
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentina Slopšek 

PREPOZNAVANJE IN UPORABA  

GEOMETRIJE IN MERJENJA V NARAVI 

Magistrsko delo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 



 
 

  



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

 

 

 

Valentina Slopšek 

PREPOZNAVANJE IN UPORABA  

GEOMETRIJE IN MERJENJA V NARAVI 

Magistrsko delo 

 
 
 
 

 

Mentorica: doc. dr. Vida Manfreda Kolar  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 



 
 



 
 

ZAHVALA 

 

HVALA je beseda, ki je mogoče ne izgovorimo dovolj pogosto, ima pa zato toliko 

večjo teţo takrat, ko jo. 

Ob zaključku mojega izobraţevanja bi se zato rada zahvalila atiju ter bratoma 

Klemnu in Maticu, ker ste mi stali ob strani, me podpirali in mi pomagali po svojih 

močeh skozi celotno izobraţevanje. Hvala tudi tebi mami za brezmejno ljubezen in 

podporo, ki je pustila močan pečat v vseh nas.  

Hvala tudi fantu Roku za potrpljenje, spodbudne besede in objeme ob napornih 

trenutkih. 

Zahvaljujem se tudi mentorici doc. dr. Vidi Manfreda Kolar za vso pomoč, usmerjanje, 

strokovne nasvete in odzivnost pri pisanju magistrskega dela. 

Prav tako pa hvala tudi učiteljici 5. razreda in njenim učencem, ki so mi omogočili 

izvedbo empiričnega dela. 

 



 
 



 
 

POVZETEK 

Eden izmed glavnih ciljev šole je, da učence pripravi na ţivljenje in delo, torej da jim 

posreduje informacije in jih usposobi, da bodo te informacije lahko prenesli in 

uporabili v svojem profesionalnem in vsakdanjem ţivljenju. Pogosto pa pri učencih 

opazimo, da učne vsebine in pridobljeno znanje »predalčkajo« glede na šolske 

predmete. Torej da ne prenesejo in uporabijo znanja, naučenega pri enem predmetu, 

na druge predmete ali v izvenšolske situacije.  

V magistrskem delu smo raziskovali transfer znanja iz učilnice v naravo, torej iz 

šolske v izvenšolsko situacijo. Preučevali smo, ali otroci opazijo in prepoznajo 

geometrijo v naravi in ali zmorejo pri pouku matematike pridobljeno znanje iz 

geometrije in merjenja uporabiti na konkretnih problemih iz vsakdanjega ţivljenja.  

Raziskava temelji na kvantitativnem in kvalitativnem raziskovalnem pristopu. Pri tem 

pa smo uporabili deskriptivno neeksperimentalno metodo. V raziskavi je sodelovalo 

20 učencev izbranega 5. razreda devetletne osnovne šole v Sloveniji. Podatke smo 

pridobili z izvedbo dveh preizkusov znanja in anketo.  

Rezultati raziskave so pokazali, da večina učencev, ki so sodelovali v raziskavi, opazi 

in prepozna primere geometrije tudi izven šole ter se zaveda, da nas matematika 

spremlja na vsakem koraku. Prav tako učenci prepoznajo uporabnost matematike v 

šoli in izven nje ter priznavajo, da jo tudi sami uporabljajo. V nasprotju z dobrim 

osnovnim in konceptualnim znanjem učencev pa je raziskava pokazala slabše 

problemsko znanje. Videli smo, da znajo učenci le delno prenesti in uporabiti znanje 

iz geometrije in merjenja, ki so ga pridobili pri pouku matematike, za reševanje 

konkretnih problemov v naravi.  Med drugim pa je raziskava pokazala tudi, da učenci 

matematične probleme raje rešujejo v skupini ter da je učencem pouk v naravi všeč. 

Z magistrskim delom smo poskušali opozoriti na pomembnost transferja znanja, 

prisotnost matematike v profesionalnem in vsakdanjem ţivljenju ter na pomembnost 

usposabljanja učencev za uporabo v šoli pridobljenega znanja v vsakdanjem 

ţivljenju.  

 

 

KLJUČNE BESEDE 

Geometrija v naravi, merjenje v naravi, transfer znanja, konceptualno znanje, 

problemsko znanje. 

 



 
 



 
 

ABSTRACT 

One of the main goals of the school is to prepare pupils for life and work, that is, to 

provide them with information and train them to be able to transfer and use this 

information in their professional and everyday life. However, we notice that pupils 

often limit learning content and acquired knowledge to specific school subjects. This 

means that they do not transfer and use knowledge learned from one subject to other 

subjects or in extracurricular situations. 

In the master's thesis, we explored the transfer of knowledge from the classroom to 

nature, that is, from school to extracurricular situations. We studied whether children 

notice and recognize geometry in nature and whether they can use in mathematical 

classes acquired knowledge of geometry and measurement to solve concrete 

problems from everyday life. The research is based on a quantitative and qualitative 

research approach. In doing so, we used a descriptive non-experimental method. In 

the study participated 20 pupils from the selected fifth grade of elementary school 

from Slovenia. We obtained data by carrying out two tests and a survey. 

The results of the research have shown that the majority of pupils who participated in 

the study, notice and recognize examples of geometry, even outside the school and 

is aware that mathematics accompanies us everywhere we go.  

Pupils also recognize the usefulness of mathematics at school and outside school 

and recognize that they also use it themselves. Contrary to the good basic and 

conceptual knowledge, the research showed weak problem-solving knowledge. We 

have seen that pupils can only partially transfer and use knowledge of geometry and 

measurement that they have acquired in mathematics classes to solve concrete 

problems in nature. Among other things, the research has also shown that pupils 

prefer to solve mathematical problems in groups and that they like to have lessons in 

nature. 

With the master's thesis, we tried to draw attention to the importance of transfer of 

knowledge, the presence of mathematics in professional and everyday life and the 

importance of training pupils to use the acquired knowledge in their everyday life. 
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1 UVOD 

Matematika nas v ţivljenju spremlja na vsakem koraku. Z njo se vsakodnevno 

srečujemo na delovnem mestu, pri raznih opravilih, hobijih, ki jih imamo, otroci pa 

tudi pri igri in v šoli. Če bi malo razmislili, bi verjetno ugotovili, da v resnici 

uporabljamo veliko več matematičnega znanja, kot pa se zavedamo. Matematika je 

tista, ki nam pomaga, da pri peki peciva odmerimo ustrezno količino sestavin; da 

znamo izračunati, koliko denarja bomo potrebovali za počitnice na morju; da znamo 

izračunati, koliko sadik moramo kupiti za gredico, ki jo imamo pred hišo itd. Prav tako 

pa se matematika skriva tudi v dejavnostih (npr. ko kaj razvrščamo, urejamo, ko 

beremo podatke iz tabel ipd.), ki jih mogoče na prvi pogled ne bi pripisali njej. Pri tem 

se nam postavi vprašanje od kod izvira matematično znanje, ki ga uporabljamo v 

vsakodnevnih situacijah. Ali uporabljamo pri tem znanje, ki smo ga pridobili v šoli (pri 

pouku matematike) ali pa smo to znanje pridobili izven šole? 

V magistrskem delu je predstavljen transfer znanja iz učilnice v naravo, torej iz šolske 

v izvenšolsko situacijo. Preučevali smo, ali otroci opazijo in prepoznajo geometrijo v 

naravi in ali lahko pri pouku matematike pridobljeno znanje iz geometrije in merjenja 

uporabijo na konkretnih problemih iz vsakdanjega ţivljenja. 

V teoretičnem delu sta geometrija in merjenje najprej umeščena v učni načrt za 

matematiko, nato pa so po sklopih predstavljene vsebine iz geometrije in merjenja, ki 

jih učenci spoznajo od 1. do 5. razreda osnovne šole. Temu sledi opredelitev 

namena poučevanja matematike oz. so predstavljeni razlogi za poučevanje 

matematike. Nato je opredeljen transfer učenja, hkrati pa so predstavljene tudi teorije 

transferjev, vrste transferjev ter dejavniki, ki nanj vplivajo. Sledi predstavitev 

transferja v šoli in prenosa znanja iz šole v vsakdanje ţivljenje. Na koncu je 

predstavljena tudi Gagnejeva taksonomija znanja in posamezne ravni znanja, saj je 

razumevanje konceptualnega in problemskega znanja pomembno pri naši raziskavi.   

V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki smo jo izvedli v okviru magistrskega 

dela. V raziskavi smo preverjali, ali učenci zmorejo prenesti pri pouku matematike 

pridobljeno znanje v izvenšolske situacije. V sklopu tega smo preverjali, ali 

prepoznajo primere geometrijskih pojmov v naravi (konceptualno znanje) in ali znajo 

uporabiti šolsko znanje iz geometrije in merjenja pri reševanju problemov iz 

vsakdanjega ţivljenja (problemsko znanje). Pri tem smo uporabili deskriptivno 

neeksperimentalno metodo, pri čemer smo podatke dobili s preizkusom znanja in 

anketnim vprašalnikom. V raziskavo so bili vključeni učenci 5. razreda devetletne 

osnovne šole.  
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2 GEOMETRIJA IN MERJENJE V UČNEM NAČRTU 

 UMESTITEV GEOMETRIJE IN MERJENJA V UČNI NAČRT  2.1

V Učnem načrtu (2011) za matematiko so vsebine iz geometrije in merjenja v prvem 

in drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju zapisane pod temo »Geometrija in 

merjenje«, ki zajema štiri sklope. V prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju so sklopi: 

Orientacija, Geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja, Transformacije in 

Merjenje. V drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju pa so sklopi: Geometrijski 

elementi, Liki in telesa, Transformacija ter Merjenje. Število šolskih ur, ki so 

namenjene pouku matematike, se od razreda do razreda spreminja. Prav tako pa se 

spreminja število šolskih ur, ki so namenjene obravnavi teme Geometrija in merjenje.  

Poučevanju vsebin, ki sodijo pod temo Geometrija in merjenje, je: 

 v 1. razredu namenjenih 18 šolskih ur (od 140 šolskih ur, ki so namenjene 

pouku matematike);  

 v 2. razredu namenjenih 15 šolskih ur (od 140 šolskih ur, ki so namenjene 

pouku matematike);  

 v 3. razredu namenjenih 25 šolskih ur (od 175 šolskih ur, ki so namenjene 

pouku matematike);  

 v 4. razredu namenjenih 30 šolskih ur (od 175 šolskih ur, ki so namenjene 

pouku matematike);  

 v 5. razredu namenjenih 30 šolskih ur (od 140 šolskih ur, ki so namenjene 

pouku matematike) (Učni načrt, 2011). 

 

 

 PREGLED VSEBIN IZ GEOMETRIJE IN MERJENJA OD 1. DO 5. 2.2

RAZREDA  

V nadaljevanju je predstavljen pregled vsebin iz Geometrije in merjenja po sklopih od 

1. do 5. razreda glede na Učni načrt (2011) za matematiko. 

 

Orientacija 

Sklop Orientacija se obravnava le v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju. Učenci 

pri tem razvijajo prostorske in ravninske predstave ter sposobnost orientacije v 

ravnini in prostoru.  
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1. razred: Učenci opredeljujejo in z ustreznimi izrazi opisujejo poloţaj predmeta 

glede na sebe in glede na druge predmete. Pridobivajo tudi spretnosti orientacije na 

ravnini in razvijajo strategije branja in prepoznavanja mreţ, poti in labirintov. Poleg 

tega pa se po navodilih premikajo po prostoru. 

2. razred: Premikanje po navodilih po prostoru nadgradijo s tem, da morajo učenci 

sami oblikovati navodilo za premikanje po prostoru. Še naprej razvijajo tudi 

orientacijo na ravnini. Prav tako pa še naprej razvijajo strategije branja in orientacije v 

mreţah, poteh in labirintih.   

3. razred: Učenci z ustreznimi izrazi opisujejo poloţaj predmetov v prostoru in na 

ravnini. Temu dodajo še opisovanje odnosov med dvema smerema (navpično, 

vodoravno; levo, desno; spredaj, zadaj). Berejo tudi različne načrte, po katerih se 

orientirajo. Prav tako pa tudi sami oblikujejo navodila za gibanje po prostoru. 

 

Geometrijski elementi 

Učenci postopno gradijo znanje o geometrijskih elementih skozi celotno 

osnovnošolsko šolanje. Začnejo s spoznavanjem osnovnih geometrijskih elementov 

(telo, lik, črta, točka) in uporabo osnovnega geometrijskega orodja v prvem vzgojno-

izobraţevalnem obdobju. To znanje potem postopoma nadgrajujejo v drugem in 

tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju.   

1. razred: Učenci se srečajo z osnovnimi geometrijskimi oblikami, na katere lahko 

naletimo v vsakdanjem ţivljenju ali pa v matematičnih okoliščinah. Geometrijske 

oblike učenci prepoznavajo, poimenujejo in opisujejo. Temu sledi tudi izdelava 

modelov teles in likov. Like rišejo tako prostoročno kot tudi z geometrijskim orodjem. 

Rišejo tudi črte, in sicer prostoročno ter z uporabo geometrijskega orodja (za risanje 

ravnih črt). 

2. razred: Učenci prepoznajo in rišejo različne črte, in sicer ravne, krive, sklenjene, 

nesklenjene, lomljene. Temu dodajo tudi označevanje točk in presečišč črt. Poleg 

tega nadaljujejo z obravnavo geometrijskih teles in geometrijskih likov, in sicer 

morajo le-te učenci prepoznati, opisati in poimenovati.   

3. razred: Učenci rišejo črte med dvema točkama in se pri tem seznanijo s pojmom 

»najkrajša razdalja med dvema točkama«. Spoznajo tudi nekaj novih geometrijskih 

pojmov, povezanih z geometrijskimi liki (ploskev, rob, oglišče), ki jih uporabljajo pri 

opisu lastnosti geometrijskih teles. Poleg tega pa spoznajo tudi geometrijska pojma, 

povezana z geometrijskimi telesi (stranica in oglišče), ki ju uporabljajo pri opisu 

lastnosti geometrijskih teles. Učenci se seznanijo s pojmom »večkotnik«, ki se ga 

naučijo narisati in poimenovati. Ob različnih ţivljenjskih primerih in v matematičnih 

okoliščinah se učenci seznanijo s pojmom »skladnost«. Poleg tega pa morajo znati 

tudi prepoznati in narisati skladen lik.  
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4. razred: Učenci spoznajo kar nekaj novih pojmov, in sicer »daljica«, »premica« in 

»poltrak«. Le-te morajo znati narisati in ustrezno označiti z matematičnimi simboli. V 

povezavi s tem spoznajo tudi pojme »dolţina daljice«, »mersko število« in »merska 

enota«. Učenci morajo poleg risanja daljic z dano dolţino znati tudi prepoznati in 

narisati skladne daljice. Spoznajo tudi, kako narišemo in označimo presečišče dveh 

premic ter kako opišemo medsebojno lego premic (vzporednice, sečnice, 

pravokotnice). Spoznajo tudi pojme: »središče«, »polmer«, »kroţnica« in »krog« ter 

rišejo kroţnice in kroge z geometrijskim orodjem. Poleg tega razlikujejo kocko in 

kvader ter opišejo njune lastnosti z uporabo ustreznih pojmov (mejna ploskev, rob in 

oglišče). Prav tako pa razlikujejo tudi pravokotnik in kvadrat ter opišejo medsebojno 

lego stranic in njihove lastnosti. V 4. razredu začnejo učenci tudi pridobivati izkušnje 

za poznejše vpeljevanje kotov, in sicer tako da opazujejo odnos med sosednjima 

stranicama v večkotniku.  

5. razred: Učenci spoznajo pojem »ravnina«. Spoznajo tudi odnose med izrazi »leţi 

na« in »ne leţi na« ter »vzporednost« in »pravokotnost« ter zanje uporabljajo 

ustrezno matematično simboliko. Učenci morajo znati skozi dano točko narisati 

vzporednico in pravokotnico k dani premici. Poleg tega spoznajo odnose med pojmi 

»točka«, »premica«, »daljica« in »poltrak« ter grafično seštevajo in odštevajo daljice. 

Spoznajo tudi pojme: »premer kroţnice/kroga«, »sekanta«, »mimobeţnica«, »tetiva« 

in »tangenta«. Prav tako učenci opazujejo in primerjajo kote v večkotniku in kote, ki 

nastanejo pri sekanju premic. Uporabljajo tudi geometrijsko orodje pri risanju 

vzporednic in pravokotnic ter kroţnic in kroga z danim polmerom ali premerom. 

Nadaljujejo tudi z obravnavo geometrijskih likov in teles. Učenci razlikujejo like in 

telesa ter opišejo njihove lastnosti. Opisu kocke in kvadra dodajo tudi sestavljanje 

njunih modelov ter izdelajo, opišejo in narišejo njuni mreţi. Rišejo tudi pravokotnike in 

kvadrate, pri čemer morajo upoštevati medsebojne lege stranic in skladnost stranic. 

Spoznajo pa tudi dva nova pojma, in sicer »obseg« ter »ploščina«. Obseg lika morajo 

učenci znati izmeriti in izračunati brez uporabe formul (kot vsoto dolţin stranic). Prav 

tako pa se učenci naučijo, kako izmeriti ploščino pravokotnika in kvadrata s 

konstantno nestandardno in standardno enoto ter izračunajo ploščino pravokotnika in 

kvadrata brez uporabe obrazcev.  

 

Transformacije 

Simetrija se pri otrocih pojavi naravno in se kaţe ţe zelo zgodaj. Zrcali se v njihovih 

slikah in v podobah, ki jih ustvarijo (npr. simetrično rišejo človeške figure) (Bruni in 

Seidenstein, 1990). V šoli pa simetrijo ozavestimo in uvedemo pojem. Učenci 

začnejo s sklopom Transformacije v 2. razredu. V tem sklopu se seznanijo s 

transformacijo geometrijskih elementov, simetrijo in simetričnimi oblikami.  

2. razred: Učenci spoznajo pojem »simetrija« ter prepoznavajo in opišejo simetrične 

oblike pri predmetih iz vsakdanjega ţivljenja.  
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3. razred: Prepoznavanju simetrije pri predmetih iz vsakdanjega ţivljenja dodajo še 

prepoznavanje simetrije pri likih in risanje simetričnih oblik.  

4. razred: Učenci prepoznavajo simetrične oblike in se seznanijo s pojmom 

»simetrala« ter se učijo, kako določimo simetrale likom in predmetom.  

5. razred: Prepoznavanju simetričnih oblik dodajo tudi oblikovanje simetričnih oblik.  

 

Merjenje 

Učenci začnejo z merjenjem ţe v 1. razredu. Pri tem najprej merijo le z relativnimi in 

konstantnimi nestandardnimi enotami, v 2. razredu pa uvedemo tudi standardne 

enote. Učenci tako količine in z njimi povezane merske enote spoznavajo 

postopoma. Spretnosti merjenja pa razvijajo čez celotno prvo in drugo vzgojno-

izobraţevalno obdobje.  

1. razred: Pred vpeljavo merjenja učenci ocenjujejo in primerjajo količine za dolţino, 

maso in prostornino. Temu nato sledi merjenje teh količin z relativnimi in konstantnimi 

nestandardnimi enotami.   

2. razred: Ocenjevanju, primerjanju in merjenju dolţine, mase in prostornine z 

nestandardnimi enotami dodajo tudi merjenje s standardnimi enotami. Pri tem za 

merjenje uporabljajo ustrezne merilne inštrumente. Dobljene meritve zapišejo z 

merskim številom in enoto. Učenci poznajo enote za dolţino (m, cm), maso (kg), 

prostornino (l) in denar (€, cent). Količine enakih enot učenci tudi seštevajo in 

odštevajo. Poleg tega pa se navajajo na uporabo denarnih enot v vsakdanjem 

ţivljenju.    

3. razred: Učenci poleg dolţine, mase, prostornine in denarja spoznajo še čas. Še 

naprej razvijajo spretnost ocenjevanja, primerjanja in merjenja poznanih količin, pri 

čemer meritve zapišejo z merskim številom in mersko enoto. Poleg ţe poznanih enot 

učenci spoznajo tudi nekaj novih enot za dolţino (m, dm, cm), maso (kg, dag), 

prostornino (l, dl), denar (€, cent) in čas (dan, teden, ura, minuta). Ustrezno mersko 

enoto učenci izberejo samostojno. Z enoimenskimi merskimi enotami učenci tudi 

računajo. Prav tako se naučijo brati zapisane denarne vrednosti v decimalnem 

zapisu.  

