti z opravljenimi izpiti, praktičnim delom in zaključnimi nalogami. Največ (300 

ECTS) morajo pridobiti študentje v Sloveniji in na Finskem, v Latviji je pogoj za končan študij 

razrednega pouka 240 ECTS, na Poljskem pa najmanj, in sicer 180 ECTS. 

Tudi pri trajanju študija se kažejo razlike v kvalifikacijah učiteljev za poučevanje v posameznih 

razredih. Z zaključeno magistrsko stopnjo in opravljenimi 300 ECTS so učitelji razrednega 

pouka v Sloveniji in na Finskem višje kvalificirani kot na Poljskem in v Latviji. V Sloveniji in 

na Finskem so učitelji razrednega pouka kvalificirani za poučevanje od prvega do šestega 

razreda. V Latviji lahko učitelji s pridobljeno diplomo poučujejo od prvega do četrtega razreda, 

na Poljskem pa le v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, torej od prvega do tretjega 

razreda. 

 

Kolikšen je obseg matematičnih vsebin in ur, ki so namenjene matematičnim predmetom v 

izobraževanju za učitelja razrednega pouka v posamezni primerjalni državi in kako se države v 

tem razlikujejo? 

Obseg matematičnih vsebin znotraj študijskega programa za izobraževanje učiteljev se 

povezuje s trajanjem študija, ki ga mora bodoči učitelj razrednega pouka opraviti. Glede na 

trajanje študija in na kvalificiranost ob zaključku študija, ki ga imajo učitelji razrednega pouka 

v primerjalnih državah, sem pričakovala, da si bodo primerjalne države sledile v enakem 
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vrstnem redu tudi pri obsegu matematičnih vsebin in ur, ki so namenjene matematičnim 

predmetom, torej največ matematičnih vsebin je v finskem študijskem programu za bodoče 

učitelje razrednega pouka, sledijo Slovenija, Latvija, Poljska. Moje ugotovitve pa so pokazale 

drugače.  

Za analizo obsega matematičnih vsebin v primerjalnih državah sem izbrala študijske programe 

pedagoških fakultet največjih univerz v posamezni državi, ki so potrebni za pridobitev 

izobrazbe razrednega učitelja. V analizi sem prav tako izračunala delež matematičnih vsebin (v 

ECTS) glede na potrebno izobrazbo za učitelja razrednega pouka v primerjalnih državah. 

V predmetnikih sem analizirala in predstavila obvezne predmete z matematičnimi vsebinami. 

Izkazalo se je, da imajo pedagoške fakultete obvezne predmete z matematičnimi vsebinami le 

na prvi stopnji študija. Največji obseg matematičnih vsebin v programu za učitelja razrednega 

pouka ima Pedagoška fakulteta v Ljubljani. Študijski program prve stopnje Razredni pouk 

ponuja tri obvezne matematične predmete (matematika, didaktika matematike 1 in didaktika 

matematike 2), ki skupaj znašajo 21 ECTS in 7-odstotni delež vseh vsebin v izobraževanju za 

učitelja razrednega pouka. 

Na drugem mestu je glede na obseg matematičnih vsebin prvostopenjski program Učitelj 

razrednega pouka na Fakulteti za izobraževanje, psihologijo in umetnost na Univerzi v Latviji. 

Študentje morajo opraviti dva obvezna matematična predmeta (osnove matematike in didaktika 

matematike) s skupno 9 ECTS (3,75 % vseh ECTS študijskega programa).  

Sledi Finska, ki v programu prve in druge stopnje Učitelj razrednega pouka na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Helsinkih ponuja le en obvezen matematični predmet na prvi stopnji študija 

– Didaktika matematike – s 7 ECTS, kar znaša 2,3 % vseh potrebnih ECTS za končanje študija. 

Najmanj matematičnih predmetov ponuja Pedagoška fakulteta Univerze v Varšavi, ki v 

programu Predšolska vzgoja in razredni pouk ponuja dva obvezna predmeta (matematika za 

učitelje in poučevanje matematike) v skupni vrednosti le 3 ECTS (1,67 %).  