4. razred: Učenci ocenijo in merijo znane količine le še s standardnimi enotami, za 

kar samostojno izberejo primerne merilne inštrumente, meritve pa izrazijo z ustrezno 

mersko enoto. Poleg ţe poznanih enot učenci spoznajo tudi nekaj novih enot za  

dolţino (km, m, dm, cm, mm), maso (t, kg, dag, g), prostornino (hl, l, dl), denar (€, 

cent) in čas (leto, dan, teden, ura, minuta, s). Količine med seboj primerjajo, urejajo 

ter računajo z njimi. Večimenske količine med dvema sosednjima enotama tudi 

pretvarjajo v enoimenske in obratno. Denarne vrednosti zapisujejo z decimalnim 
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zapisom ter seštevajo in odštevajo denarne vrednosti ob primerih iz vsakdanjega 

ţivljenja.  

5. razred: Učenci spoznajo novo količino, in sicer ploščino, ter standardne ploščinske 

enote (m2, dm2, cm2, mm2). Ploščino ocenijo, primerjajo in merijo z relativnimi in 

konstantnimi nestandardnimi in standardnimi enotami. Poleg tega pretvarjajo 

sosednje večimenske enote v enoimenske in obratno ter računajo s količinami. Prav 

tako pa znajo spremembo ene količine povezati s spremembo druge količine. Še 

vedno pa seštevajo in odštevajo denarne vrednosti ob primerih iz vsakdanjega 

ţivljenja.  

 

 

 POUČEVANJE GEOMETRIJE IN MERJENJA  2.3

Poučevanje geometrije 

V Učnem načrtu (2011) za matematiko je med didaktičnimi priporočili zapisano, da 

naj bi začeli pri poučevanju geometrije z opazovanjem konkretnih predmetov in 

razvijanjem sposobnosti orientacije v prostoru. Učni načrt pri tem sledi pristopu »od 

telesa do točke«, ki ga je ţe leta 1875 predlagal Franc Močnik. S tem pristopom je 

vse osnovne pojme geometrije predstavil na podlagi opazovanja oglatih teles, in 

sicer, kot pravi Perat (2002, str. 242–243): »Mejne ploskve so zanj predstavljale 

ravnine in moţnost opredeljevanja likov. Robovi so predstavljali premice, ogli točke«. 

Perat (1999, str. 156) pri predstavitvi tega pristopa zapiše, da učitelj pri poučevanju 

geometrije začne: »… z opazovanjem tistih predmetov, s katerimi je učenec obdan, 

in pokaţe najprej fizično telo, od tega pa preide na geometrijsko telo in nato na 

ploskve, črte in točke«. Obravnava geometrijskih pojmov se tako začne z 

opazovanjem in spoznavanjem teles (prostorska geometrija). Nato preko opazovanja 

in raziskovanja ploskev teles prehajamo k spoznavanju geometrijskih likov (ravninska 

geometrija). V nadaljevanju pa nas opazovanje postopoma privede tudi do točke v 

prostoru (Bruni in Seidenstein, 1990). V Učnem načrtu (2011) je med didaktičnimi 

priporočili poudarjeno, da je potrebno pojme oblikovati postopoma. Dejavnosti pa 

morajo biti čim bolj raznovrstne, torej da učencem posamezni pojem predstavimo na 

različne načine s konkretnimi primeri. Pri tem Ţakelj (2003) dodaja, da je pomembno 

tudi, da sorodne pojme med seboj povezujemo ter iščemo odnose med njimi. Pojme 

pa lahko pri pouku vpeljemo tudi še predno jih dejansko formalno poimenujemo. Pri 

pouku matematike imajo veliko vlogo pri razvoju predstav tudi didaktične igre, zato je 

priporočljivo, da jih učitelji čim več uporabljajo. Pomembno pa je tudi, da pouk, kolikor 

je le moţno, povezujemo z vsakdanjim ţivljenjem (Učni načrt, 2011).  
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Poučevanje merjenja 

V Učnem načrtu (2011) za matematiko je med didaktičnimi priporočili zapisano, da 

naj bi pri poučevanju vsebin iz merjenja pouk čim bolj slonel na izkušnjah, torej da 

izvajamo praktične meritve v različnih okoljih in situacijah (v razredu, zunaj šole, 

doma). Pri tem Liedtke (1990) svetuje, da naj učenci merijo čim pogosteje in da naj 

pri pouku raje uporabljamo realne primere v nasprotju s primeri iz učbenikov. Prav 

tako naj učenci merijo sami (in ne le opazujejo, kako meri učitelj). Aktivnosti merjenja 

pa morajo biti takšne, da spodbujajo pogovor, s katerim utrdimo in preverjamo 

matematične ideje in koncepte. S tem se strinjajo tudi Rajpš in Ţic (2002) ter 

Markovac (1990), ki pravijo, da ni dovolj le izvajanje praktičnih meritev, temveč 

moramo vključiti tudi miselne procese, ki so nujni za razumevanje merjenja, zato je 

pomembno, da z aktivnostmi spodbujamo tudi pogovor. Priporočljivo pa je tudi, da 

pred reševanjem nalog na papirju (npr. v delovnem zvezku) najprej utrdimo znanje 

otrok v merjenju s pomočjo konkretnih predmetov in praktičnih izkušenj (Rajpš in Ţic, 

2002).  

Merjenje s standardno enoto vpeljemo postopoma, in sicer sledimo 4 metodičnim 

korakom:  

1. primerjanje količin; 

2. merjenje z relativno nestandardno enoto (npr. dlan, korak); 

3. merjenje s konstantno nestandardno enoto (npr. palica, svinčnik, zvezek); 

4. merjenje s standardno enoto (npr. mm, cm, dm, m) (Cotič in Hodnik, 1995; Liedtke, 

1990). 

 

S tem pristopom si učitelj prizadeva, da bi učenci ob merjenju z relativno in 

konstantno nestandardno enoto spoznali in razumeli potrebo po uvedi standardne 

enote. Po navedenih metodičnih korakih naj bi učitelj vpeljal vsako novo mersko 

količino (Učni načrt, 2011).  

Pojavi pa se vprašanje, ali je bolj smiselno najprej vpeljati večjo ali manjšo enoto. 

Liedtke (1990) pravi, da je pri merjenju dolţine bolje pričeti z uvedbo manjše enote 

(npr. centimetri), ker jo je laţje povezati z manjšimi objekti iz učenčevega okolja (npr. 

zvezek, svinčnik, miza). Prva tako pa laţje predstavimo oz. učenci laţje razumejo 

označbe na ravnilu. Večje enote (npr. meter in kilometer) pa predstavimo na način, 

da učencem pokaţemo potrebo po uvedbi večjih enot (npr. z vprašanjem »Kako dolg 

je hodnik?«). Kljub temu da se avtor bolj nagiba k temu, da najprej uvedemo manjše 

enote, pa ne zavrača moţnosti, da naredimo ravno obratno, torej da pričnemo z 

uvajanjem večjih enot.     

Med drugim pa je pri pouku pomembno tudi, da je učitelj pozoren na to, kako učenci 

razumejo proces merjenja, kakšno predstavo imajo o velikosti obravnavanih enot ter 

kako spretno ocenjujejo merske količine (Učni načrt, 2011). Pri poučevanju merjenja 

se mora učitelj zavedati, da to sestoji iz mnoţice osnovnih idej, ki so sicer odraslim 

samoumevne, otroke pa moramo tega naučiti (Liedtke, 1990). Pri tem Markovac 
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(1990) opozarja, da prepričanje, da učenci pri vstopu v šolo ţe poznajo merjenje in z 

njim povezane merske enote ter da ţe znajo meriti, ne drţi. Mogoče pojme sicer 

poznajo, vendar pa jih še ne razumejo.   

 

3 NAMEN POUČEVANJA MATEMATIKE 

V Učnem načrtu (2011) za matematiko je zapisano, da pri pouku matematike učenci 

razvijajo osnovno matematično kompetenco, to je sposobnost uporabe 

matematičnega načina razmišljanja za reševanje matematičnih problemov in 

problemov vsakdanjega ţivljenja. Prav tako pri pouku matematike spoznavajo pojme 

in gradijo povezave med njimi ter se učijo postopkov, ki omogočajo vključitev v 

sistem (matematičnih) idej in posledično v kulturo, v kateri ţivimo. Med splošnimi cilji 

lahko med drugim zasledimo, da je namen poučevanja matematike tudi, da učenci pri 

pouku matematike spoznavajo uporabnost le-te v vsakdanjem ţivljenju. Torej da 

spoznajo, da lahko matematično znanje, ki ga pridobijo pri pouku matematike, 

uporabijo tudi v različnih ţivljenjskih situacijah izven pouka. Posledično pa spoznajo 

tudi smiselnost učenja matematike. Ţakelj (2003) vidi reševanje avtentičnih 

problemov matematike kot dobro sredstvo, ki pomaga učencem pri osmišljanju 

matematičnih vsebin. To je pomembno, saj učenci znanje laţje ponotranjijo, če 

razumejo smiselnost vsebin, ki se jih učijo. Pri reševanju avtentičnih problemov oz. 

problemov, ki izhajajo iz ţivljenjskih izkušenj, učenci poveţejo matematiko z okoljem 

in uvidijo, da je matematično znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabno tudi v 

vsakdanjem ţivljenju. Tako na primer formule in definicije dobijo smisel ter lahko za 

učence postanejo bolj »naravne«, ker jih lahko poveţejo z ţivljenjem izven šole.  

Z razlogi za poučevanje matematike, ki so zapisani v Učnem načrtu (2011), se 

strinjata tudi Orton in Frobisher (2005), ki pa poudarjata tudi, da je bolj pomembno, 

da otroke naučimo uporabljati matematiko, kot pa da dajemo poudarek na veliki 

količini znanja, ki ga nato učenci ne znajo uporabljati in ga hitro pozabijo. Cotič in 

Hodnik (1995) med drugim vidita matematiko tudi kot jezik komunikacije, saj lahko z 

njo kaj razloţimo, grafično predstavimo, interpretiramo, napovemo ipd. Prav tako po 

njunem mnenju matematika omogoča domišljijo, intuitivnost ter kreativnost misli, saj 

morajo učenci pri reševanju problemov iskati nove poti in razmišljati izven okvirjev. 

Med drugim pa z ustreznim pristopom poučevanja matematike pripomore tudi k 

razvijanju učenčeve samozavesti in zaupanja v lastne matematične sposobnosti. 

Cotič (1998, v Cotič in Ţakelj, 2004) torej vidi namen poučevanja matematike, poleg 

prenašanja matematičnih vednosti, v tem, da učenci odkrivajo, mislijo in oblikujejo. 

Avtorica, tako kot tudi Ţakelj (2003), povezuje učenje matematike predvsem z 

raziskovanjem in reševanjem matematičnih problemov. To pojasnjuje z dejstvom, da 

so se različni matematični koncepti in teorije pogosto razvili ravno v situacijah, ko je 

bilo potrebno rešiti nek problem, pri katerem do takrat poznana sredstva za reševanje 
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niso več zadoščala. Na enak način naj bi tudi učenci reševali probleme in pri tem z 

lastnim razmislekom usvajali pojme, koncepte in vedenja (Cotič in Ţakelj, 2004).  

Matematika pa ni le področje zase, temveč ima pomembno vlogo tudi pri drugih 

naravoslovno-tehniških in druţbeno-humanističnih znanostih. V šoli lahko tako 

prepoznamo uporabo matematike pri vseh ostalih šolskih predmetih, v vsakdanjem 

ţivljenju pa se matematika tudi vse bolj povezuje z uporabo tehnologije. Učence 

moramo tako med drugim usposobiti tudi za uporabo tehnologije (npr. uporaba 

numeričnih in grafičnih računal, računalniških programov, interneta ter orodij in 

programov za zapis in predstavitev podatkov ali rezultatov dela) pri srečanju z 

matematičnimi problemi, saj jo bodo potrebovali pri nadaljnjem šolanju ter pozneje pri 

vseh poklicnih dejavnostih, na vseh delovnih mestih in tudi pri različnih opravilih v 

vsakdanjem ţivljenju. Posredno pa s tem usposabljamo učence tudi za uporabo 

tehnologije v vsakdanjem ţivljenju (Učni načrt, 2011).   

 

 NAMEN POUČEVANJA GEOMETRIJE 3.1

Med pomembnejše vsebine pri pouku matematike sodi med drugim tudi geometrija. 

Učenje geometrije je pomembno iz več razlogov. Prvič, geometrija se povezuje s 

svetom otroka in zajema pristen interes otroka. Drugič, geometrija izboljša 

prostorske sposobnosti in občutek za prostor. Izboljšamo jih lahko z različnimi 

geometrijskimi aktivnostmi, saj so ravno prostorske sposobnosti bistvene pri mnogih 

nalogah (npr. pisanju črk in številk, branju informacij v tabelah, sledenju navodilom 

za pot, izdelavi diagramov, branju zemljevidov in pri predstavljanju objektov, ki nam 

jih nekdo ustno opiše). Tretjič, geometrija pomembno vpliva na razvoj drugih 

matematičnih konceptov. Geometrijske aktivnosti, ki pripomorejo k razvijanju 

prostorskih sposobnosti, lahko izboljšajo uspeh učencev pri matematiki na sploh. 

Otroci, ki imajo teţave s prostorskimi odnosi, naj bi imeli prav tako teţave pri 

vizualizaciji številskega sistema, ko je ta predstavljen na geometrijski način. To lahko 

opazimo, ko na primer učenci določajo razdaljo med dvema točkama na ravnilu in pri 

tem preštejejo označbe na ravnilu in ne število prostorčkov med označbami. Pogosto 

se zgodi, da pri reševanju matematičnih problemov učence spodbujamo, da 

vizualizirajo ali skicirajo problem. Pri tem jih v bistvu spodbujamo, da uporabljajo 

geometrijske koncepte in prostorsko zaznavo. Z razvijanjem geometrijskih konceptov 

in prostorskih spretnosti bomo torej pripomogli tudi k boljšemu razumevanju in 

predstavljivosti na drugih matematičnih področjih, kadar bomo nek koncept 

ponazorili z modeli in različnimi drugimi ponazorili. Četrtič, geometrija je bogat vir za 

reševanje matematičnih problemov in uporabna pri razvijanju splošno uporabnih 

spretnosti reševanja problemov (Bruni in Seidenstein, 1990). Otrokom ponuja 

odlično priloţnost, da poveţejo matematiko z realnim ţivljenjem (Freudenthal, 1973, 

v Bruni in Seidenstein, 1990). Geometrija igra pomembno vlogo ţe v zgodnjem 

otroštvu. Otroci dobijo prve izkušnje s spoznavanjem in razumevanjem sveta okoli 

njih, ko poskušajo razlikovati en objekt od drugega in določiti, kako blizu ali kako 
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daleč stran je nek predmet. Tako začnejo ţe zelo kmalu na vsakem koraku 

uporabljati geometrijske in prostorske predstave ter ideje pri reševanju problemov in 

pri odločanju v vsakdanjem ţivljenju (Bruni in Seidenstein, 1990).   

 

 NAMEN POUČEVANJA MERJENJA  3.2

Prav tako kot geometrija je tudi merjenje pomembna vsebina, ki jo obravnavamo pri 

pouku matematike. Liedtke (1990) pri tem navaja kar nekaj razlogov, zakaj merjenja 

nikakor ne moremo in ne smemo prezreti. Avtor vidi poučevanje merjenja in 

izvajanje različnih aktivnosti, povezanih z merjenjem, kot dobro sredstvo, ki učencem 

pomaga prepoznati vrednost matematike. Prav tako navaja, da učenci pri izvajanju 

različnih aktivnosti, povezanih z merjenjem, postajajo samozavestnejši pri reševanju 

nalog in začnejo bolj zaupati v svoje sposobnosti. Učenci med drugim tudi 

pridobivajo spretnosti reševanja matematičnih problemov ter se učijo sporazumevati 

v matematičnem jeziku, poleg tega pa se učijo tudi matematično razmišljati. 

Navedeni razlogi, ki jih Liedtke (1990) vidi kot razlog za poučevanje merjenja, se 

povezujejo z razlogi za poučevanje matematike nasploh, ki smo jih omenili ţe v 

poglavju Namen poučevanja matematike. Perat (2002) pa opozarja še na en 

pomemben razlog za poučevanje merjenja, in sicer povezavo merjenja in številskih 

predstav oz. vpeljavo pojma število. Avtor pravi, da je v prvem vzgojno-

izobraţevalnem obdobju pojem število vezan na količino ter da je to sestavljeno iz 

posameznih (enakih) enot. Tako tudi številska predstava izhaja iz štetja enakih 

predmetov. Merjenje ima tako pomembno vlogo pri vpeljavi pojma število in pri 

številski predstavi.   

  

4 TRANSFER UČENJA 

 OPREDELITEV TRANSFERA UČENJA 4.1

Leksikon Cankarjeve zaloţbe (2002) razlaga pojem transfer splošno gledano kot 

prenos nečesa (npr. informacij, znanja, denarja ipd.). Slovar tujk (2006) pri tem 

dodaja še razlago vezano na pedagogiko, ki razlaga pojem transfer kot prenos v 

določenem kontekstu naučenih postopkov na nove naloge. Podobno opredeli učni 

transfer oziroma transfer učenja Byrnes (1996, v Bransford, Brown in Cocking, 2012), 

ki pravi, da gre za zmoţnost prenašanja znanja, pridobljenega v enem kontekstu v 

nove kontekste. Pečjak (1965) pri tem dodaja, da se v ţivljenju redko znajdemo v 

identičnih situacijah, ki bi vsebovale identične naloge. Situacije, s katerimi se 

srečamo, običajno zahtevajo novo ali drugačno obliko aktivnosti. Kljub temu pa se 

nam ni potrebno v vsaki novi situaciji na novo učiti. Našo učinkovitost v novih 

situacijah avtor vidi kot posledico transferja. Še natančneje lahko transfer definiramo 

kot prenos učnega učinka s prejšnjega na nadaljnje učenje, z enega predmetnega 
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področja na drugo, pa tudi iz znanih okoliščin v nove (npr. iz šolskih okoliščin v 

ţivljenjske) (Bransford, Brown in Cocking, 2012; Marentič Poţarnik, 2003; Pečjak, 

1965; Stojaković, 1990).   

 

 TEORIJE TRANSFERJA UČENJA  4.2

Včasih je veljalo prepričanje, da učenje krepi moţgane. Moţgani naj bi tako delovali 

na isti način kot mišice v telesu, torej bi jih lahko z določenimi psihičnimi funkcijami 

(npr. koncentracija, mišljenje, sklepanje, pomnjenje) krepili, tako kot krepimo mišice z 

dvigovanjem uteţi. Tako bi lahko na primer trenirali naš spomin. Pri tem bi se drţali 

načela več kot se učiš na pamet (z memoriranjem), laţje in hitreje si nekaj zapomniš. 

Te izboljšane sposobnosti pa bi lahko prenašali na poljubna področja. To bi 

pomenilo, da je transfer univerzalen, torej da ni pomembno, kaj se učenci učijo, 

temveč da je učenje dovolj teţko, da se lahko učenčeve mentalne sposobnosti in 

sposobnosti pomnjenja razvijajo. Za enega od najprimernejših predmetov za 

razvijanje mentalnih sposobnosti je veljala matematika, saj je dovolj teţka. Tako naj 

bi pri matematiki krepili miselne sposobnosti in sposobnosti pomnjenja, ki bi bile 

potem uporabne pri drugih predmetih. S številnimi eksperimenti pa so raziskovalci 

(med drugim tudi psiholog Edward Thorndike) dokazali, da t. i. »teorija formalnih 

disciplin« ne drţi (Marentič Poţarnik, 2003; Pečjak, 1965).  

Tej teoriji je sledilo oblikovanje nove teorije, in sicer »teorija identičnih elementov«, 

katere utemeljitelj je bil ameriški psiholog Edward Thorndike. Ta teorija zagovarja 

ravno nasprotno kot teorija formalnih disciplin. Transfer naj bi bil moţen samo med 

predmeti, ki imajo vsaj nekaj skupnih (enakih ali podobnih) elementov. Ne prenašajo 

pa se le vsebinsko podobni elementi, temveč tudi identični procesi (npr. splošne 

navade, stališča, principi, načini učenja) (Marentič Poţarnik, 2003).   

Sledila pa je še ena teorija, in sicer »teorija posploševanja – generaliziranja«. Ta 

pravi, da se prenaša znanje na splošnejši ravni, torej z razumevanjem naučena 

pravila in posplošitve, ki pomagajo pri reševanju strukturno podobnih problemov 

(Marentič Poţarnik, 2003).  

Proučevanje transferja je privedlo do spoznanja, da se prenašajo metode učenja, 

učne navade in navajanje na mišljenje, splošno znanje, splošna načela in pravila ter 

različni čustveni dejavniki. To nas opozarja, da je poleg učenja vsebin, pomembno  

tudi, da učitelj učence nauči, kako naj se učijo (Marentič Poţarnik, 2003; Pečjak, 

1965). Pri poučevanju moramo najti ustrezno razmerje med vsebinskim in 

proceduralnim transferjem. Pri vsebinskem gre torej za prenos konkretnih podatkov, 

pojmov in zakonitosti znotraj posameznih šolskih predmetov in med predmeti ter iz 

šole v ţivljenjske situacije. Pri proceduralnem transferju pa gre za prenos splošnih, 

širše uporabnih spretnosti, postopkov, orodij učenja in mišljenja. Transferno vrednost 

lahko v šoli še povečamo tako, da pri poučevanju povezujemo posebno s splošnim, 
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teorijo s prakso in spodbujamo globlje razumevanje ter uporabo pravil oziroma 

principov v novih situacijah (Marentič Poţarnik, 2003). 

 

 VRSTE TRANSFERJEV UČENJA 4.3

Obstajajo različne vrste oziroma delitve transferjev učenja. Ena takšnih delitev je 

delitev na pozitivni in negativni transfer. O pozitivnem transferju govorimo takrat, ko 

opazimo pozitivne učinke prejšnjega učenja na nadaljnje učenje. Za primer lahko 

vzamemo učenje tujih jezikov, kjer velja, da se bo oseba, ki zna poljuben tuj jezik, 

veliko laţje naučila še en sorodni jezik, saj bo lahko prenesla znanje nekaterih 

jezikovnih zakonitosti in slovničnih pravil pa tudi korenov besed in podobnih pripon 

ter predpon. Z razlago učinka pozitivnega transfera lahko pojasnimo tudi dejstvo, da 

se ljudje, ki imajo ţe zelo veliko znanja na nekem področju, hitreje naučijo novo snov 

in si jo tudi bolje zapomnijo. Nasprotno pa o negativnem transferju govorimo takrat, 

ko opazimo, da predhodno pridobljeno znanje in izkušnje negativno vplivajo oz. 

oteţujejo nadaljnje učenje (Marentič Poţarnik, 2003; Pečjak, 1965). Primer 

negativnega transferja pri jezikih je na primer to, da imamo Slovenci pogosto teţave 

pri rabi členov pred samostalniki, kadar govorimo v angleščini, nemščini ali 

francoščini, saj v slovenščini pred samostalnike ne postavljamo členov. Še en primer 

pa je podobnost besed »cold« v angleščini in »caldo« v italijanščini. Besedi sta si na 

videz podobni, vendar pa imata ravno nasproten pomen (hladno – toplo) (Marentič 

Poţarnik, 2003). V primeru, da pride do negativnega transfera, je učenje počasnejše, 

kot pa v primeru, da bi se morali nekaj naučiti povsem na novo, torej da na učenje ne 

bi vplivalo predznanje (Pečjak, 1965).  

Ločimo tudi specifični in splošni transfer. Pri specifičnem ali vertikalnem transferju 

se učni učinki prenašajo znotraj istega področja znanja ali predmeta s prejšnjega 

učenja na nadaljnje učenje. Ta se pojavlja predvsem na področjih, kjer je predhodno 

znanje nujen pogoj za nadaljnje učenje. Kot primer lahko omenimo, da je pred 

obravnavo potenc pri pouku matematike nujno, da se pred tem učenci naučijo 

mnoţenja (Marentič Poţarnik, 2003). Pečjak (1965) povezuje specifični transfer s 

poučevanjem, ki temelji na praksi. Pravi, da učence tako hitro usposobimo za delo na 

specifičnem področju, posledično pa je znanje tudi omejeno le na to področje. Izven 

tega področja pa so učenci manj uspešni. Pri splošnem ali horizontalnem 

transferju pa se učni učinki prenašajo širše, na primer med predmeti, med teorijo in 

prakso, med šolskim učenjem in ţivljenjskimi situacijami. Tak primer je znanje 

matematike, ki ga učenci prenesejo na reševanje fizikalnih in kemijskih nalog 

(Marentič Poţarnik, 2003). Splošni transfer pa Pečjak (1965) povezuje s 

poučevanjem teorije. Nanaša se na poučevanje splošnih načel, zakonitosti in metod, 

ki jih lahko uporabimo tudi na drugih področjih. Pri tem pa učence ne usposobimo za 

specifično delo, temveč jim posredujemo znanje, ki je lahko uporabno na različnih 

področjih.  
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Poleg ţe navedenih vrst transferjev pa Marentič Poţarnik (2003) navaja še motorični 

transfer, transfer specifičnega znanja, transfer splošnih principov, metod in stališč ter 

čustveni transfer. Pri motoričnem transferju se učni učinek ene gibalne spretnosti 

ali športne panoge prenese na drugo. S tem lahko, na primer, pojasnimo, zakaj se 

osebe, ki znajo rolati, laţje in hitreje naučijo drsati kot ostali ljudje. V povezavi z 

motoričnim transferom Pečjak (1965) omenja še bilateralni transfer, kjer gre za 

prenos gibalne spretnosti, ki jo usvojimo z enim delom telesa, na drugi (nasprotni) del 

telesa. Primer je lahko prenos gibalnih spretnosti iz desne na levo roko. Pri tem se v 

bistvu prenaša metoda dela, postopki, način, kako se izogniti napakam, spretnosti, 

samozavest ipd. Primer transferja specifičnega znanja pa je poznavanje sistema in 

značilnosti posameznih predstavnikov v ţivalskem in rastlinskem svetu. Učenje 

iskanja podatkov in ravnanje z njimi je primer transferja splošnih principov in 

metod. Poleg tega lahko omenimo še transfer stališč, ki obsega stališča do 

posameznih predmetov (npr. matematika je teţka/lahka), stališča do sebe (npr. 

sem/nisem sposoben reševati zahtevnejših problemov), stališča do znanja nasploh 

(npr. znanje je/ni pomembno, uporabno) ipd. Tako na primer učenci, ki menijo, da 

niso sposobni reševati zahtevnejših problemov, običajno sploh ne poskusijo reševati 

probleme, ki so v učbeniku označeni kot zahtevnejši, saj pri tem prenesejo negativno 

stališče do sebe – torej mnenje, da oni tega tako niso sposobni rešiti, ker tudi drugih 

zahtevnejših primerov niso znali rešiti. Podoben primer je, ko ima učenec teţave pri 

določenih matematičnih vsebinah in pravi, da je matematika teţka, nato pa to mnenje 

oz. stališče prenese tudi na matematične vsebine, ki mu sicer ne povzročajo teţav. 

Čustveni transfer pa se v šoli kaţe, na primer, pri prenosu čustvenega odnosa od 

staršev na učitelja (Marentič Poţarnik, 2003). Pečjak (1965) dodaja, da se lahko 

prenesejo tudi čustva (npr. negativna čustva) z učitelja na predmet, ki ga poučuje. 

Opozarja pa tudi, da lahko učitelji pri pouku izkoristijo čustveni transfer. Tako lahko, 

na primer, pri poučevanju uporabijo lepe in zanimive slike, ki pri učencih vzbudijo 

prijetne občutke, kar učenci prenesejo na snov, ki se jo učijo. Pečjak (1965) navaja 

še transfer pripravljenosti, ki ga razlaga kot prenos pripravljenosti na učenje ali 

delo oziroma pripravljenost človeka na to, da da več od sebe in se bolj potrudi. Tako 

se učenci, ki so pripravljeni in imajo voljo, da se nekaj naučijo, tudi laţje nekaj 

naučijo. Pripravljenost se po mnenju avtorja prenaša z učenja neke snovi na učenje 

neke druge snovi. Večja kot je podobnost snovi, večji bo transfer pripravljenosti. Pri 

tem pa opozarja, da ta vrsta transferja traja le kratek čas (Pečjak, 1965).   

 

 TRANSFER UČENJA  V ŠOLI 4.4

Pečjak (1965) pravi, da je glavni cilj šole pripraviti učence na ţivljenje in delo. Pri tem 

navaja, da učenje šolskih predmetov temelji na transferju učenja, saj tako on kot 

Stojaković (1990) pravita, da učenje, z izjemo v zgodnjem otroštvu, ni moţno brez 

transferja. Tudi Bransford, Brown in Cocking (2012) se s tem strinjajo, saj pravijo, da 

učenje poteka po principu, da se ljudje učijo tako, da uporabljajo ţe pridobljeno 

znanje in gradijo novega. To dejstvo moramo upoštevati pri poučevanju zaradi treh 
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razlogov. Prvi je, da imajo učenci ţe lahko neko znanje, ki je uporabno pri novem 

učenju, vendar to ni dejavno. Učitelj jim tako pomaga aktivirati to znanje, ki ga potem 

le dopolnjujejo. Drugi razlog je vpliv predhodnega znanja na novo učenje, ki ima 

lahko tudi negativni učinek in si lahko potem zaradi tega učenci nove informacije 

razlagajo narobe. Tretji razlog pa je neujemanje prakse in teorije oz. da imajo učenci 

teţave pri učenju novega znanja, ker se ta razlikuje od prakse, ki jo poznajo iz 

svojega okolja (Bransford, Brown in Cocking, 2012).   

Učitelj se mora med drugim zavedati, da ni nujno, da se bosta učinek in količina 

transferja takoj pokazala. Moţno je, da je transfer naslednji dan veliko večji. Tako na 

transfer ne moremo gledati kot na pasiven proces, temveč gre za dinamični proces, 

ki od učencev zahteva, da aktivno izbirajo in ocenjujejo strategije, premišljujejo o virih 

in si pridobivajo povratne informacije (Bransford, Brown in Cocking, 2012).  

 

 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA TRANSFER  4.5

Na pojavitev transfera vpliva več dejavnikov, ki jih lahko razdelimo na 3 področja: 

vsebina šolskih predmetov, način, kako učitelj vsebino posreduje, in način, kako se 

učenci učijo (Marentič Poţarnik, 2003; Pečjak, 1965). V nadaljevanju so predstavljeni 

nekateri dejavniki, ki jih lahko umestimo v eno izmed teh treh področij. 

Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na transfer, je način poučevanja začetnega 

znanja. Prvotno učenje je lahko preveč vezano na konkretno situacijo, v kateri je 

potekalo, in tako učenci tega znanja ne zmorejo prenesti v novo situacijo (Marentič 

Poţarnik, 2003). Podobno navajata tudi Bjork in Richardson-Klavhen (1989, v 

Bransford, Brown in Cocking, 2012), ki pravita, da kadar učenje poteka samo v enem 

kontekstu, učenci tega znanja pogosto niso zmoţni prenesti v druge kontekste. Eich 

(1985, v Bransford, Brown in Cocking, 2012) pri tem dodaja, da so teţave pri 

prenašanju znanja v drugi kontekst večje takrat, ko učenci obdelajo neko snov skupaj 

s podrobnostmi konteksta, v katerem se snov učijo. Zato bi bilo bolje, kot pravijo 

Pečjak (1965) ter Gick in Holyoak (1983, v Bransford, Brown in Cocking, 2012), da bi 

poučevali v različnih kontekstih in se pri tem soočali s široko uporabnimi primeri. 

Tako bi otroci laţje abstrahirali ključne značilnosti konceptov in tudi razvijali 

fleksibilne oblike znanja. Pri tem jim lahko pomagamo tudi z rabo protiprimerov. S 

tem učencem omogočimo, da opazijo značilnosti posameznih primerov in spoznajo, 

katere značilnosti so pomembne za določen koncept in katere niso. Pri reševanju 

problemov Bransford, Brown in Cocking (2012) priporočajo, da pomagamo učencem 

predstaviti probleme na abstraktnejših ravneh, ki presegajo posamezna kontekste in 

primere. To pojasnjujejo s tem, da če učencem pomagamo predstaviti njihove 

strategije reševanja posameznega problema na bolj splošni ravni, bodo le-te laţje 

prenesli na reševanje podobnih primerov v nekoliko spremenjenih situacijah in 

zmanjšali verjetnost nepravilne rabe strategije pri novih primerih. Pečjak (1965) pri 

tem opozarja, da strategije reševanja problemov, ki jih prenesemo na bolj splošno 
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raven, niso vedno prenosljive na nove primere. Pri tem misli na primere, ko učenci 

poskusijo prenesti strategijo na navidezno podoben primer, vendar pa ta ne ustreza 

temu problemu. Učenec tako poskuša rešiti problem, vendar neprestano ponavlja isto 

napako in ne more priti do pravilne rešitve.   

Pri učenju si moramo vzeti dovolj časa, da raziščemo osnovne koncepte in ustvarimo 

povezave z znanjem, ki ga ţe imamo. Jean Piaget je proces, pri katerem nove 

informacije in znanje razumemo na podlagi obstoječega znanja, poimenoval 

asimilacija. Ţe usvojeno znanje nam torej pomaga pri razumevanju novega znanja 

oz. vpliva na razumevanje in pomnjenje novega znanja (Hill, 2001). Količina 

transferja je odvisna tudi od prekrivanja med izvirnim in novim področjem učen ja. 

Transfer med nalogami je tako odvisen od tega, koliko elementov si naloge delijo. Ti 

elementi pa morajo biti določeni kognitivno. Pomembno pa je tudi, kako je začetno 

znanje naučeno. Začetno znanje mora biti usvojeno do ustrezne stopnje, da lahko 

pride do uspešnega transferja (Bransford, Brown in Cocking, 2012). Lahko pa se 

zgodi tudi, da novih informacij in znanja ne moremo pojasnit z ţe obstoječim znanjem 

in zato pride do procesa, ki ga Piaget imenuje akomodacija. Pri tem nove informacije 

vplivajo na ţe obstoječe sheme, ki jih spremenijo ali pa na novo oblikujejo. Tako na 

primer naše mišljenje prilagodimo novim izkušnjam (Hill, 2001).  

Marentič Poţarnik (2003) in Pečjak (1965) navajata še en razlog, ki lahko oteţuje 

transfer. Pravita, da ni dovolj, da učenci le nakopičijo mnoţico izoliranih podatkov in 

teoretičnih zakonitosti, ki pa jih potem ne znajo uporabiti. S tem se strinja tudi 

Verčkovnik (1998, v Marentič Poţarnik, 2003), ki pravi, da učitelji pogosto učencem 

znanje le podajajo, ne pa jih tudi usposabljajo za uporabo usvojenih teoretskih 

zakonitosti. Kot pravijo Bransford, Brown in Cocking (2012) je pomembno, kako se 

učenci neko snov naučijo. Transfer je boljši takrat, kadar se učenci učijo z 

razumevanjem, slabši pa takrat, kadar se učenci učijo podatke na pamet in kadar le 

sledijo postopkom brez razmišljanja. Kadar učenec neko snov razume, bo znanje 

laţje prenesel na reševanje problema.  

Prav tako ni priporočljivo, da prehitro obravnavamo veliko število tem, saj lahko to 

ovira učenje in transfer. Takšen način poučevanja lahko hitro privede do tega, da se 

učenci učijo samo izolirane skupine podatkov, ki niso organizirani in jih med seboj ne 

povezujejo. Priporočljivo je, da učitelj na začetku obravnavanja teme učencem 

najprej posreduje osnovne informacije, ki so pomembne za obravnavanje posamezne 

teme, in jim da čas, da jo obdelajo in ozavestijo. To pa jim bo potem pomagalo, da se 

kasneje naučijo veliko več, kot pa bi se, če bi takoj začeli z velikim številom novih 

informacij (Bransford, Brown in Cocking, 2012).  

Med drugim ima pomembno vlogo pri transferju tudi spodbuda. Učenci običajno 

potrebujejo spodbude za prenos znanja, pri tem pa se količina potrebne spodbude od 

učenca do učenca spreminja. Nekateri potrebujejo le splošno spodbudo (npr. »Se 

lahko spomniš česa, kar si ţe naredil in bi ti sedaj lahko pomagalo?«), medtem ko 

drugi potrebujejo bolj specifične spodbude. Na uspešnost transferja vpliva tudi to, v 
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kolikšni meri učenci na sebe gledajo kot na učence, ki aktivno nadzorujejo svoje učne 

strategije in vire. Učenci, ki imajo metakognitivne sposobnosti bolje razvite, bodo 

potrebovali manj spodbud učitelja. Prav tako pa ima pri učenju na učence velik vpliv 

tudi informacija »kdaj«, »kje«, »zakaj« in »kako« lahko znanje uporabijo. Te 

informacije učencem pomagajo, da snov osmislijo, posledično pa so tudi bolj 

motivirani za učenje (Bransford, Brown in Cocking, 2012).  

Z upoštevanjem dejavnikov, ki vplivajo na transfer, lahko pripomoremo k boljšemu 

transferu znanja. Poleg tega pa lahko učitelj izboljša transfer še na druge načine. 

Marentič Poţarnik (2003) navaja nekaj priporočil, kako lahko transfer v šoli 

izboljšamo. Avtorica priporoča, da učitelj pri pouku posebej poudari podatke, dejstva 

in splošnejša pravila ter zakonitosti, ki imajo večjo transferno vrednost. Prav tako naj 

učitelj učencem pokaţe, kje vse je določeno pravilo uporabno na več različnih 

primerih. Pri poučevanju pravil naj učenci pravila najprej uporabljajo v podobnih 

problemskih situacijah, da postopke avtomatizirajo, nato pa še na videz vse manj 

podobnih situacijah. Avtorica svetuje tudi, da učitelji čim več uporabljajo primere iz 

poklicnega in vsakdanjega ţivljenja. Pomembno pa je tudi učencem pokazati, da je 

neko znanje uporabno tudi na drugih področjih in pri drugih predmetih. Pri tem naj bi 

posamezno področje znanja osvetlili z različnih vidikov, hkrati pa naj bi jih spodbujali 

k povezovanju spoznanj med predmeti. Prav tako naj bi si učitelj pri pouku prizadeval 

za razvijanje prenosljivih medpredmetnih spretnosti (npr. komuniciranje, učne 

strategije), hkrati pa tudi razvijal spretnost prenašanja teh spretnosti v druge situacije. 

Poleg tega pa naj bi razvijali tudi učenčevo samozavest in pozitivno stališče do samih 

sebe in uporabe njihovega znanja na različnih področjih (Marentič Poţarnik, 2003).   

 

 

 TRANSFER MED ŠOLO IN VSAKDANJIM ŢIVLJENJEM  4.6

Bransford, Brown in Cocking (2012) navajajo, da je končni cilj učenja v šoli dostop do 

informacij, ki jih bodo učenci lahko prenesli na druga področja. Torej prenos 

naučenega iz šole v izvenšolske situacije in vsakdanje ţivljenje (dom, delovno mesto 

ipd.). Ţal pa izkušnje kaţejo, da pri učenju pogosto ne pride do pričakovanega 

transferja, torej da šolskega znanja pogosto ne moremo uporabiti v nekoliko 

spremenjenih okoliščinah. Učenci pogosto ne znajo povezati znanja, ki so ga pridobili 

v šoli, s praktičnimi ţivljenjskimi in poklicnimi situacijami ter problemi (Marentič 

Poţarnik, 2003). Marentič Poţarnik (2003) pravi, da šola, ki učence le napolni z 

mnoţico izoliranih podatkov in teoretičnih zakonitosti, ni opravila najpomembnejšega 

poslanstva, čeprav mogoče na videz deluje uspešna. Odsotnost transferja se pri tem 

kaţe kot t. i. inertno znanje. To je znanje, ki ga imajo učenci sicer »naloţenega« v 

spominu, vendar pa ga ne zmorejo tudi aktivirati v problemskih situacijah. Učenci so 

se sicer naučili, vendar tega znanja ne znajo uporabiti oz. sploh ne pomislijo, da bi to 

zanje lahko bilo povezano z neko novo problemsko situacijo (Bransford, Brown in 
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Cocking, 2012). Zato je pomembno, da učence tudi usposobimo za uporabo znanja, 

ki ga pridobijo v šoli (Verčkovnik, 1998, v Marentič Poţarnik, 2003).  