Če povzamem, imamo v Sloveniji ponujen največji obseg predmetov z matematičnimi 

vsebinami, sledijo Latvija, Finska in Poljska. Rezultati so me presenetili, saj sem pričakovala, 

da bo Finska država z največ ponujenimi matematičnimi predmeti, zato sem za dodatne 

informacije pisala na Univerzo v Helsinkih in dobila podatek, da se lahko po končanem študiju 

vpišejo še na dodaten enoletni program, ki vsebuje le matematične predmete v vrednosti 60 

ECTS. Po končanem programu je nato učitelj kvalificiran za poučevanje matematike tudi v 

tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju.  

 

V kolikšni meri se razlikujejo učni načrti matematike od prvega do šestega razreda v omenjenih 

državah? 

Učni načrti matematike se med državami razlikujejo že v strukturi oziroma umeščenosti 

dokumenta. Slovenski in latvijski učni načrt sta samostojna dokumenta, medtem ko je poglavje 

o poučevanju matematike in učnih ciljih ter vsebinah na finskem in poljskem del zelo obširnega 

osnovnega učnega načrta.  
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Primerjavo učnih načrtov sem naredila glede na poglavja v učnem načrtu matematike v 

Sloveniji. V vseh učnih načrtih so zapisani vsaj deli poglavij, ki jih imamo pri nas, torej vsi učni 

načrti opredelijo predmet matematika oziroma njegov pomen, namen in naloge poučevanja.  

Splošni cilji poučevanja matematike so v slovenskem in poljskem učnem načrtu zapisani 

skupno za vseh devet let osnovne šole, medtem ko so v Latviji in na Finskem zapisani po 

vzgojno-izobraževalnih obdobjih. Razlika se pojavi tudi v količini in pomenu učnih ciljev. 

Najbolj skromno so splošni cilji zapisani v poljskem učnem načrtu. Ti so povezani z vsebinami 

in se po zapisu že približajo operativnim ciljem. Poudarjajo le pomen računanja, uporabo 

matematičnih podatkov in strategij za reševanje problemov. Ostali učni načrti splošne cilje 

povezujejo tudi z učenčevimi sposobnostmi razmišljanja, razvojem konceptualnih in 

specifičnih znanj ter razvojem kompleksnega mišljenja. Finski in slovenski učni načrt 

poudarjata tudi pomembnost kognitivnega razvoja in spodbujanje pozitivnega odnosa do 

matematike.  

Med učnimi načrti se v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju prav tako razlikuje 

tudi zapis operativnih ciljev in vsebin. Pri nas so po sklopih deljeni na vzgojno-izobraževalna 

obdobja, zapisani pa za vsak posamezni razred. Podobno je tudi v latvijskem učnem načrtu, le 

da so vsebine in operativni cilji zapisani v ločenih poglavjih, vendar za vsak razred posebej. Na 

Finskem operativni cilji niso zapisani, vsebine pa so zapisane po vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih, torej za 1.–2. in 3.–6. razred. Poljski učni načrt ne opredeljuje učnih vsebin in 

operativnih ciljev v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, saj v tem obdobju poteka 

integrirano poučevanje, temveč so prav tako kot na Finskem zapisani po vzgojno-

izobraževalnem obdobju, za 4.–6. razred. Učne vsebine so v vseh primerjalnih državah, razen 

na Poljskem, zapisane hierarhično in se sistematično nadgrajujejo po razredih. Največji obseg 

vsebin je znova zapisan v našem učnem načrtu, sledita mu Latvija, Finska in Poljska.  

Pri zapisu standardov znanj se slovenski učni načrt lahko spet enači z latvijskim, saj imata oba 

zapisane standarde znanja za posamezni razred. Razlika zapisa je le v tem, da naš učni načrt 

standarde znanj opredeljuje v samostojnem poglavju, medtem ko so v Latviji standardi zapisani 

ob koncu zapisa operativnih ciljev za posamezen razred. Poljski učni načrt je znova skromnejši 

od ostalih, saj standardov znanj in operativnih ciljev ne ločuje. Presenetila pa me je ugotovitev 

v finskem učnem načrtu, saj sem pričakovala, da imajo zelo podrobno razdelane standarde, 

vendar sem ugotovila, da so standardi znanj podani le za 6. razred na nivoju dosežka za oceno 

(dobro) 8, na lestvici od 1 do 10. Kljub temu da standardi niso zapisani za posamezni razred, so 

Finci korak pred ostalimi primerjalnimi državami, saj imajo za razliko od ostalih določen nivo 

dosežka. Slovenija se lahko približa le z zapisanimi minimalnimi standardi, ki pa so pogoj, da 

učenec doseže pozitivno oceno, zadostno (2). V ostalih primerjalnih državah zapisa minimalnih 

standardov ni. 