 

 Transfer matematičnega znanja 4.7

Zavedati se moramo, da se šolsko reševanje problemov (npr. pri pouku matematike) 

in reševanje problemov v vsakdanjem ţivljenju razlikujeta. Razlika je ţe v tem, da v 

šoli poudarjamo individualno delo, medtem ko se v vsakdanjem ţivljenju pogosto 

zgodi, da probleme rešujemo v skupinah oz. v sodelovanju z drugimi (Resnick, 1987, 

v Bransford, Brown in Cocking, 2012). Druga razlika je, da so učenci pri pouku 

matematike osredotočeni na simbole in pravila pri reševanju problemov, medtem ko v 

izvenšolskih situacijah dajo večji poudarek pomenu naloge (Magajna, 2001). Tretja 

razlika je, da v vsakdanjem ţivljenju uporabljamo številna orodja za reševanja 

problemov, medtem ko je v šoli veliko »mentalnega dela«. Četrta razlika pa je to, da 

je v šoli pogosto veliko abstraktnega razmišljanja, medtem ko se v vsakdanjem 

ţivljenju uporablja predvsem kontekstualizirano razmišljanje (Resnick, 1987, v 

Bransford, Brown in Cocking, 2012). Pojme v izvenšolskih situacijah tako, na primer,  

običajno razumemo v povezavi s kontekstom, v katerem se pojavljajo. V šoli sicer 

pojmi res mogoče delujejo nedvoumni in enoznačni, ko pa jih uporabljamo v realnem 

ţivljenju, pa lahko hitro postanejo manj jasni in neločljivo povezani z 

nematematičnimi vplivi. Nek pojem ima lahko tako v nekem okolju in v povezavi z 

določenim nematematičnim vplivom drugačen pomen kot v nekem drugem okolju. 

Matematični pojmi v vsakdanjem ţivljenju so kulturno pogojeni in prilagojeni 

tehnološkem razvoju in namenu uporabe (Magajna, 2004). Za ponazoritev vpliva 

okolja na matematične ideje Magajna (2004) navaja dva primera, ki prikazujeta 

drugačen način določanja velikosti zemljišča, kot pa ga uporabljamo v naši kulturi. Pri 

nas določamo velikost zemljišča z določanjem površine zemljišča, medtem ko se 

nekatere druge kulture določanja velikosti zemljišča lotijo drugače. Tako na primer 

prebivalci na jugu Brazilije določajo velikost štirikotnih zemljišč na naslednji način: 

velikost štirikotnika = 
   

 
   

   

 
 (Carraher, 1991, v Magajna, 2004). Pri tem pa 

Magajna (2004) dodaja, da je obrazec ustrezen, kadar računamo ploščino 

pravokotnika, pri štirikotnikih, ki pa nimajo vseh kotov pravih, pa se pojavljajo večja 

ali manjša odstopanja. Še bolj nenavaden primer pa lahko srečamo pri domorodcih 

na območju Papue Nove Gvineje, kjer določajo velikost zemljišča tako, da ga 

obhodijo. Pri tem torej namesto ploščine zemljišča merijo obseg zemljišča (Bishop, 

1998, v Magajna, 2004). Obe kulturi uporabljata način, ki je povsem ustrezen glede 

na natančnost, ki jo posamezna kultura zahteva, in glede na dostopnost tehnologije v 

posamezni kulturi (Magajna, 2004).  

Pri reševanju nalog v izvenšolskih situacijah lahko uporabimo šolski postopek pri 

reševanju določenega problema, vendar pa se bomo pri tem srečali s številnimi 

dejavniki (kulturnimi, tehnološkimi, kognitivnimi itd.), ki bodo vplivali na naše 

reševanje. To pa bo lahko oteţilo našo pot do rešitve ali pa nas privedlo do napačne 
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ali neustrezne oz. neuporabne rešitve. Z upoštevanjem dejavnikov pri izvajanju 

(matematičnih) postopkov izven šole se odločimo, katero metodo, postopke oz. 

strategije za reševanje bomo uporabili. Pri reševanju naloge lahko na nas, na primer, 

vpliva, katero orodje imamo na razpolago, koliko imamo časa, kako natančni moramo 

biti, tradicije, znanja itd. V izvenšolskih situacijah se tako običajno raje posluţujemo 

postopkov, ki so uveljavljeni v praksi (izven šole). Pogosto se zgodi, da postopki, ki 

se v praksi izkaţejo za uspešne in učinkovite, postanejo del te izvenšolske dejavnosti 

in jih tako vedno uporabimo pri reševanju podobnih problemov. Kot primer razhajanja 

med postopkom v teoriji in praksi Magajna (2004) navaja deljenje neke razdalje na tri 

enako dolge dele. V šoli lahko to nalogo rešimo na dva načina. Prvi način je, da 

razdaljo izmerimo in nato izmerjeno mersko število delimo s tri. Izračunano dolţino 

pa nato odmerimo. Drugi način pa zajema geometrijsko konstrukcijo razdelitve neke 

razdalje na tretjine, ki je prikazana na sliki 1. 

 
Slika 1: Geometrijska konstrukcija razdelitve daljice AB na tretjine (Magajna, 2004) 

V vsakdanjih situacijah pa »šolska postopka« deljenja neke razdalje na tri enake dele 

zelo redko ali pa nikoli ne uporabimo. V vsakdanjem ţivljenju se pogosto znajdemo v 

situacijah, ko moramo kaj razdeliti na tretjine, vendar pa običajno uporabimo 

drugačne postopke, kot se jih učimo v šoli. Pogosto se na primer zgodi, da nekaj 

razdelimo tako, da ocenimo in razdelimo velikost kar »na oko«. Tako na primer »na 

oko« razdelimo kos potice na tri dele ali pa »na oko« prepognemo list papirja, da ga 

lahko vloţimo v podolgovato kuverto (Magajna, 2004). Povsem drugače pa razdelijo 

razdaljo na tri enake dele mizarji, saj pri delu uporabljajo kotno merilo. Magajna 

(2004, str. 188) opiše postopek, ki ga uporabljajo mizarji, ko ţelijo, na primer, kos 

lesa pravokotne oblike razdeliti na tri skladne dele, in sicer: »… postavijo merilno 

letev poševno, in sicer tako, da je odmerjena ´poševna´razdalja med levim in desnim 

robom pravokotnika deljiva s tri (npr. 30 cm, 12 cm ipd.). Vzdolţ poševno postavljene 

merilne letve nato odmerijo tri enake dele, tj. označijo točko na tretjini in dveh 

tretjinah´poševnega´odseka. Končno postavijo kotno merilo tako, da je en krak 

pravokotno ob rob, ki ga tretjinijo, drugi krak pa postavijo ob vsaki izmed označenih 

točk.«  

 
Slika 2: Tretjinjenje pravokotne oblike s pomočjo kotnega merila (Magajna, 2004) 
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Pri učenju postopkov v praksi običajno ljudje te postopke prevzamejo, ne da bi se pri 

tem spraševali oz. poskušali razumeti, zakaj je postopek pravilen in primeren. Ker se 

posamezni postopek prilagodi glede na dejavnost, pri kateri ga izvajamo, in glede na 

dejavnike, ki nanj vplivajo, pa se lahko tudi zgodi, da različne dejavnosti uporabljajo 

različne metode in različne načine za reševanje enakih problemov. Vse to pa tudi 

deloma pojasni, kaj med drugim ovira prenos šolskega znanja v izvenšolske situacije 

(Magajna, 2004).   

Šolsko znanje pa nam vseeno lahko pomaga, da osmislimo rešitev, ki smo jo dobili z 

uporabo izvenšolskih postopkov. Poleg tega nam lahko šolsko znanje pomaga pri 

interpretaciji izvenšolskih situacij. Tako pri reševanju geometrijskih problemov v 

izvenšolskih dejavnostih v bistvu uporabimo tri vire znanja, in sicer matematično 

znanje pridobljeno v šoli, lastne izkušnje ter prevzeto znanje iz kulture dejavnosti. 

Bolj ko postajamo izvedeni v neki dejavnosti, bolj se ti trije elementi znanja med seboj 

prepletajo. S tem pa lahko pojasnimo, zakaj nekateri ljudje menijo, da pri reševanju 

geometrijskih problemov izven šole ne uporabljajo v šoli naučenega znanja. Pri tem 

ne gre za to, da ne uporabljajo šolskega znanja, temveč za to, da je teţko 

prepoznati, kateri del znanja je bil pridobljen v šoli in kateri izven šole (izkušnje in 

okolje). To pa nas opomni, da le šolsko znanje včasih ni dovolj za reševanje 

vsakdanjih problemov, hkrati pa tudi ne moremo trditi, da je šolsko znanje izven šole 

povsem neuporabno (Magajna, 2004). Prav tako pa nas opozarja, da če ţelimo 

učencem omogočiti čim boljši transfer v situacije izven šole, je pomembno tudi, da 

poznamo, razumemo in upoštevamo zunajšolsko okolje, v katerem morajo učenci 

delovati. Ta okolja pa se hitro spreminjajo, zato je pomembno tudi, da učencem 

pomagamo razvijati prilagodljiva znanja (Bransford, Brown in Cocking, 2012).  

Znanje pa se ne prenaša le iz šole v izvenšolske situacije, temveč lahko v šoli 

uporabimo tudi znanje, pridobljeno v vsakdanjih ţivljenjskih situacijah. Učenci lahko, 

na primer, pri pouku matematike uporabijo tudi matematične postopke in ideje, ki so 

se jih naučili izven šole. Takšen primer je recimo ţe razvrščanje predmetov glede na 

določeno lastnost. Učenci, na primer, razvrščajo igrače, ko jih pospravljajo nazaj na 

police (npr. plišaste igrače posebej, plastične igrače posebej). Ţal pa, prav tako kot 

pri transferju znanja iz šole v izvenšolske situacije, učenci redko povezujejo znanje iz 

vsakdanjega ţivljenja pri reševanju matematičnih problemov v šoli. Kljub temu pa 

učitelji pri pouku matematike vseeno poskušajo povezati matematiko z vsakdanjim 

ţivljenjem. Tako na primer uporabljajo primere in ponazorila iz vsakdanjega ţivljenja, 

da ponazorijo in poskušajo razloţiti geometrijske pojme v šoli. Matematične naloge 

pa postavljajo v izvenšolski kontekst, da bi pomagali učencem prepoznati uporabnost 

in smiselnost posameznega znanja (Magajna, 2001).  
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5 TRANSFER V UČNEM NAČRTU ZA MATEMATIKO  

 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 5.1

Učitelji v šoli se dandanes vse bolj posluţujejo medpredmetnih povezav, katerih 

glavni namen je ravno usposobiti učence za uporabo in povezovanje znanja ter 

razvoj njihove ustvarjalnosti. To je zelo pomembno, saj kot pravi Marentič Poţarnik 

(2003), pri reševanju problemov v vsakdanjem ţivljenju pogosto potrebujemo več kot 

le izključno znanje matematike. Pogosto se zgodi, da moramo uporabiti in povezovati 

znanja različnih področij, saj takšnih problemov običajno ne moremo rešiti z vidika 

enega predmeta. Učitelji lahko to uresničujejo na različne načine, in sicer z 

reševanjem interdisciplinarnih problemov, z učenjem in uporabo procesnih znanj 

(npr. iskanje virov, oblikovanje miselnega vzorca) ter z obravnavo pojmov iz različnih 

predmetih perspektiv, ki pripomorejo k boljšem razumevanju pojmov in osmišljanju 

matematičnih vsebin (npr. preračunavanje receptov pri gospodinjstvu) (Učni načrt, 

2011). Pri medpredmetnem povezovanju tako ne povezujemo le vsebin posameznih 

predmetov, temveč tudi strategije in procese. Pri matematiki imamo tako, na primer, 

procese (npr. razvrščanje, urejanje, zbiranje, prikazovanje, interpretiranje podatkov, 

vzpostavljanje relacij ipd.), ki so skupni tudi nekaterim drugim področjem (Hodnik 

Čadeţ, 2006).  

V Učnem načrtu za matematiko je veliko učnih ciljev, ki predvidevajo učni transfer 

(Marentič Poţarnik, 2003). Posebej pa je medpredmetnem povezovanju namenjeno 

poglavje, ki ga najdemo med Didaktičnimi priporočili. Na tem mestu lahko učitelji 

najdejo nekaj primerov medpredmetnih povezav, ki jih lahko uporabijo pri pouku 

matematike. Dejavnosti so zapisane splošno, tako da jih lahko izvajajo v različnih 

razredih, pri tem pa morajo raven zahtevnosti posamezne naloge prilagoditi glede na 

razvojno stopnjo in raven znanja učencev.  

V nadaljevanju je zapisano nekaj primerov dejavnosti medpredmetnih povezav iz 

Učnega načrta (2011), ki se povezujejo z vsebinami iz geometrije in merjenja.  

 

Učni cilji 

Učenci:  

 povezujejo vsebine ravninske in prostorske geometrije; 

 pretvarjajo merske enote. 

 

Primeri dejavnosti 

Uporaba geometrije in merjenja v ţivljenjskih situacijah: 
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 prelivanje tekočin; 

 tehtanje z analitsko tehtnico in primerjanje količin; 

 orientiranje v prostoru in na ravnini (npr. orientacijski pohodi, iskanje skritega 

zaklada); 

 konstrukcija strehe, hišica za psa, tlakovanje zemljišča, površina zemljišča; 

 računanje površin in prostornin raznih geometrijskih oblik iz vsakodnevnih 

situacij; 

 pretvarjanje merskih enot pri reševanju problemov z ţivljenjskimi situacijami 

(besedilne naloge). 

Učni cilji 

Učenci: 

 povezujejo znanje različnih predmetih področij; 

 razvijajo kritični odnos do informacij v časopisih, na internetu idr. 

 

Primeri dejavnosti 

Problemi iz vsakdanjega ţivljenja: 

 načrt za nakup/prodajo hiše, avtomobila in priprava ustreznih izračunov; 

 branje jedilnega lista in izračun cene; 

 branje voznega reda in izračun časa potovanja; 

 varčevanje denarja v banki. 

Učni cilji 

Učenci:  

 razvijajo ustvarjalnost, abstraktno mišljenje (uvod v algebrske vsebine); 

 opazujejo in prepoznavajo pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo; 

 prepoznajo pravilo v vzorcu, poiščejo posplošitev in zapišejo algebrski izraz. 

 

Primeri dejavnosti 

Simetrija, vzorci: 

 izrazna preiskava (likovna vzgoja, tehnika in tehnologija idr.): simetrija v naravi, 

zlati rez, slikovna zaporedja z geometrijskimi vzorci, ornamenti idr.; 

 slikovni, geometrijski, številski, algebrski in drugi vzorci. 
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Učni cilji 

Učenci: 

 razvijajo geometrijske predstave in abstraktno matematično mišljenje; 

 modelirajo fizične objekte z geometrijskimi modeli; 

 modelirajo abstraktne (ţivljenjske) situacije in procese. 

 

 

Primeri dejavnosti 

Modeliranje (geometrijski, algebrski modeli): 

 oblikovanje sestavljenih teles iz danih geometrijskih modelov; 

 modeliranje hiše, vrta, poljubne zgradbe z modeli likov, katerih podatki so vnaprej 

določeni (npr. pri modeliranju uporabimo modele kvadrata s stranico 2 cm ali 

enakostranične trikotnike z obsegom 6 cm); 

 oblikovanje načrta za tehniški izdelek (npr. darilna škatlica); 

 modeliranje strehe z geometrijskim modelom piramide. 

Učni cilji 

Učenci: 

 razvijajo bralne zmoţnosti: bralno razumevanje, odnos do branja, interes za 

branje; 

 razvijajo besedni zaklad in odnos do natančnosti poimenovanja; 

 pridobivajo izkušnje z branjem za razumevanje, samostojno oblikujejo vprašanja 

in cilje raziskovanja, izpisujejo bistvene trditve; 

 razpravljajo o potrebnih in zadostnih podatkih v nalogi; 

 analizirajo, izpisujejo podatke ter povezujejo podatke v besedilu. 

 

Primeri dejavnosti 

Besedilni problemi: 

 reševanje besedilnih geometrijskih nalog; 

 reševanje geometrijskih problemov, povezanih s pretvarjanjem merskih enot; 

 sestavljanje besedilnega problema; 

 soočanje z različnimi interpretacijami danega besedila. 

 



23 
 

Učni cilji 

Učenci: 

 uporabljajo računalniško opremo. 

 

Primeri dejavnosti  

Informacijsko-komunikacijska tehnologija: 

 programi za urejanje računskih operacij, pretvarjanje metrskih enot, risanje 

simetrije; 

 programi za dinamično geometrijo. 

 

 

 

 MATEMATIČNI PROBLEMI 5.2

V Učnem načrtu (2011) za matematiko je za drugo in tretje vzgojno-izobraţevalno 

obdobje predviden tudi sklop Matematični problemi in problemi z ţivljenjskimi 

situacijami, ki sodi pod temo Logika in jezik. V nadaljevanju je predstavljen pregled 

vsebine iz tega sklopa za 4. in 5. razred glede na Učni načrt.       

 

Matematični problemi in problemi z ţivljenjskimi situacijami 

4. razred: Učenci rešujejo problemske naloge, pri čemer razvijajo branje z 

razumevanjem. Pri tem samostojno oblikujejo vprašanja, razpravljajo o potrebnih in 

zadostnih podatkih v nalogi, izpišejo bistvene podatke oz. odnose med podatki ter 

poiščejo manjkajoče podatke. Prav tako se učijo sami oblikovati in postaviti 

raziskovalna oz. problemska vprašanja. Učenci pri pouku rešujejo različne probleme, 

s čimer razvijajo različne strategije reševanja problemov. Pri tem rešujejo tako zaprte 

kot odprte probleme. Med drugim rešujejo tudi kombinatorične probleme na konkretni 

ravni. Pri tem pa uporabljajo konkretne materiale, modele in ponazorila. Prav tako pa 

tudi opazujejo vzorce, kjer poskušajo prepoznati pravilo in ga nadaljevati. Hkrati pa 

vzorce tudi samostojno oblikujejo.  

5. razred: Učenci še naprej razvijajo spretnosti, s katerimi so pričeli v 4. razredu. K 

temu pa dodajo tudi nekaj novih učnih ciljev. V 5. razredu pridobivajo spretnosti v 

razčlenjevanju problemske situacije in spoznavajo, kako jo lahko predstavimo z 

različnimi ponazorili in matematičnim zapisom. Pri reševanju problemov uporabljajo 

tudi različna matematična pravila, obrazce in definicije. Med drugim rešujejo tudi 

besedilne naloge, ki vključujejo pretvarjanje merskih enot. Poleg kombinatoričnih 
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problemov na konkretni ravni, rešujejo tudi kombinatorične probleme na grafični 

ravni, rešitve pa prikaţejo s skico. Pri oblikovanju vzorcev pa pozornost posvetijo tudi 

oblikovanju slikovnih in geometrijskih vzorcev, ki jih lahko oblikujejo poljubno ali pa 

po določenem pravilu.  

Cilji iz tega sklopa spodbujajo povezovanje različnih vsebin in znanj, saj se tudi v 

realnih situacijah običajno srečujemo s problemi, ki zahtevajo uporabo in 

povezovanje različnih področij. Učitelji naj ne bi navedene učne cilje izvajali ločeno, 

temveč jih morajo umestiti v druge vsebinske sklope. Ti cilji so procesni in dolgoročni. 

Navedeni učni cilji nas pri pouku vodijo, da učencem predstavimo probleme, s 

katerimi nakaţemo probleme in nekatere strategije reševanja problemov v 

izvenšolskih situacijah (Učni načrt, 2011). Magajna (2001) pravi, da se v vsakdanjem 

ţivljenju srečujemo z različnimi matematičnimi problemi, ki so odprtega tipa, saj nam 

nihče ne izolira podatkov, opredeli matematičnega cilja in nihče nam ne pove, na 

kakšen način bomo rešili nalogo ter katero orodje bomo morali pri tem uporabiti. Zato 

bi morali tudi v šoli učence seznaniti s t. i. »odprtimi problemi«, pri katerih naj si 

učenec sam zastavi cilj naloge ter pot in način reševanja naloge. Takšen tip 

problemov predvidevajo tudi nekateri učni cilji iz Učnega načrta (2011), ki smo jih 

navedli. Prav tako pa tudi Manfreda Kolar (2006) opozarja, da vsaka problemska 

naloge vedno ne vključuje t. i. »realne probleme«. Da lahko govorimo o t. i. »realnem 

problemu«, ki ga učenci rešujejo pri pouku, mora ta v čim večji meri ustrezati 

določenim kriterijem: 

»… 1. Problem naj zastavijo učenci. 

2. Notranja ţelja učencev po rešitvi problema. 

3. Problem naj bo pomenski za učence in ne le za učitelja. 

4. Problem naj se navezuje na otrokovo vsakodnevno ţivljenje v in izven šole. 

5. Postopek reševanja naj ne bo očiten, obstaja lahko več rešitev, odvisno od izbora 

metode reševanja« (Manfreda Kolar, 2006, str. 14).  
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6 GAGNEJEVA TAKSONOMIJA ZNANJA   

Učenci naj bi pri pouku matematike reševali naloge in dosegali cilje, ki zajemajo 

različne ravni kognitivnih znanj. Za določanje ravni kognitivnih znanja pa pri pouku 

matematike pogosto uporabimo Gagnejevo taksonomijo oz. klasifikacijo znanja, ki 

razdeli matematično znanje, ki ga učenci pridobivajo pri pouku matematike, na tri tipe 

oz. ravni matematičnih znanj, in sicer osnovna in konceptualna znanja, proceduralna 

znanja in problemska znanja (Ţakelj, 2003). V nadaljevanju je predstavljena 

Gagnejeva taksonomija in posamezne ravni znanja, saj se prvi del naše raziskave 

nanaša na prenos in uporabo konceptualnega znanja, medtem ko se drugi del 

raziskave nanaša na prenos in uporabo problemskega znanja. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 1: Gagnejeva taksonomska lestvica (Gagne, 1985, v Cotič in Ţakelj, 2004) 

 

 

 OSNOVNO IN KONCEPTUALNO ZNANJE 6.1

Osnovna znanja in vedenja 

Osnovna znanja in vedenja zajemajo poznavanje pojmov in dejstev ter priklic znanja. 

Običajno se pojme in dejstva naučimo z memoriranjem, pri čemer ni potrebno, da jih 

tudi razumemo. Naučiti pa se jih moramo v takšni obliki, kot so nam predstavljena 

(Ţakelj, 2003).   

 

Elementi osnovnega znanja in vedenja: 

 »… poznavanje posameznosti: reproduktivno znanje, znanje izoliranih 

informacij in faktografije; 

OSNOVNA IN KONCEPTUALNA ZNANJA 

Osnovna znanja in vedenja 

Konceptualna znanja 

PROCEDURALNA ZNANJA 

Rutinska proceduralna znanja 

Kompleksna proceduralna znanja 

PROBLEMSKA ZNANJA 

Strategije reševanja problemov 

Aplikativna znanja 
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 poznavanje specifičnih dejstev: znanje definicij, formul, aksiomov, izrekov, 

odnosov, osnovnih lastnosti (npr. Pitagorov izrek, p = a  b, lastnosti likov …);  

 poznavanje terminologije: seznanjenost z osnovnimi simboli in terminologijo 

(npr. vzporednost, pravokotnost, +, -, %, …; pravokotnik, funkcija, enačba, 

kilogram …); 

 poznavanje klasifikacij in kategorij: prepoznavanje različnih matematičnih 

objektov in njihova klasifikacija (npr. funkcije, enačbe, mnoţice …)« (Ţakelj, 

2003, str. 96).  

 

Primeri nalog: 

1. Koliko oglišč ima trikotnik? 

 

2. Kaj pomeni matematični simbol ? 

 

3. Kaj ne sodi zraven? Zakaj? Kaj bi še lahko dodali (Uran, Bitenc in Mutić, 

2003)? 

 

 

 

  

 

 

 

Konceptualno znanje 

Konceptualno znanje zajema razumevanje pojmov in dejstev. To vključuje 

oblikovanje in strukturiranje pojmov ter poznavanje relevantnih dejstev (Ţakelj, 2003).  

 »Elementi konceptualnega znanja: 

 prepoznavanje pojma (npr. trikotnika na ravnini, telesih, v naravi …); 

 predstava (npr. dva skladna pravokotna trikotnika sestavljata pravokotnik, 

mreţa kocke je sestavljena iz šestih kvadratov); 

 prepoznavanje terminologije in simbolike v dani situaciji (a, b stranici, višina, 

para vzporednih stranic …); 

 definicije in izreki (poznavanje in uporaba pravila o vsoti kotov v trikotniku, 

Pitagorov izrek …); 

 povezave (podobnosti, razlike, integracija)« (Ţakelj, 2003, str. 96).  

 

      m      cm 
kg    km 
 dm 
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Primeri nalog: 

1. Kateri liki predstavljajo ploskve valja? (Japelj Pavešić in Kerţič, 2006) 

2. Naštej podobnosti in razlike kvadrata in pravokotnika.  

3. Katere oblike prepoznaš na sliki?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Učenje pojmov 6.1.1

Frobisher (1994, v Cotič in Ţakelj, 2004) opozarja, da si morajo učenci pojem 

pridobiti in se ga ne le naučiti. To pomeni, da ni dovolj le, da otrok pozna definicijo 

nekega pojma, temveč mora pojem razumeti. To pa je tudi razlika med osnovnim in 

konceptualnim znanjem. Ni torej dovolj le osnovno znanje (poznavanje definicije), 

temveč si moramo prizadevati za doseganje konceptualnega znanja (razumevanje 

pojmov). 

Pri tem pa tudi dodaja, da je oblikovanje pojmov dolgotrajen proces. S tem se strinja 

tudi Ţakelj (2003), ki enačenje učenja pojmov z učenjem besed oz. zgolj obnovo 

definicij poimenuje verbalizem. Hkrati pa kot vzroke za teţave pri usvajanju 

konceptualnih predstav dodaja tudi prezahtevnost nekaterih pojmov glede na 

razvojno stopnjo in premajhno povezanost pojmov med seboj ter zanemarjanje 

obravnave mreţnih povezav ter odnosov med pojmi. Gre za to, da pojme učimo 

posamično in jih ne povezujemo med seboj, kljub dejstvu, da so pojmi v kognitivni 

strukturi razvrščeni v pojmovne mreţe in jih skoraj vedno lahko povezujemo s 

sorodnimi pojmi (Ţakelj, 2003). Pojme oblikujemo s kombinacijo različnih pristopov. 

Lahko jih razvrščamo po bistvenih značilnostih, primerjamo med seboj več 

posameznih primerov in ugotavljamo, kaj imajo ti primeri skupnega in v čem se 

razlikujejo itd. Učenec nek pojem »obvlada« takrat, ko ga prepozna ali zna poiskati 

nove primere tega pojma ter ga razlikovati od protiprimerov. Če učenec na primer 

obvlada pojem geometrijsko telo, bo prepoznal primere geometrijskih teles in njihove 

skupne lastnosti ter jih ločil od geometrijskih likov (Marentič Poţarnik 2003).   

Pri usvajanju konceptualnega znanja je pomembno, da učitelj upošteva nekaj stvari. 

Pomembno je, da ustrezno presodi, kdaj bo uvedel nove pojme in koncepte. Pri tem 

mora poznati tudi, kako učenci konstruirajo svoje znanje. Hkrati pa mora upoštevati, 

Slika 3: Prepoznavanje geometrijskih oblik 
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kaj učenci ţe znajo, saj obstoječe znanje vpliva na vrstni red učenja in poučevanja. 

Pri poučevanju lahko za učenje pojmov in dejstev uporabimo različne aktivnosti. Pri 

tem pa se moramo zavedati, da je pogoj za usvajanje znanja na ravni razumevanja, 

da pride do interakcije med konkretno in miselno aktivnostjo in da ni dovolj le 

konkretna aktivnost brez miselne aktivnosti. Poučevanje konkretnih in abstraktnih 

pojmov se običajno nekoliko razlikuje, saj konkretne pojme običajno poučujemo s 

primeri (induktivno), medtem ko abstraktne pojme z definicijo (deduktivno). Na 

začetku šolanja se posluţujemo le poučevanja s primeri. Pozneje, ko otroci začnejo 

razvijati formalno logično mišljenje, pa lahko pričnemo z uvajanjem pojmov tudi preko 

definicij (Ţakelj, 2003). Temu pristopu sledu tudi Učni načrt (2011), kjer je zapisano, 

da naj bi pri pouku matematike na začetku izhajali iz izkustvene ravni učencev, nato 

pa bi postopoma prešli v formalno matematiko. »Učenci naj spoznavajo matematiko 

najprej preko izkustva materialnega sveta, nato preko govornega jezika, ki 

generalizira to izkustvo, v naslednji fazi prek slike in prikazov ter šele nazadnje na 

simbolni in abstraktni ravni« (Učni načrt, 2011, str. 71).   

 

 PROCEDURALNO ZNANJE 6.2

Proceduralno znanje zajema poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in 

procedur. Pri tem ni več dovolj le priklic pravil, zakonov in postopkov, temveč morajo 

učenci te znati tudi ustrezno izbrati in uporabiti. Ločimo rutinsko proceduralno znanje 

in kompleksno proceduralno znanje. Rutinsko znanje zajema na primer izvajanje 

rutinskih postopkov, uporabo pravil in obrazcev, reševanje preprostih nesestavljenih 

nalog z malo podatki, medtem ko kompleksno znanje zajema uporabo 

kompleksnejših postopkov, poznavanje, izbiro in učinkovito obvladovanje algoritmov 

in procedur ter reševanje kompleksnejših nalog (Ţakelj, 2003).  

 

»Elementi proceduralnega znanja: 

 poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur (metod, 

postopkov); 

 uporaba pravil, zakonov in postopkov; 

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

postopek izvesti« (Ţakelj, 2003, str. 99).  

 

Primeri nalog – rutinsko (proceduralno) znanje (Uran, Bitenc in Mutić, 2003): 

1. Koliko kilometrov in koliko metrov?  

1500 m = ___ km ___m    

2865 m = ___ km ___m 

2. Načrtaj kvadrat s stranico dolţine 32 cm. 
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Primeri nalog – kompleksno (proceduralno) znanje (Japelj Pavešić in Kerţič, 2006): 

1. Iz kockic z robom 1 cm sestavimo kvader z robovi 3 cm, 4 cm in 6 cm. Koliko 

kockic potrebujemo?  

 

2. Zvon so izdelali iz zlitin medenine, bakra in kositra. Porabili so 1247 kg 36 dag 

medenine, 1853 kg 17 dag bakra in 177 kg 42 dag kositra. Koliko tehta zvon?  

 

 Učenje algoritmov in procedur  6.3

Da lahko učenec izvede določen algoritem, mora poznati tudi določene koncepte in 

biti sposoben priklicati določena dejstva (pravila, zakone, postopke). Hkrati pa 

pogosto ni potrebno, da mora učenec razumeti algoritem, da ga lahko tudi izvede. 

Ravno zaradi tega razloga Ţakelj (2003) opozarja, da učitelji včasih dajejo prevelik 

poudarek proceduralnem znanju, saj pogosto pride do tega, da učenci pravilno in 

hitro izvajajo zapletene procedure, hkrati pa jih ne razumejo. Prav tako avtorica 

opozarja, da je pomembno, da algoritme uvedemo, ko je usvojeno razumevanje 

določenih konceptov, ki so pogoj za obvladovanje teh algoritmov. To moramo 

upoštevati, če ţelimo, da bo učenec sposoben razumeti algoritem. S tem ko učenec 

razume algoritem, pa zagotovimo, da si bo algoritem tudi pravilno zapomnil, saj 

nerazumevanje algoritma hitro privede do napačne zapomnitve le-tega (Ţakelj, 

2003). Pri tem si lahko pogledamo primer seštevanja trimestnega števila s prehodom 

pri enicah. 

 

 

Učenec, ki razume računanja s prehodom oz. razume, kako prenesemo desetiške 

enote in zakaj to naredimo, bo znal izračunati tudi podobne račune, ki vključujejo 

prenos desetiških enot. Učenec, ki pa tega ne razume, pa bo imel pri podobnih 

primerih najverjetneje teţave in bo delal napake.  

  

 

 PROBLEMSKO ZNANJE 6.4

Problemsko znanje zajema uporabo obstoječega znanja v novih situacijah. Pri tem 

učenci uporabljajo kombinacijo različnih pravil in pojmov, hkrati pa kaţejo sposobnost 

uporabe konceptualnega in proceduralnega znanja. Vključuje aplikativna znanja ter 

načrtovanje strategij za reševanje problemov, kar zajema uporabo nabora procesov, 

ki jih učenci poznajo (Ţakelj, 2003). 

 

    3 4 0 

+ 11 7 2____  

     5 1 0 
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»Elementi problemskega znanja: 

 postavitev problema (prepoznavanje problema in njegova formulacija, 

postavitev smiselnih vprašanj); 

 preveritev podatkov (zadostnost, konsistentnost); 

 strategije reševanja; 

 uporaba znanja (transfer); 

 miselne veščine, kot so analiza, sinteza, indukcija, dedukcija, interpretacija« 

(Ţakelj, 2003, str. 100).  

 

 

Primeri nalog (Japelj Pavešić in Kerţič, 2006): 

1. Kakšno mreţo ima narisano telo? Kateri liki jo sestavljajo? Nariši mreţo na list 

papirja. Dolţine robov izberi sam. Mreţo izreţi in sestavi telo. 

 

 
Slika 4: Primer naloge (problemsko znanje) (Japelj Pavešić in Kerţič, 2006) 

 

2. Ali lahko iz okrasnega papirja pravokotne oblike s stranicama 10 cm in 30 cm 

izreţemo mreţo kocke z robom 5 cm? 

3. V novem gostišču Pri pujsu imajo 12 kvadratnih miz, širokih 1 m. Šivilja je 

sešila 35 kvadratnih prtov, ki so od miz na obeh straneh širši za 25 cm. Vse 

prte mora šivilja zarobit. Koliko metrov blaga bo šivilja zarobila?  

4. Izračunaj, koliko barve potrebujemo, da prepleskamo učilnico? 

 

Ţakelj (2003) problemsko znanje povezuje s pojmi »odkrivanje« in »raziskovanje«, 

pri čemer opozarja, da v primerih, kadar učenci rešujejo naloge, pri katerih brez 

raziskovanja vedo, katero proceduro morajo uporabiti, ne moremo govoriti o 

preverjanju problemskega znanja. Da lahko govorimo o problemskem znanju, 

moramo upoštevati 3 pogoje. Prvi pogoj je, da mora proces reševanja problema 

potekati samostojno. To pomeni, da učenec pri tem ne more uporabiti nekih znanih 

postopkov, temveč mora sam raziskovati, kako bo prišel do rešitve. Drugi pogoj je, da 

je rešitev za učenca nova, hkrati pa naj bi učencu pripomogla k uspešnejšem 

reševanju novih problemov. Tretji pogoj pa je, da se pojavi transfer znanja oziroma, 

da lahko učenec metodo reševanja prenese na druge primere. S prenosom metode 

reševanja na druge primere učenec dokaţe, da je problem rešil z lastno miselno 



31 
 

aktivnostjo. Ţakelj (2003) pa opozarja še na to, da lahko o problemski nalogi 

govorimo, če učenci predhodno še niso reševali podobnih nalog. Če pa jim je naloga 

poznana in brez raziskovanja vedo, kako jo rešiti, potem ne moremo govoriti več o 

problemskem znanju, temveč gre za primer proceduralnega znanja.  

 

 

 RAZMERJA MED TIPI ZNANJ 6.5

Struktura taksonomskih stopenj je sicer hierarhična, vendar pa se vse tri ravni znanja 

med seboj povezujejo in učinkujejo drug na drugega. Proceduralno znanje temelji na 

poznavanju konceptualnega znanja, saj izvajanje vsakega algoritma zahteva 

poznavanje določenih konceptov in sposobnost priklica ustreznih dejstev. 

Poznavanje procedur pa v manjši meri vpliva tudi na poznavanje in razumevanje 

pojmov. Prav tako je tudi za problemsko znanje nujno trdno konceptualno znanje in 

proceduralno znanje, saj se to deloma veţe tudi na konkretne vsebine (Ţakelj, 2003).  

 

 
Preglednica 2: Razmerja med tipi znanj (Cotič in Ţakelj, 2004) 

 

Frobisher (1994, v Cotič in Ţakelj, 2004) pravi, da je v šoli konceptualno znanje 

preveč zapostavljeno oziroma se mu nameni premalo časa. Hkrati pa Cotič in Ţakelj 

(2004) opozarjata na spremembe v slovenskem šolstvu, ki naj bi prinesle izboljšave 

na tem področju. Avtorici opaţata, da je prenovitev učnih načrtov prinesla tudi 

spremembe na področju ciljev matematičnega izobraţevanja. Cilji v učnem načrtu za 

matematiko, ki so bili prej bolj usmerjeni k usvajanju konkretnih vsebin in 

proceduralnega znanja, se dopolnjujejo s konceptualnim in procesnim znanjem. V 

Učnem načrtu (2011) je zapisano, da je čedalje bolj pomembno razumevanje, 

medpredmetno povezovanje, uporaba matematičnega znanja ter zmoţnost reševanja 

problemov. Dandanes si tako pri nas kot po svetu vse bolj prizadevamo za učinkovito 

razvijanje matematičnih pojmov in konceptov ter problemskega znanja, nekoliko 

manjši pa je poudarek na proceduralnem znanju. Vse večjo vlogo dobiva znanje, ki je 

naravnano k iskanju novih poti in strategij reševanja problemov ter je prenosljivo tudi 

na druga predmetna in zunajšolska področja (Cotič in Ţakelj, 2004).  
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EMPIRIČNI DEL 

7 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V naravi lahko opazimo neomejeno število primerov matematike. Če se ustavimo in 

dobro pogledamo, vidimo, da drevesa rastejo vzporedno; da so nekateri plodovi 

okrogle oblike; da ima metulj simetrično telo ipd. Pri tem pa se nam postavi 

vprašanje, ali tudi učenci, ki se z matematiko srečujejo skoraj vsak dan v šoli, opazijo 

primere matematike tudi, ko stopijo iz šole. Ali lahko znanje, pridobljeno pri rednem 

pouku, prenesejo v svet izven šole in ga prepoznajo ter uporabijo na konkretnih 

primerih v različnih ţivljenjskih situacijah. Učenec naj bi v šoli pridobil znanje in, kot 

pravi Hodnik Čadeţ (2006), bil sposoben prepoznati določen pojem, čeprav je ta 

predstavljen na različne načine, in tudi uporabiti določeno znanje v novih situacijah.  

Pri otrocih včasih opazimo, da učene vsebine in pridobljeno znanje »predalčkajo« 

glede na šolske predmete. Menijo torej, da kar se na primer učijo pri matematiki, 

morajo znati le pri uri matematike in je izključno uporabno le za matematiko. Tako 

znanja, ki ga pridobijo pri enem predmetu, ne prenesejo oz. uporabijo pri drugih 

predmetih. Učitelji se dandanes tega vse bolj zavedajo in poskusijo učencem 

pokazati, da lahko znanja različnih predmetov povezujemo ter da je lahko znanje 

enega predmeta uporabno tudi pri katerem drugem predmetu. Dokaz za to je vse 

večja uporaba medpredmetnih povezav. Prenos znanja pa ni omejen le na šolske 

predmete, temveč je moţen tudi transfer iz šole v izvenšolsko okolje. Učenci lahko 

znanje, ki ga pridobijo v šoli, uporabijo v različnih izvenšolskih situacijah. Pogosto se 

med igro in različnimi drugimi aktivnosti znajdejo v situaciji, ko morajo kaj prešteti, 

izmeriti ali odmeriti, pravično razdeliti, računati z denarjem ipd. Pri tem lahko učenci 

uporabijo znanje matematike, ki so ga pridobili v šoli.   