Pri zapisu didaktičnih priporočil je Slovenija daleč pred drugimi primerjalnimi državami. 

Didaktična priporočila ima v primerjavi z drugimi učnimi načrti zapisana v najdaljšem in 

najbolj izčrpno napisanem poglavju s šestimi podpoglavji, ki učiteljem ponujajo veliko 

nasvetov in načinov poučevanja, nanizanih je tudi veliko primerov obravnave novih učnih tem, 

nasveti za izvajanje diferenciacije in individualizacije pri pouku matematike, dejavnosti za 
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razvoj tudi drugih (ne samo matematične) kompetenc, uporaba IKT in predlagana didaktična 

sredstva, ki jih lahko učitelj uporabi pri poučevanju matematike.  

Zelo podrobno so didaktična priporočila podana tudi v latvijskem učnem načrtu, ki prav tako 

kot slovenski učni načrt predlaga primere poučevanja določenih vsebin skozi učne metode. 

Finski učni načrt ima v primerjavi s slovenskim bolj skromen zapis in omenja le preverjanje in 

ocenjevanje ter usmerjanje in diferenciacijo. Najmanj obsežen zapis poglavja sem po 

pričakovanjih spet našla v poljskem učnem načrtu, ki omenja le določene metode poučevanja, 

ki so učitelju v pomoč pri obravnavi nekaterih učnih vsebin. 

Če povzamem, je v celoti najbolj obširen in najbolje razdelan učni načrt v Sloveniji, sledita mu 

latvijski in finski učni načrt ter poljski, ki je vsebinsko in količinsko zapisan v bistveno manjšem 

obsegu. 

 

Kako se zapisi učnih ciljev držav razlikujejo med seboj? 

Med zapisi učnih ciljev v slovenskem, latvijskem in poljskem učnem načrtu sem našla veliko 

podobnosti. Cilji so zapisani vsebinsko, procesno in proceduralno. Vsak cilj se začne z nekim 

dejanjem, ravnanjem oziroma matematičnim procesom, ki naj bi ga učenec uporabil pri 

usvajanju učnih vsebin, npr. Učenec pisno sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 10000 

(Učni načrt, 2011) in Učenec definira največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik 

(Matemātika 1.–9. klasei, 2010).  

V finskem učnem načrtu so cilji zapisani drugače kot pri ostalih primerjalnih državah. V učni 

ciljih ni določeno, kaj bi moral učenec doseči, temveč kako naj učitelj ravna, da bodo učenci 

dosegli znanje učnih vsebin. Zapis učnih ciljev ni vsebinski, ampak odnosni (Finnish National 

Board of Education, 2016). Poudarek dajejo stališčem, odnosom in vrednotam, ki naj bi jih 

učenci usvojili pri pouku matematike, npr. Voditi učenca k izboljšanju sposobnosti 

matematičnih opazovanj in interpretacije ter njihove uporabe v različnih situacijah in 

Vzdrževati učenčevo navdušenje in zanimanje za matematiko ter podpreti pozitivno 

samopodobo in samozavest (prav tam). Vsak učni cilj je povezan z eno ali več prečnih 

kompetenc, ki naj bi jih učenec prav tako razvil pri doseganju posameznega cilja.  

 

Pred začetkom raziskovanja in analiziranja dokumentov so bila moja pričakovanja drugačna, 

kot se je izkazalo v zaključku raziskave. Med opravljanjem prakse na osnovni šoli v Rigi sem 

opazila, da je tam pouk matematike drugačen kot v Sloveniji. Učenci so večinoma pisali v 

zvezke, zelo malo je bilo dela s konkretnim materialom. Prav tako sem od učiteljice na 

tamkajšnji šoli dobila informacijo, da so učitelji v Latviji v povprečju zelo slabo plačani in 

njihova država ne daje velikih možnosti za izboljšavo šolskega sistema. Hkrati sem po pogovoru 

s kolegicami s Poljske mislila, da imajo tam zelo dober šolski sistem, kjer so tudi učitelji visoko 

kvalificirani. Med drugim pa sem prebrala tudi veliko o uspešnosti finskega šolskega sistema, 

ki naj bi slovel kot eden najboljših v Evropi. Ob koncu raziskave sem ugotovila, da imamo 