V sklopu magistrskega dela smo raziskovali, ali otroci opazijo in prepoznajo 

matematiko (oziroma natančneje geometrijo) v naravi in ali lahko pri pouku 

matematike pridobljeno znanje iz geometrije in merjenja uporabijo na konkretnih 

problemih iz vsakdanjega ţivljenja. Preverili smo, ali znajo učenci prenesti znanje v 

novo okolje in situacijo ter ga ustrezno uporabiti. Pri tem smo učence peljali v naravo, 

saj nam narava ponuja neomejeno število konkretnih primerov matematike in veliko 

materialov, ki jih lahko uporabimo za laţje razumevanje matematičnih pojmov.  

Z izvedbo raziskave smo učencem med drugim poskusili pokazati, da je matematika 

povsod okoli nas in da je pomemben element v našem ţivljenju.  
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8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Zastavili smo si 6 raziskovalnih vprašanj, in sicer: 

1. Ali učenci prepoznajo geometrijo v naravi? 

2. Ali učenci znajo uporabiti pri pouku matematike pridobljeno znanje iz geometrije in 

merjenja za reševanje konkretnih problemov v naravi? 

3. Ali so učenci uspešnejši pri prenosu konceptualnega znanja ali pri prenosu 

problemskega znanja v naravo? 

4. Kakšen je odnos učencev do povezovanja pouka geometrije z naravo?  

5. Kakšen je odnos učencev do uporabe znanja, ki ga pridobijo pri pouku 

matematike? 

6. Kakšen odnos imajo učenci do reševanja matematičnih problemov v skupini? 

 

9 METODA 

Raziskava v empiričnem delu temelji na kvantitativnem in kvalitativnem 

raziskovalnem pristopu. Uporabili smo deskriptivno neeksperimentalno metodo. 

 

 VZOREC 9.1

Vzorec raziskave je neslučajnostni, priloţnostni. V raziskavi je sodelovalo 20 učencev 

izbranega 5. razreda osnovne šole v Sloveniji. Od tega je bilo 10 deklic in 10 dečkov. 

Učenci so bili stari 10 ali 11 let.  

 

 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 9.2

Raziskavo smo izvedli v okviru rednega pouka matematike, in sicer v 3 zaporednih 

šolskih urah (v istem dnevu). Raziskava je potekala v treh delih. Pri tem smo prvi in 

drugi del raziskave zdruţili in ga izvedli v obliki dela po postajah na travniku pred 

šolo. Učenci so pri tem izpolnili dva preizkusa znanja (Scavenger Hunt in Urejanje 

šolske okolice). Tretji del pa je zajemal anketo, ki smo jo izvedli v učilnici. Predhodno 

smo pridobili soglasje ravnateljice za sodelovanje šole v raziskavi, ter soglasja 

staršev, da lahko njihovi otroci sodelujejo v raziskavi.  

Prvi preizkus znanja je bil v obliki igre »«Scavenger Hunt« in je preverjal 

prepoznavanje geometrije v naravi, s čimer smo preverjali osnovno in konceptualno 

znanje učencev. Zajemal je različne geometrijske pojme, ki naj bi jih učenci v 5. 

razredu poznali. Drugi preizkus znanja je preverjal uporabo pri pouku matematike 

pridobljenega znanja iz geometrije in merjenja za reševanje konkretnih problemov v 
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naravi, s čimer smo preverjali problemsko znanje učencev. Pri tem so morali rešiti 2 

problemski nalogi, ki sta zajemali področje geometrije in merjenja. V sklopu tretjega 

dela raziskave pa so učenci rešili anketni vprašalnik, ki se je nanašal na njihov odnos 

do povezovanja pouka geometrije in merjenja z naravo, odnos do uporabe znanja, ki 

ga pridobijo pri pouku matematike, ter odnos do reševanja matematičnih problemov v 

skupini. Objektivnost izvedbe smo zagotovili tako, da so imeli vsi učenci enake 

pogoje. Vsi so torej dobili enaka navodila, preizkus znanja in anketo so reševali 

sočasno, prav tako pa smo omejili prostor gibanja pri reševanju preizkusov znanja 

pred šolo. 

 

 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 9.3

Za obdelavo podatkov smo uporabili deskriptivno oz. opisno statistično metodo. Pri 

prvem preizkusu znanja  (Scavenger Hunt) smo podatke predstavili v obliki tabele, in 

sicer s pomočjo absolutnih (f) in relativnih (f %) frekvenc, ter zraven navedli tudi 

odgovore učencev. Predstavljene podatke pa smo nato interpretirali. Pri drugem 

preizkusu znanja (problemske naloge) pa smo priloţili slike zapisov učencev ter jih 

opisno analizirali in interpretirali. Odgovore anketnih vprašalnikov pa smo predstavili 

v obliki tabele s pomočjo absolutnih (f) in relativnih (f %) frekvenc. Predstavljene 

podatke smo prav tako tudi interpretirali. Na koncu smo odgovorili na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. S prvim preizkusom znanja (Scavenger Hunt) smo dobili 

odgovore na 1. in 3. raziskovalno vprašanje; z drugim preizkusom znanja 

(problemske naloge) smo dobili odgovore na 2. in 3. raziskovalno vprašanje; z 

anketnim vprašalnikov pa smo dobili odgovore na 4., 5. in 6. raziskovalno vprašanje.    
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10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati posameznih delov raziskave. Prvi del 

raziskave je vključeval preizkus znanja (Scavenger Hunt), v sklopu katerega so 

morali učenci iskati ponazorila geometrijskih pojmov. Drugi del raziskave je vključeval 

preizkus znanja (Urejanje šolske okolice), v sklopu katerega so morali učenci rešiti 

dve problemski nalogi. Tretji del raziskave pa je zajemal anketo.  

 

 PRVI DEL RAZISKAVE (PREVERJANJE KONCEPTUALNEGA 10.1

ZNANJA) 

Prvi del raziskave je zajemal preizkus znanja v obliki igre Scavenger Hunt, ki je bil 

razdeljen na dva dela (nabiranje in fotografiranje). Geometrijske pojme smo torej 

preverjali na dva načina, saj nekatere pojme laţje in ustrezneje ponazorimo tako, da 

ponazorila naberemo, druge pa tako, da ponazorila fotografiramo. Tako, na primer, 

ne moremo nabrati ponazorila likov, saj je lik dvodimenzionalni objekt. Prav tako ne 

moremo nabrati ponazorila ravnine, ker na takšen način ne moremo ponazoriti 

neomejene ravne ploskve. Nekatere pojme (npr. vzporednost, pravokotnost, 

presečišče) pa ponazorimo z dvema objektoma, ki sta med seboj v določenem 

odnosu, pri čemer lahko le s fotografiranjem zagotovimo, da objekta tako tudi 

ostaneta (npr. dve palčki sta pravokotni druga na drugo in ostaneta pravokotni ne 

glede na to, kaj počnemo s fotografijo). Na drugi strani pa laţje in ustrezneje 

ponazorimo nekatere geometrijske pojme z nabiranjem. Tako tridimenzionalnost laţje 

ponazorimo, če ponazorila geometrijskih teles naberemo. Takšen primer sta tudi 

skladni obliki, ki ju učenci naberejo, pri tem pa skladnost preverijo s prekrivanjem. 

Podobno je tudi pri iskanju ponazorila simetrične oblike, kjer učenci s prekrivanjem 

polovic objekta preverijo ali je ta simetričen. Na začetku raziskave smo z učenci v 

učilnici ponovili geometrijske pojme, ki jih zajema preizkus znanja in naj bi jih učenci 

v 5. razredu poznali. Oba dela preizkusa znanja smo izvedli na travnati površini z 

drevesi in grmovjem pred osnovno šolo. S preizkusom znanja smo ţeleli izvedeti, ali 

učenci prepoznajo primere oz. ponazorila geometrije v naravi in kako uspešni so 

učenci pri prenosu konceptualnega znanja iz šole v izvenšolsko okolje. Z izpolnjenimi 

preizkusi znanja smo dobili odgovor na 1. in 3. raziskovalno vprašanje.   

 

 SCAVENGER HUNT – NABIRANJE 10.1.1

Prvi del preizkusa znanja so učenci opravili individualno, vsak učenec je izpolnjeval 

svoj preizkus znanja. Reševanje naloge je potekalo tako, da so učenci morali poiskati 

in nabrati ponazorila geometrijskih pojmov in jih ustrezno razporediti na preizkus 

znanja, ki so ga poloţili na ravno površino. Ko so končali, smo tako urejene preizkuse 
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znanja fotografirali za analizo, ki smo jo opravili pozneje. V preglednici so napisana 

navodila, ki so učence vodila pri iskanju ponazoril geometrijskih pojmov.  

 

Preglednica 3: Navodila za iskanje ponazoril geometrijskih pojmov (1. preizkus znanja – nabiranje) 

Poišči … 

 

… nekaj v obliki krogle. 

 

 

… nekaj v obliki valja. 

 

 

… dve skladni obliki. 

 

…  nekaj, kar ima manjšo 

ploščino in nekaj, kar ima 

večjo ploščino kot 

drevesni list na delovnem 

listu (slika 1). 

… nekaj, kar ima večji 

obseg in nekaj, kar ima 

manjši obseg kot poštna 

znamka (slika 2). 

…  1 simetrično obliko. 

 

 

… ponazorilo točke, 

ploskve in daljice. 

        .  

 

 

 

…  ponazorilo ravne, 

nesklenjene črte. 

 

 

… ponazorilo krive, 

nesklenjene črte. 

 

SLIKA 1      SLIKA 2 
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Slika 5: Primer ponazoril geometrijskih pojmov enega učenca 

Pri predstavitvi rezultatov smo upoštevali le 19 izpolnjenih preizkusov znanja 19-ih 

različnih učencev (od 20 učencev). V raziskavi nismo uporabili enega izpolnjenega 

preizkusa znanja, ker je bil zaradi neupoštevanja navodil učenca v celoti neustrezno 

izpolnjen. V nadaljevanju so najprej predstavljeni geometrijski pojmi, ki so jih učenci 

morali poiskati v sklopu tega dela preizkusa znanja, nato pa sledi predstavitev in 

analiza rezultatov tega dela. Zraven so priloţene tudi fotografije ponazoril, ki so jih 

našli učenci za posamezne pojme.  

 

 

PREDSTAVITEV GEOMETRIJSKIH POJMOV 

Krogla je geometrijsko telo, ki ga omejuje ploskev, katere točke so enako oddaljene 

od središča (Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 2000). 

 

 

Valj je geometrijsko telo, ki ga omejujeta dve enako veliki in vzporedni osnovni 

ploskvi v obliki kroga, in plašč, ki je kriva ploskev (Slovar slovenskega knjiţnega 

jezika, 2000). 

 

 

Dve lika sta skladna, ko sta enake oblike in enake velikosti. Če skladna lika poloţimo 

enega na drugega, se popolnoma prekrivata (Japelj Pavešić, Kerţič in Kukovič, 

2004).  
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Neka oblika je simetrična, kadar lahko obliko razdelimo na dva dela tako, da je drugi 

del enak zrcalni podobi prvega dela (Japelj Pavešić, Kerţič in Kukovič, 2004).  

 

 

 

Ploščina je velikost ploskve (Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 2000). 

 

Obseg lika je enak vsoti dolţin stranic, s katerimi je lik omejen (Japelj Pavešić in 

Kerţič, 2006).  

 

Daljica je omejena ravna črta. Predstavlja najkrajšo razdaljo med dvema točkama. 

Začetek in konec daljice sta krajišči daljice (Japelj Pavešić in Kerţič, 2006).  

 

 

Točka je geometrijski element, ki ga ne moremo izmeriti (nima dolţine, širine ali 

višine). Označuje, kje nekaj je (Japelj Pavešić, Kerţič in Kukovič, 2004).  

 

. A 

 

Ploskev je dvodimenzionalna geometrijska tvorba oz. mnoţica točk, ki se raztezajo v 

dveh spremenljivih smereh (Leksikon Cankarjeve zaloţbe, 2002). 

 

 

 

Nesklenjena črta je črta, ki nastane, če se začetek in konec črte ne ujemata.  

Krive črte običajno rišemo prostoročno. Ravne črte običajno rišemo ob ravnilu 

(Cotič, Hodnik, Manfreda in Mutič, 1996).  

 

Ravna, nesklenjena črta: 

 

 

     Kriva, nesklenjena črta: 
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ANALIZA REŠITEV PREIZKUSA ZNANJA  

Rezultati so predstavljeni v obliki preglednice, in sicer s pomočjo absolutnih (f) in 

relativnih (f %) frekvenc, zraven pa so navedeni tudi primeri, ki so jih učenci izbrali 

kot ponazorilo posameznega pojma. Absolutne frekvence v preglednici predstavljajo 

število učencev. Pri presojanju o ustreznosti posameznega ponazorila smo 

upoštevali definicije posameznih geometrijskih pojmov, ki smo jih prej predstavili. 

Ponazorilo smo opredelili kot ustrezno, če smo lahko prepoznali tipične značilnosti, ki 

naj bi jih imel posamezni geometrijski pojem glede na prej navedene definicije. Kot 

neustrezno ponazorilo pa smo opredelili ponazorila pojmov, ki se niso ujemala z 

opredelitvijo tega pojma. Pri analizi ponazoril smo manjša odstopanja od 

geometrijskih pojmov dopuščali, saj v naravi teţko najdemo ponazorilo 

geometrijskega pojma, ki temu povsem ustreza.     

 

Preglednica 4: Ponazorila geometrijskih pojmov, ki so jih našli učenci 

 
Ustrezna ponazoritev Neustrezna ponazoritev 

Niso 

našli 

f f % Primeri f f % Primeri f f % 

KROGLA 
19 100,0 Plod platane, 

koščica breskve 

0 0 / 0 0 

Vsi učenci so ustrezno izbrali ponazorilo krogle. Pri tem so skoraj vsi za ponazorilo 

izbrali plod platane. Le en učenec je kroglo ponazoril s koščico breskve. 

                                                            
                 Slika 6: Ponazorilo krogle (plod platane)             Slika 7: Ponazorilo krogle (koščica breskve) 

 

 
Ustrezna ponazoritev Neustrezna ponazoritev 

Niso 

našli 

f f % Primeri f f % Primeri f f % 

VALJ 

17 89,5 Palčka/vejica, 

storţ, del avta 

(zaščita blaţilca) 

0 0 / 2 10,5 
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Večina učencev (89,5 %) je ustrezno izbrala ponazorilo valja. Pri tem je večina (13 

učencev) za ponazorilo izbrala palčko oz. vejico, 1 učenec je našel del avtomobila v 

obliki valja, 3 učenci so se odločili za storţe, pri čemer so vsi trije izbrali storţe 

valjaste oblike (in ne stoţčaste oblike). Nekaj učencev (10,5 %) pa ponazorila valja ni 

našlo. 

                                                                                                 
  Slika 8: Ponazorilo valja (palčka)          Slika 9: Ponazorilo valja (storţ)           Slika 10: Ponazorilo valja (del avta) 

 

Ustrezna ponazoritev Neustrezna ponazoritev 
Niso 

našli 

f f % Primeri f f % Primeri f f % 

SKLADNI 

OBLIKI 

5 26,3 Lista, cvetova 

marjetice, 

plodova platane 

13 68,4 Lista, cvetova 

regrata/ 

marjetice, seme 

platane, storţa, 

trava, lubje 

1 5,3 

Učenci so za ponazorilo dveh skladnih oblik izbrali različne objekte. Pri tem je skoraj 

polovica učencev (47 %) izbrala tridimenzionalne oblike, torej ponazorilo skladnih 

teles. 53 % učencev pa je izbralo dvodimenzionalne oblike, torej ponazorila skladnih 

likov. Pri analizi smo upoštevali tako ponazorila, ki so se nanašala na like, kot 

ponazorila, ki so se nanašala na telesa. Učenci so se odločali predvsem za drevesne 

liste (8 učencev) in cvetove (5 učencev). Le nekaj učencev (26,3 %) pa je ponazorilo 

tudi ustrezno izbralo. Vsi učenci so za ponazorilo skladnih oblik sicer izbirali dva 

objekta iste vrste (npr. 2 marjetici), vendar pa so bili pri tem premalo pozorni na obliko 

in velikost teh objektov, kar pa je pomembno, da lahko govorimo o skladnih oblikah. 

Dve obliki sta skladni takrat, ko sta enake oblike in enake velikosti. Tako so, na 

primer, izbrali cvetlici iste vrste, vendar z različno dolgimi peclji ali različno velikimi 

cvetovi; lista iste vrste drevesa, vendar različne oblike ali velikosti ipd. Pri analizi smo 

manjša odstopanja sicer dopuščali, saj je v naravi teţko najti popolnoma enaki obliki, 

vseeno pa so bile pri večini primerov razlike med oblikama prevelike. En učenec pa 

ponazorila skladnih oblik ni našel.  
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Slika 11: Ponazorilo skladnih oblik (marjetica)         Slika 12: Ponazorilo skladnih oblik (list) 

                                                             
              Slika 13: Ponazorilo skladnih oblik (plod platane)       Slika 14: (Neustrezno) ponazorilo skladnih  
                                                                                                                          oblik (regrat) 

 
Slika 15: (Neustrezno) ponazorilo skladnih 

oblik (seme platane) 

 

 
Ustrezna ponazoritev 

Neustrezna 

ponazoritev 
Niso našli 

f f % Primeri f f % Primeri f f % 

PLOŠČINA 

18 94,7 List, trava, cvet 

marjetice, košček 

lubja, seme platane 

1 5,3 List 0 0 

Večina učencev (94,7 %) je ustrezno izbrala objekt, ki ima manjšo ploščino kot 

drevesni list na delovnem listu. Večina je za ponazorilo izbrala objekte, ki so imeli 

očitno manjšo ploščino (pribliţno polovico manjšo ploščino) kot drevesni list na 

delovnem listu. Le 2 učenca pa sta za ponazorilo izbrala lista, kjer je bila razlika v 

velikosti ploščine manj očitna, vendar pa smo z analizo ugotovili, da sta učenca 

izbrala ustrezni primer (slika 19 in 20). Le 1 učenec pa je izbral primer z večjo 

ploščino, torej neustrezen primer. Pri analizi smo upoštevali ploščino ploskve objekta, 

ki je bila obrnjena navzgor.  
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                              Slika 16: Slika lista z delovnega lista     

 

 
Slika 18: Ponazorilo (manjše) ploščine (list) 

                                                                                      
                                      Slika 19:  Ponazorilo (manjše)                Slika 20: Ponazorilo (manjše)  
                                                     ploščine (list)                                         ploščine (list) 

                                       

 

Ustrezna ponazoritev Neustrezna ponazoritev 
Niso 

našli 

f f % Primeri f f % Primeri f f % 

OBSEG 13 68,4 List, lubje 3 15,8 Storţ, 

kamen, trava 

3 15,8 

Večina učencev (68,4 %) je ustrezno izbrala objekt, ki ima večji obseg kot poštna 

znamka na delovnem listu. Pri tem učenci niso dobili navodil, kako naj bi preverili, ali 

je obseg objekta, ki so ga izbrali za ponazorilo, res večji. Zagotovo vemo, da obsega 

niso izmerili z merilnimi pripomočki. Pri tem sklepamo, da so učenci ocenili obseg 

določenega objekta in nato oceno primerjali z oceno obsega poštne znamke na 

delovnem listu, ali pa so objekt postavili na znamko in njuna obsega primerjali. 

Rezultati raziskave nam pokaţejo le, ali so učenci izbrali ustrezno ponazorilo, ne 

pokaţejo pa nam, kako so ponazorila izbirali. Pri analizi rezultatov pa smo obsege 

ponazoril, ki so jih našli učenci, tudi izmerili. Pri tem so skoraj vsi za ponazorilo izbrali 

list, le 1 učenec je izbral lubje. Dva učenca sta izbrala objekta (kamen, storţ), ki ju ne 

Slika 17: Neustrezno ponazorilo 
(manjše) ploščine (list) 
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moramo analizirati, saj ne vemo, kaj sta učenca upoštevala kot primer večjega 

obsega. En učenec pa je neustrezno izbral, saj je obseg trave, ki jo je izbral, manjši 

od obsega poštne znamke na delovnem listu. Nekaj učencev (15,8 %) pa ponazorila 

ni našlo. 

                              
                     Slika 21: Poštna znamka z delovnega lista      Slika 22: Ponazorilo (večjega) obsega (list)        

                                    
                                  Slika 23: Ponazorilo (večjega)          Slika 24: Neustrezno ponazorilo (večjega) 
                                                 obsega (lubje)                                           obsega (trava) 

 

 Ustrezna ponazoritev Neustrezna ponazoritev 
Niso 

našli 

 f f % Primeri f f % Primeri f f % 

SIMETRI. 

OBLIKA 

8 42,1 List 11 57,9 List, lepenka, 

storţ, seme 

platane, 

marjetica 

0 0 

Učenci (42,1 %), ki so ustrezno izbrali ponazorilo simetrične oblike, so za ponazorilo 

izbrali drevesni list. Prav tako so drevesni list izbrali tudi nekateri učenci (6 učencev), 

katerih ponazorilo ni bilo ustrezno, saj se polovici lista nista prekrivali in tako list ni bil 

simetričen. Da lahko govorimo o simetrični obliki, mora biti oblika takšna, da jo lahko 

razdelimo na dva dela tako, da se po pregibu natanko prekrivata. Pri analizi smo 

manjša odstopanja sicer dopuščali, saj je v naravi teţko najti popolnoma simetrično 

obliko, vseeno pa so imeli nekateri primeri preveliko razliko med obema deloma, ki 

naj bi tvorila simetrično obliko. Učenci so mogoče pravilno razmišljali, ko so izbirali 

drevesne liste za ponazorilo, saj se polovici lista pogosto prekrivata in tako tvorita list, 

ki je simetričen. Pri tem pa niso bili dovolj pozorni na to, ali za izbrani list to res drţi. 

Če bi bili na to bolj pozorni, bi verjetno lahko našli ustreznejše primere. Prav tako je 

bil iz istega razloga neustrezen tudi primer, kjer je učenec za ponazorilo izbral 

lepenko. 2 učenca sta za ponazorilo izbrala storţ, ki ga nismo upoštevali kot ustrezno 

ponazorilo, saj se učenci na razredni stopnji seznanijo le s simetrijo na ravninskih 
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objektih in tako ne moremo pri izbranem primeru vedeti, ali sta učenca res 

prepoznala simetrijo telesa. Dva učenca pa sta pojem simetrična oblika zamenjala s 

pojmom skladni obliki, saj sta kot ponazorilo priloţila 2 »identična« objekta. Od tega 

je en učenec priloţil 2 polovici semena platane, drugi pa 2 cvetova marjetice. 

                                                                                 
 Slika 25: Ponazorilo simetrične oblike (list)    Slika 26: (Neustrezno) ponazorilo   Slika 27: (Neustrezno) ponazorilo  
                                                                             simetrične oblike (list)                     simetrične oblike (lepenka) 

 
Ustrezna ponazoritev Neustrezna ponazoritev Niso našli 

f f % Primeri f f % Primeri f f % 

TOČKA 

1 5,3 Popek marjetice 9 47,35 Cvet regrata/ 

marjetice, 

kamen, 

seme, lešnik, 

palčka 

9 47,35 

PLOSKEV  

10 52,6 List, lesena 

ploščica, plastika, 

seme platane 

1 5,3 Košček lesa 8 42,1 

DALJICA 11 57,9 Palčka 5 26,3 Storţ, palčke 3 15,8 

Pri analizi pojmov točka, ploskev in daljica smo pojme analizirali glede na prej 

navedene definicije pojmov, hkrati pa smo upoštevali tudi, da so učenci izbrali 

ponazorila, ki so morala ponazarjati pojme v ustreznem sorazmerju. Tako smo, na 

primer, kot ustrezno ponazorilo točke upoštevali primere, kjer je bilo ponazorilo točke 

izredno majhno v primerjavi s ploskvijo (npr. popek marjetice in večji drevesni list). 

Neustrezno ponazorilo točke pa je bilo, na primer, takrat, ko je bilo ponazorilo točke 

skoraj tako veliko kot ponazorilo ploskve.  

Učenci so bili najbolj uspešni pri iskanju ponazoril za pojem daljica, in sicer je pojem 

ustrezno ponazorila dobra polovica učencev (57,9 %). Ti učenci so za ponazorilo 

omejene ravne črte uporabili palčke. Dva učenca pa sta s palčkami neustrezno 

ponazorila daljico, ker sta uporabila razvejani palčki. Prav tako neustrezna je bila tudi 

ponazoritev s storţem. Nekaj učencev (15,8 %) pa v naravi ni našlo objekta za 

ponazoritev daljice.  
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Učenci so bili delno uspešni tudi pri iskanju ponazoritve ploskve, in sicer je pribliţno 

polovica učencev (52,6 %) ustrezno ponazorila ploskev z listi, ki jih je uporabila 

večina učencev (5 učencev), z leseno ploščico, s plastično ploščico in semenom 

platane. Neustrezen je bil le košček lesa, saj je šlo za tridimenzionalni objekt, 

medtem ko je ploskev dvodimenzionalna geometrijska tvorba. Veliko učencev 

(42,1 %) pa ni našlo primera ponazoritve. 

Največje teţave pa so imeli učenci s ponazoritvijo točke, saj je točko ustrezno 

ponazoril le 1 učenec. Za ponazorilo je izbral popek marjetice, ki je bil zelo majhen in 

s katerim bi lahko ponazorili geometrijski element, ki nima dolţine, širine in višine ter 

ga ne moremo izmeriti. Prav tako bi ga v primerjavi s priloţenim ponazorilom daljice 

in ploskve lahko dojemali kot točko. Skoraj polovica učencev (47,35 %) pa je izbrala 

neustrezno ponazorilo (cvet, kamen, seme, plod, palčko), saj so bili ti objekti preveliki 

v primerjavi z izbranim ponazorilom ploskve in tako ne morejo ponazarjati točke. 

Poleg tega pa skoraj polovica učencev (47,35 %) ni našla objekta, ki bi ga lahko 

uporabili kot ponazorilo.  

Rezultati so nam torej pokazali, da skoraj polovica učencev ni našla ponazorila 

ploskve in točke. Pri tem ne moremo govoriti o pomanjkanju primerov v naravi, saj je 

bilo na območju, kjer so učenci iskali ponazorila geometrijskih pojmov, veliko 

objektov, s katerimi bi lahko ponazorili tako ploskev (npr. listi) kot tudi točko (npr. 

kamenčki, popki roţ). Poleg tega pa je večina učencev, ki so našli ponazorilo točke, 

to neustrezno izbrala. Pri tem nas rezultati opozarjajo, da učenci mogoče ne 

razumejo pojmov ploskev ter točka in posledično niso znali poiskati ustreznega 

ponazorila.   

 
Slika 28: Ponazorilo točke (popek), daljice  

  (palčka) in ploskve (list) 

    

 

                                                                                        
       Slika 29: Ponazorilo daljice (palčka) in ploskve (list);           Slika 30: Ponazorilo daljice (palčka) in ploskve (list); 
                     neustrezno ponazorilo točke (kamen)                                  neustrezno ponazorilo točke (cvet) 
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Kot je bilo ţe prej omenjeno, smo pri analizi torej upoštevali dva kriterija: ustreznost 

ponazorila posameznega pojma glede na definicijo pojma ter razmerje med ponazorili 

vseh treh pojmov (razmerje med ponazorilom ploskve, daljice in točke). Tako smo 

nekatera ponazorila šteli kot neustrezna, kljub temu da so mogoče ustrezala enemu 

kriteriju, niso pa ustrezala drugemu. Sliki 29 in 30 tako prikazujeta primer, kjer so 

učenci upoštevali razmerja, vendar pa so vseeno izbrali neustrezno ponazorilo pojma 

točka, če upoštevamo, da je točka geometrijski element, ki nima dolţine, širine in 

višine ter ga ne moremo izmeriti. Nekateri učenci pa razmerij med ponazorilom 

ploskve, daljice in točke niso upoštevali. To nam prikazuje slika 31, kjer lahko 

opazimo, da je storţ, ki je ponazorilo daljice, skoraj tako širok kot list, ki je ponazorilo 

ploskve. Prav tako pa kamen, ki je ponazorilo točke, zavzema skoraj polovico 

površine lista, ki je ponazorilo ploskve.   

 

 
Slika 31: Primer neustreznega razmerja med  

ponazorilom točke, daljice in ploskve 
 

 
Ustrezna ponazoritev Neustrezna ponazoritev 

Niso 

našli 

f f % Primeri f f % Primeri f f % 

RAVNA, 

NESKLEN. 

ČRTA 

19 100,0 Palčka 0 0 / 0 0 

KRIVA, 

NESKLEN. 

ČRTA 

16 84,2 Palčka, trava 2 10,5 Palčka 1 5,3 

Vsi učenci so ustrezno ponazorili ravno, nesklenjeno črto, pri čemer so vsi uporabili 

palčke. Skoraj vsi (84,2 %) so prav tako ustrezno ponazorili krivo, nesklenjeno črto. 

Pri tem so nekateri uporabili palčke (11 učencev), drugi pa travo (5 učencev). Le 2 

učenca sta s palčko neustrezno ponazorila krivo črto, saj sta za ponazorilo izbrala 

lomljeno črto (sliki 34 in 35). Pri tem je 1 učenec (slika 35) palčko, s katero je ţelel 

ponazoriti krivo črto, namenoma lomil. Prav tako pa tudi le 1 učenec ni naše primera, 

s katerim bi lahko ponazoril krivo, nesklenjeno črto. Pri primerjavi ponazoril ravne, 
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nesklenjene črte, in krive, nesklenjene črte, za vsakega posameznega učenca smo 

opazili tudi, da skoraj vsi (89,4 %) poznajo in razumejo razliko med tema dvema 

črtama, saj so bile opazne razlike med ponazorilom ene in druge črte za vsakega 

posameznega učenca.  

 

 

 

 

Slika 32: Ponazorilo ravne in krive črte (palčka, trava)              Slika 33: Ponazorilo ravne in krive črte (palčki) 

 

 

 

 

 

Slika 34: Ponazorilo ravne in krive črte (palčki) 

 

 

 

 

 

 SCAVENGER HUNT – FOTOGRAFIRANJE 10.1.2

Drugi del preizkusa znanja v obliki igre Scavenger Hunt je zajemal iskanje in 

fotografiranje ponazoril določenih geometrijskih pojmov. Učenci so pri tem delu delali 

v manjših skupinah (7 skupin po 3 učenci v skupini). Vsaka skupina je morala 

poiskati in fotografirati ponazorila geometrijskih pojmov. Pri tem so dobili natančna 

navodila, kako morajo fotografirati ponazorilo in navodilo, da morajo za vsak pojem 

priloţiti natanko eno fotografijo. Učenci so dobili tudi delovne liste, na katerih je bilo 

zapisano, katere geometrijske pojme morajo poiskati in fotografirati. V preglednici so 

predstavljena navodila, ki so bila zapisana na delovnem listu. 

 

 

Slika 35: (Neustrezno) ponazorilo krive črte 
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Preglednica 5: Navodila za iskanje ponazoril geometrijskih pojmov (1. preizkus znanja – fotografiranje) 

Fotografiraj … 

 

… nekaj v obliki kroga. 

 

 

… nekaj v obliki trikotnika. 

 

 

… dve stvari, ki sta 

pravokotni. 

 

 

… dve stvari, ki sta 

vzporedni. 

 

 

… presečišče dveh 

premic. 

 

 

…  ponazorilo ravnine. 

 

 

… ponazorilo kota, ki je 

manjši od kota na sliki. 

 

 

… ponazorilo lomljene 

črte. 

 

 

… ponazorilo sklenjene 

črte. 

 

V nadaljevanju so najprej predstavljeni geometrijski pojmi, ki so jih učenci morali 

poiskati v sklopu drugega dela preizkusa znanja (Scavenger Hunt – fotografiranje), 

nato pa sledi predstavitev in analiza rezultatov tega dela. Zraven so priloţene tudi 

fotografije ponazoril učencev za posamezne pojme.  

 

 

PREDSTAVITEV GEOMETRIJSKIH POJMOV 

Krog je geometrijski lik, torej se razteza v dve smeri (širino in dolţino). Sestavljata ga 

ravna ploskev in rob, ki ga imenujemo kroţnica (Japelj Pavešić, Kerţič in Kukovič, 

2004).  
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Trikotnik je geometrijski lik, torej se razteza v dve smeri (širino in dolţino). Določajo 

ga tri točke (oglišča), ki ne leţijo na isti premici. Ima tri stranice, ki povezujejo oglišča 

(Japelj Pavešić  in Kerţič, 2006).  

 

 

 

Premici sta pravokotni takrat, ko ena premica seka drugo premico tako, da skupaj 

oblikujeta pravi kot (Leksikon Cankarjeve zaloţbe, 2002).  

 

 

Vzporedni premici sta ves čas enako oddaljeni druga od druge in se nikjer ne sekata 

(Japelj Pavešić, Kerţič in Kukovič, 2004).  

 

 

 

Presečišče je točka, v kateri se dve premici sekata (Japelj Pavešić, Kerţič in 

Kukovič, 2004).  

 

 

 

Ravnina je neomejena ravna ploskev. V vseh smereh se razteza poljubno daleč 

(Japelj Pavešić in Kerţič, 2006).  

 

Kot je območje v ravnini, ki je omejeno z dvema poltrakoma, ki imata skupno krajišče 

(Japelj Pavešić in Kerţič, 2006).  
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Nesklenjena črta je črta, ki nastane, če se začetek in konec črte ne ujemata. 

Sklenjena črta je črta, ki nastane, če jo začnemo in končamo risati v isti točki (Cotič, 

Hodnik, Manfreda in Mutič, 1996). 

Lomljena črta je črta, ki nastane z zaporednim povezovanjem točk z daljicami. Pri 

tem točke ne leţijo na isti premici. Pri enostavni lomljeni črti se daljice ne sekajo. Pri 

neenostavni lomljeni črti pa se daljice sekajo (vir: http://eucbeniki.sio.si/mat8/821/ 

index1.html).  

 

Nesklenjena, lomljena črta: 

 

     

        Sklenjena črta: 

 

 

 

 

 

ANALIZA REŠITEV PREIZKUSA ZNANJA  

Rezultati so predstavljeni v obliki preglednice, in sicer s pomočjo absolutnih (f) in 

relativnih (f %) frekvenc, zraven pa so priloţene fotografije, ki so jih učenci posneli 

kot ponazorilo posameznega pojma. Absolutne frekvence v preglednici predstavljajo 

število skupin.  

  

Preglednica 6: Ponazorila pojma »krog«, ki so jih našli učenci 

Ustrezna ponazoritev Neustrezna ponazoritev 

f f % f f % 

5 71,4 2 28,6 

                                           
             Slika 36: Ponazorilo kroga                 Slika 37: Ponazorilo kroga                Slika 38: Ponazorilo kroga                  
                  (odprtina smetnjaka)                     (betonski podstavek droga)                             (cvet)    

http://eucbeniki.sio.si/mat8/821/%20index1.html
http://eucbeniki.sio.si/mat8/821/%20index1.html
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          Slika 39: (Neustrezno) ponazorilo kroga                                  Slika 40: (Neustrezno) ponazorilo kroga  
                                 (plod platane)                                                                         (koščica breskve) 

 

Večina učencev (71,4 %) je ustrezno izbrala ponazorilo pojma »krog«. Pri tem so za 

ponazorilo izbrali odprtino smetnjaka, betonski podstavek droga in cvet marjetice. 

Nekaj učencev (28,6 %) pa je kot ponazorilo izbralo plod platane in koščico breskve. 

Ponazorili sta neustrezni, saj gre v tem primeru za ponazorilo geometrijskega telesa, 

(krogle), ki se razteza v tri smeri (dolţina, širina in višina) in tako ne moremo govorili 

o geometrijskem liku (krogu), ki se razteza v dve smeri (dolţina in širina). Če smo 

natančni, lahko opazimo, da gre tudi pri odprtini smetnjaka, betonskem podstavku 

droga in cvetu marjetice za tridimenzionalni objekt. Vseeno pa smo ta ponazorila 

upoštevali kot ustrezna, saj je 3. dimenzija precej manj izrazita. 

 

 
Preglednica 7: Ponazorila pojma »trikotnik«, ki so jih našli učenci 

Ustrezna ponazoritev Neustrezna ponazoritev 

f f % f f % 

2 28,6 5 71,4 

                                                           
          Slika 41: Ponazorilo trikotnika (palčke)                         Slika 42: (Neustrezno) ponazorilo trikotnika (kamen)       

                                               
   Slika 43: (Neustrezno) ponazorilo         Slika 44: (Neustrezno) ponazorilo         Slika 45: (Neustrezno) ponazorilo  
                trikotnika (list)                                 trikotnika (krošnja smreke)        trikotnika (luknja v deblu) 
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Le nekaj učencev (28,6 %) je ustrezno ponazorilo pojem »trikotnik«. Pojem so 

ponazorili s palčkami, ki so jih sami postavili tako, da prikazujejo trikotnik. Večina 

učencev (71,4 %) pa ni ustrezno izbrala ponazorila pojma. Pri tem so 3 skupine za 

ponazorilo izbrale kamen oz. krošnjo smreke, ki ne ponazarjajo geometrijskega lika, 

temveč geometrijsko telo (saj se raztezajo v tri smeri). Prav tako pa tudi oblika luknje 

v drevesu ali oblika vhoda v luknjo in oblika drevesnega lista ne ustrezajo opredelitvi 

pojma trikotnik. Kljub temu da je le nekaj učencev našlo ustrezno ponazorilo pojma 

trikotnik, pa lahko tudi pri neustreznih ponazorilih prepoznamo nekatere značilnosti 

trikotnika. Pri tem moramo tudi upoštevati, da je bilo v naravi mogoče nekoliko teţje 

najti primer, ki bi bil ustrezen. To potrjuje tudi dejstvo, da sta skupini, ki sta ustrezno 

ponazorili trikotnik, tega sami sestavili s palčkami. Na podlagi dobljenih rezultatov 

tako ne moremo zaključiti, da učenci pojma ne razumejo, saj imajo tudi neustrezni 

primeri nekaj sorodnega s trikotnikom. Izbira ponazoril učencev pa nas opozarja, da 

se učencem glavne značilnosti trikotnika (dvodimenzionalnost, 3 stranice in 3 oglišča) 

ne zdijo tako bistvene, saj so bili zadovoljni ţe s pribliţno obliko, kljub precejšnim 

odstopanjem.      

  

Preglednica 8: Ponazorila pojma »pravokotnost«, ki so jih našli učenci 

Ustrezna ponazoritev Neustrezna ponazoritev 

f f % f f % 

7 100,0 0 0 

                                                                         
                  Slika 46: Ponazorilo pojma pravokotnost              Slika 47: Ponazorilo pojma pravokotnost  
                                       (tabla na drogu)                                                   (telovadno orodje) 

Vsi učenci (100,0 %) so izbrali ustrezno ponazorilo pojma »pravokotnost«. Nekateri 

so izbrali tablo, ki je pravokotna na drog, na katerega je pripeta, drugi pa so izbrali 

telovadno orodje, katerega sestavljajo drogovi, ki so drug na drugega pravokotni.  

 
Preglednica 9: Ponazorila pojma »vzporednost«, ki so jih našli učenci 

Ustrezna ponazoritev Neustrezna ponazoritev 

f f % f f % 

5 71,4 2 28,6 
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    Slika 48: Ponazorilo pojma vzporednost (palčki)                   Slika 49: Ponazorilo pojma vzporednost (mreţa) 

 

                                                             
      Slika 50: Ponazorilo pojma vzporednost (debli)                        Slika 51: (Neustrezno) ponazorilo pojma  
                  vzporednost (debli) 

Večina učencev (71,4 %) je ustrezno izbrala ponazorilo pojma »vzporednost«. Pri 

tem so za ponazorilo izbrali dve debli, ki rasteta vzporedno, mreţo za odtok, ali pa so 

postavili dve palčki tako, da sta bili vzporedni. Nekaj učencev (28,4 %) pa je kot 

ponazorilo vzporednosti izbralo debli, ki sta del istega drevesa. Ponazorilo je 

neustrezno, saj se debli v spodnjem delu stikata, kar pa se ne sklada z definicijo 

vzporednosti, ki pravi, da sta »premici« ves čas enako oddaljeni druga od druge in se 

nikjer ne sekata. Na podlagi tega lahko sklepamo, da ti učenci ne razumejo pojma 

vzporednost. 