Slovenci najbolj kakovostno, sistematično in obsežno zapisan učni načrt za matematiko ter se 

lahko z rezultati na mednarodni raziskavi TIMSS in s kakovostjo izobrazbe učiteljev razrednega 

pouka z vidika trajanja študija in pridobljenih ECTS študijskih programov ter potrebne stopnje 
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izobrazbe primerjamo s Finsko. Razredni učitelji obeh držav imajo možnost enake izobrazbe, 

le da imajo slovenski učitelji večji delež ECTS, ki jih lahko študenti pridobijo pri predmetih z 

matematičnimi vsebinami. Latvijski učitelji imajo nižjo stopnjo izobrazbe v primerjavi s 

Slovenijo in Finsko, a je kljub temu latvijski učni načrt za matematiko zelo natančno in 

podrobno razdelan, hkrati pa so v dveh letih (2003 in 2007) v znanju dosegali višje rezultate v 

znanju matematike na mednarodni raziskavi TIMSS kot Slovenija (Poljska in Finska v teh letih 

nista sodelovali). Najbolj me je presenetila Poljska, ki je največja med primerjalnimi državami 

in v kateri je večje število univerz s pedagoškimi fakultetami. Učitelji razrednega pouka imajo 

tam z enako stopnjo izobrazbe kot v Latviji med študijem malo matematičnih predmetov, 

obenem pa so kvalificirani za poučevanje le v prvih treh razredih osnovne šole. Povzamem 

lahko tudi, da sem v njihovem učnem načrtu matematike našla najmanj podatkov, ki bi mi kot 

bodoči učiteljici pomagali pri načrtovanju pouka matematike.  

V kakovost šolskih sistemov držav spada tudi kvaliteta učiteljskega izobraževanja (Plevnik, 

2005). Temeljni cilj izobraževalne politike je kakovostno izobraževanje in usposabljanje 

učiteljev (Buchberger, Campos, Kallos in Stephenson, 2001). Raziskava je pokazala, da so 

slovenski učitelji razrednega pouka deležni kakovostnega matematičnega izobraževanja in pri 

razvijanju matematične pismenosti pri učencih, v primerjavi s Finsko, Latvijo in Poljsko, lahko 

sledijo zelo obsežno in podrobno zasnovanemu učnemu načrtu za matematiko. Kljub temu 

menim, da sta finski šolski sistem in kakovost izobraževanja učiteljev boljša kot v Sloveniji. Na 

Finskem morajo bodoči učitelji razrednega pouka pred vstopom na pedagoško fakulteto opraviti 

zelo zahteven sprejemni izpit, ki vključuje preizkus sposobnosti in poznavanje v naprej 

določene literature; uspešno ga prestane le 10 odstotkov prijavljenih (Repež in Štraus, 2008). V 

Sloveniji je pogoj za vpis na pedagoško fakulteto omejitev s točkami, ki so odvisne od ocen 

maturitetnih predmetov in zaključnih ocen v tretjem in četrtem letniku srednje šole. V študijske 

programe za razrednega učitelja se lahko vpišejo dijaki s povprečno oceno mature, medtem ko 

se na Finskem za učiteljski poklic odločajo le zelo uspešni dijaki (Gaber idr., 2006, v Majcen, 

2010). Slovenski šolski sistem bi lahko izboljšali tudi s prenovo oziroma posodobitvijo učnega 

načrta za matematiko. Nekatere vsebine bi lahko učenci, tako kot na Finskem, obravnavali že v 

nižjih razredih in jih tako do konca osnovnošolskega izobraževanja že zelo dobro utrdili.  

Prav tako je pomembno ohraniti dovolj visoka pričakovanja do učencev. Za doseganje višje 

kakovosti znanja bi bilo vredno razmisliti o uvedbi standardov dosežkov za določeno oceno, 

npr. kot na Finskem za oceno dobro (8), ki bi bili učiteljem v pomoč pri ocenjevanju učenčevega 

znanja, ki je boljše od doseganja minimalnih standardov za oceno zadostno (2). 
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