 

Preglednica 10: Ponazorila pojma »presečišče«, ki so jih našli učenci 

Ustrezna ponazoritev Neustrezna ponazoritev 

f f % f f % 

7 100,0 0 0 

                                                                                 
                   Slika 52: Ponazorilo presečišča (veji)                          Slika 53: Ponazorilo presečišča (vejice) 

Vsi učenci so ustrezno izbrali ponazoritev pojma »presečišče«. Pri tem so za 

ponazorilo izbrali veje oz. vejice, ki se kriţajo.  
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Preglednica 11: Ponazorila pojma »ravnina«, ki so jih našli učenci 

Ustrezna ponazoritev Neustrezna ponazoritev 

f f % f f % 

5 71,4 2 28,6 

                                      
               Slika 54: Ponazorilo pojma ravnina (cesta)                Slika 55: Ponazorilo pojma ravnina (travnik) 

 

      

                                             
  Slika 57: (Neustrezno) ponazorilo pojma  

          ravnina (list) 
 

Večina učencev (71,4 %) je ustrezno izbrala ponazorilo pojma »ravnina«. Pri tem 

smo kot ustrezno ponazorilo opredelili primere, ki prikazujejo neomejeno ravno 

ploskev, torej ravnino, ki deluje, kot da se nadaljuje v neskončnost. Kot ustrezno 

ponazorilo smo tako šteli travnik ali cesto. Nekaj učencev (28,6 %) pa je kot 

ponazorilo ravnine izbralo list in drevo, ki pa nista ustrezni, saj ne ponazorita 

neomejene ravne ploskve, temveč prikazujeta ploskev, ki je omejena. Poleg tega pa 

list sicer prikazuje ravno ploskev, medtem ko deblo prikazuje krivo ploskev. Iz 

dobljenih rezultatov lahko torej zaključimo, da učenci, ki so ponazorilo neustrezno 

izbrali, pojem ravnina le delno razumejo.  

 

Preglednica 12: Ponazorila pojma »kot«, ki so jih našli učenci 

Ustrezna ponazoritev Neustrezna ponazoritev 

f f % f f % 

7 100,0 0 0 

Slika 56: (Neustrezno) ponazorilo pojma 
ravnina (deblo) 
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        Slika 58: Ponazorilo (manjšega)       Slika 59: Ponazorilo (manjšega)      Slika 60: Ponazorilo (manjšega) kota 

         kota (veje)               kota (deblo in korenine)    (debli) 

                                                               
                       Slika 61: Ponazorilo (manjšega) kota           Slika 62: Ponazorilo (manjšega) kota (pisali) 

         (telovadno orodje) 

Vsi učenci (100,0 %) so izbrali ustrezno ponazorilo pojma »kot«, ki je moral biti 

manjši od kota narisanega na delovnem listu. Nekateri so izbrali kot med drogoma na 

igralu, drugi pa so opazovali kote med debli, med deblom in korenino ter med vejami 

drevesa. Ena skupina pa je kot sama sestavila, in sicer s postavitvijo dveh pisal. Pri 

analizi ponazoril lahko tudi opazimo, da vsi primeri ponazarjajo le kraka kotov in ne 

delujejo kot del ravnine, ki je omejena z dvema krakoma. Učenci torej kot bistveno 

lastnost kota razumejo to, da ga sestavljata dva kraka. Pri tem pa ne upoštevajo ali 

pa ne razumejo, da gre za del ravnine, ki je omejen z dvema krakoma.  

 

Preglednica 13: Ponazorila pojma »lomljena črta«, ki so jih našli učenci 

Ustrezna ponazoritev Neustrezna ponazoritev 

f f % f f % 

7 100,0 0 0 

 
Slika 63: Ponazorilo lomljene črte (veje) 
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    Slika 64: Ponazorilo lomljene črte (trava)      Slika 65: Ponazorilo lomljene črte (vejica) 

Vsi učenci so ustrezno ponazorili pojem »lomljena črta«. Pri tem so za ponazorilo 

izbrali veje na drevesih ali grmih ter polomljene veje na tleh, nekateri učenci pa so 

poskušali tudi sami izdelati ponazorilo s pomočjo vej/trave. Pri tem so nekateri pojem 

predstavili na način, da so vejo »prelomili« na določenih mestih in s tem dobili 

»lomljeno črto«. Nekaj učencev pa je lomljeno črto poskušalo ponazoriti tako, da so 

ponazorilo sestavili iz več elementov (npr. polaganje trave ali zlaganje palčk).  

 
Preglednica 14: Ponazorila pojma »sklenjena črta«, ki so jih našli učenci 

Ustrezna ponazoritev Neustrezna ponazoritev 

f f % f f % 

3 42,9 4 57,1 

                                       
        Slika 66: Ponazorilo sklenjene črte (palčka)    Slika 67: Ponazorilo sklenjene črte (vrvica) 

                                                    
         Slika 68: (Neustrezno)  ponazorilo sklenjene              Slika 69:  (Neustrezno)  ponazorilo sklenjene  

              črte (luknja v deblu)                         črte (luknja v listu) 

42,9 % učencev je ustrezno izbralo ponazorilo pojma »sklenjena črta«. Pri tem so 

za ponazorilo izbrali veje, obesek za ključe ali pa so sami s prepogibanjem palice 

oblikovali sklenjeno črto. Več učencev (57,1 %) pa je pojem ponazorilo kot luknjo v 

deblu ali listu, kar nismo upoštevali kot ustrezno ponazoritev, saj iz tega ne moremo 

razbrati, ali so imeli učenci pri izboru teh primerov v mislih le sklenjeno črto, ki 

omejuje lik, ali pa so upoštevali tudi ploskev. V primeru, da so učenci gledali le črto, 

ki omejuje lik na sliki, pa bi lahko ponazorila opredelili kot ustrezna.  
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 UGOTOVITVE 10.1.3

 

Preglednica 15: Število učencev, ki je našlo ustrezno ponazorilo za posamezni pojem 

Ponazorilo … 
Št. učencev/    

št. skupin 
f Pojmi 

... so našli vsi 

učenci. 

19 učencev ali    

7 skupin 

6 Krogla, ravna in nesklenjena črta, 

pravokotno, presečišče, kot, lomljena 

črta 

… je našla večina 

učencev. 

14–18 učencev 

ali 5–6 skupin 

6 Valj, krog, ploščina, kriva in 

nesklenjena črta, vzporedno, ravnina 

… je našla polovica 

ali dobra polovica 

učencev. 

9–13 učencev ali 

4 skupine 

3 

Obseg, ploskev, daljica 

… manj kot 

polovica učencev. 

5–9 učencev ali 

2–3 skupine 

4 Skladni obliki, simetrična oblika, 

sklenjena črta, trikotnik 

 … je našlo le nekaj 

učencev.   

1–4 učenci ali     

1 skupina 

1 
Točka 

 

Preizkus znanja (Scavenger Hunt) je preverjal konceptualno znanje učencev, saj je 

zajemal prepoznavanje pojmov v naravi. Preden so učenci pričeli z reševanjem 

preizkusa znanja, smo skupaj ponovili definicije pojmov, saj je bil namen raziskave 

preverjanje, ali učenci prepoznajo primere geometrijskih pojmov in ne preverjanje 

njihovega spomina. Opazili smo, da večina učencev pozna definicijo skoraj vseh 

pojmov, ki smo jih uporabili v raziskavi. Frobisher (1994, v Cotič in Ţakelj, 2004) pa 

opozarja, da ni dovolj le, da učenci poznajo definicijo nekega pojma, temveč morajo 

pojem tudi razumeti. Z izvedbo raziskave smo videli, da večino pojmov učenci tudi 

razumejo, saj so morali pojem razumeti, da so lahko v nekoliko spremenjeni obliki oz. 

drugačni situaciji (v naravi) poiskali ustrezna ponazorila določenih geometrijskih 

pojmov. Ob ponovitvi definicij na začetku raziskave smo torej pri učencih prepoznali 

osnovna znanja in vedenja, saj je večina učencev pojme poznala ter znala povedati 

njihove definicije. Raziskava pa nam je pokazala tudi konceptualno znanje učencev, 

ki zajema razumevanje pojmov. Iz rezultatov lahko razberemo, da 12 pojmov (od 20 

pojmov), ki smo jih uporabili v raziskavi, razume večina učencev oz. je zanje ustrezno 

ponazorilo poiskala večina učencev. Pojmi, ki večini niso predstavljali teţav, so: 

krogla, valj, krog, ploščina, kot, ravnina, pravokotno, vzporedno, presečišče, ravna in 

nesklenjena črta, kriva in nesklenjena črta ter lomljena črta. Te pojme, kot pravi 
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Marentič Poţarnik (2003), učenci obvladajo, saj jih znajo prepoznati oz. poiskati nove 

primere tega pojma ter ga razlikovati od protiprimerov.  

Prav tako pa so nam rezultati pokazali, da je ustrezno ponazorilo določenih pojmov 

našlo le manjše število učencev. Teţave so jim povzročali pojmi: skladni obliki, 

simetrična oblika, sklenjena črta, trikotnik in točka. Te pojme je ustrezno ponazorila 

manj kot polovica učencev. Pri tem pa moramo razmisliti o moţnih razlogih za tako 

slabe rezultate oz. zakaj je le nekaj učencev našlo ustrezno ponazorilo prej 

navedenih pojmov. Pri analizi geometrijskih teles (krogla, valj) in geometrijskih likov 

(krog, trikotnik) smo opazili, da učenci prepoznajo in razumejo geometrijska telesa, 

medtem ko za geometrijske like tega ne moremo reči. Opazili smo, da učenci sicer 

znajo povedati razliko med geometrijskimi liki in geometrijskimi telesi, vendar pri 

iskanju ponazoril geometrijskih likov to upošteva le nekaj učencev. Veliko učencev je 

tako za ponazorilo kroga in trikotnika izbralo tridimenzionalni objekt namesto 

dvodimenzionalnega. Pri učencih tako lahko prepoznamo osnovna znanja in vedenja 

o geometrijskih likih in telesih, vendar pa se le pri manjšem številu učencev pojavi 

tudi konceptualno znanje o geometrijskih likih. Pri analizi ponazoril kroga in trikotnika 

pa moramo upoštevati tudi moţnost, da je bilo v naravi mogoče nekoliko teţje najti 

ustrezne primere kroga in trikotnika. Ob upoštevanju tega ne moremo povsem 

izključiti moţnosti, da učenci mogoče razumejo pojma, vendar le niso dovolj natančni 

pri iskanju ustreznih ponazoril oz. se zadovoljijo ţe s pribliţno obliko kroga ali 

trikotnika, kljub precejšnjemu odstopanju. To nam potrjuje tudi dejstvo, da lahko pri 

izbranih primerih učencev prepoznamo nekatere značilnosti kroga in trikotnika. 

Podobno lahko opazimo tudi pri analizi ponazoril skladnih oblik, kjer smo sicer zelo 

malo primerov upoštevali kot ustrezna ponazorila, vendar pa ne moremo reči, da ti 

rezultati kaţejo, da učenci pojmov ne razumejo. Večina učencev je za ponazorilo 

izbrala dva objekta iste vrste (npr. 2 marjetici), ki sta si bila precej podobna. Vendar 

pa so se učenci, tako kot pri krogu in trikotniku, prehitro zadovoljili ţe s pribliţno 

skladnima oblikama. Tako lahko rečemo, da so bili učenci pri iskanju površni, saj so, 

na primer, izbrali marjetici z različno dolgimi peclji, ne moremo pa tudi reči, da pojem 

skladni obliki ne razumejo. Pri tem pa lahko omenimo še pojem simetrična oblika, 

kjer prav tako ne smemo izključiti moţnosti, da so tudi tukaj učenci izbrali manj 

ustrezne primere iz razloga, da so bili prehitro zadovoljni s pribliţno simetrično obliko. 

Učenci so sicer izbirali objekte, ki so pogosto simetrične oblike (npr. list), vendar pa 

pri tem niso bili dovolj pozorni, ali se polovici lista pri pregibu res prekrivata in tako 

tvorita simetrično obliko. Tako spet ne moremo reči, da učenci tega pojma ne 

razumejo. Le 2 učenca zagotovo ne razumeta pojma simetrična oblika, saj sta za 

ponazorilo izbrala dva objekta, ki ponazarjata skladni obliki.  

Raziskava pa nam je vseeno pokazala, da učenci nekaterih pojmov res ne razumejo 

oz. jih le delno razumejo. Takšen primer je pojem kot. Pri analizi ponazoril učencev 

smo opazili, da so učenci izbirali primere, ki so ponazarjali le kraka kotov, ne pa dela 

ravnine, ki je omejen z dvema krakoma. Učenci tako razumejo kot bistveno lastnost 

kota to, da ga sestavljata dva kraka, ne razumejo pa, da gre za del ravnine, ki je 



59 
 

omejen z dvema krakoma. Prav tako nekateri učenci ne upoštevajo v celoti 

značilnosti ravnine oz. ravnino razumejo kot ravno ploskev, zanemarijo pa dejstvo, da 

je ravnina neomejena. Skoraj polovica učencev pa ni našla ponazorila točke in 

ploskve. Pri tem na moremo govoriti o pomanjkanju primerov v naravi, saj je bilo na 

območju, kjer so učenci iskali ponazorila geometrijskih pojmov, veliko objektov, s 

katerimi bi lahko ponazorili tako ploskev (npr. listi) kot tudi točko (npr. kamenčki, 

popki roţ). Kot moţen razlog lahko pri tem navedemo nerazumevanje pojmov, torej 

da učenci niso razumeli pojma ploskev in točka in posledično niso mogli poiskati 

ponazorila. Analiza ponazoril pa nam je pokazala, da učenci ne razumejo točke kot 

geometrijski element, ki nima dolţine, širine in višine ter ga ne moremo izmeriti, saj 

so za ponazorilo izbirali precej velike objekte. Opazili pa smo tudi, da učenci ne 

upoštevajo razmerja med ponazorilom ploskve, daljice in točke oz. da razmerje med 

temi geometrijskimi elementi zanje ni pomembno.  

Rezultati raziskave so nam torej pokazali, da nekateri učenci določenih pojmov res 

ne razumejo, vseeno pa ne moremo to posplošiti na vse neustrezno izbrane primere 

geometrijskih pojmov. Pri več primerih smo lahko opazili, da so učenci izbrali manj 

ustrezen primer zato, ker niso bili dovolj pozorni, ali izbrano ponazorilo res zajema 

bistvene značilnosti pojma oz. so se kar hitro zadovoljili s pribliţno ustreznimi 

značilnostmi.  

 

 

 DRUGI DEL RAZISKAVE (PREVERJANJE PROBLEMSKEGA 10.2

ZNANJA) 

Drugi del raziskave je zajemal preizkus znanja (Urejanje šolske okolice), ki je 

vključeval dve problemski nalogi iz področja geometrije in merjenja. Prva problemska 

naloga (Gredice) je zajemala merjenje dolţine in širine, poznavanje ploščine ter 

računanje z denarjem, medtem ko je druga problemska naloga (Ţiva meja) zajemala 

merjenje dolţine ter računanje z dolţino. Učenci so pri tem delu delali v manjših 

skupinah (7 skupin po 3 učenci v skupini). Vsaka skupina je dobila delovni list z 

nalogo in meter ter morala rešiti nalogo. Oba problemski nalogi so učenci reševali na 

travniku pred osnovno šolo. Pred pričetkom raziskave smo na travniku zakoličili 

gredico in označili območje ţive meje. S preizkusom znanja smo ţeleli izvedeti, ali 

učenci znajo uporabiti pri pouku matematike pridobljeno znanje iz geometrije in 

merjenja za reševanje konkretnih problemov v naravi in kako uspešni so učenci pri 

prenosu problemskega znanja v okolje izven šole. Z izpolnjenimi preizkusi znanja 

smo dobili odgovor na 2. in 3. raziskovalno vprašanje.   
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 UREJANJE ŠOLSKE OKOLICE – GREDICE 10.2.1

V nadaljevanju je najprej predstavljena naloga in moţen postopek reševanja naloge. 

Temu sledi analiza rešitev naloge posamezne skupine. K analizi so priloţene tudi 

fotografije zapisov učencev (skica, postopek reševanja in računanje). Učenci so pri 

reševanju naloge uporabili različne pristope reševanja, ki jih bomo predstavili pri 

analizi rešitev nalog. Pri tem smo zdruţili rešitve nalog skupin, ki so pri reševanju 

uporabile enak pristop.  

 

NALOGA 

Na travniku pred šolo je zakoličena gredica, kamor bomo posadili »mačehe«.   

a) Koliko sadik mačeh moramo kupiti, če vsaka sadika potrebuje 100 cm2 prostora?  

b) Ena mačeha stane 0,50 €. Koliko denarja potrebujemo, da kupimo dovolj mačeh? 

 
Slika 70: Zakoličena gredica 

 

POSTOPEK REŠEVANJA NALOGE 

a)  1. Najprej je potrebno ugotoviti, da v nalogi ni navedenih podatkov o velikosti 

gredice, zato moramo dolţino in širino gredice izmeriti sami.  

Velikost gredice: 140 cm x 60 cm 

 

2. Izračunati moramo ploščino gredice. 

Ploščina gredice: 140 cm x 60 cm = 8400 cm2 
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3. Izračunati moramo, koliko sadik lahko posadimo na gredico s ploščino 8400 cm2, 

če vsaka sadika potrebuje 100 cm2 prostora za uspešno rast. 

Število sadik:    8400 cm2 : 100 cm2 = 84  

Odgovor: Kupiti moramo 84 sadik mačeh.  

 

b) 4. Izračunati moramo, koliko stane 84 sadik mačeh, če vemo, da 1 sadika stane   

0,50 €. 

 1 mačeha ………………….. 0,50 € 

 84 x 0,50 € = 42 € 

Odgovor: Da kupimo dovolj mačeh, potrebujemo 42 €.  

 

 

 

ANALIZA REŠITEV PREIZKUSA ZNANJA  

3.  in 6. skupina – računanje ploščine 

  

 

 

 

 

 

Le 3. in 6. skupina sta vedeli, da se naloga navezuje na računanje ploščine.  

3. skupina je prvi del naloge le delno rešila. Skupina je vedela, da je ploščina tisto, 

kar morajo najprej izračunati. Učenci so najprej izmerili dolţino in širino gredice ter 

nato dolţino in širino pomnoţili, da so dobili ploščino gredice. S tem pa so računanje 

tudi zaključili. Pri tem manjka deljenje s 100 cm2 (prostor, ki ga potrebuje ena 

sadika), da bi dobili število sadik, ki jih potrebujemo za gredico (rezultat).   

V nadaljevanju pa so učenci ploščino delili z 2 in nato še s 100. To nam nakazuje, da 

so učenci med računanjem izgubili stik s kontekstom problema, saj ti (vmesni) 

izračuni nimajo pomena v realnem ţivljenju. Kljub temu pa so učenci prišli do 

pravilnega izračuna. Pri računanju učenci niso zapisovali enot.  

Slika 71:Skica (3. skupina) Slika 72: Zapis računanja (3. skupina) 
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Le 6. skupina (od sedmih skupin) je nalogo v celoti rešila pravilno. Skupina je 

vedela, da se naloga navezuje na ploščino. Učenci v tej skupini so najprej izmerili 

dolţino in širino gredice ter nato dolţino in širino pomnoţili, da so dobili ploščino 

gredice. Sledilo je deljenje s 100 cm2 (prostor, ki ga potrebuje ena sadika), pri čemer 

so dobili rezultat, torej koliko sadik potrebujemo za gredico.  

Pri reševanju 2. naloge učenci niso zapisovali enot, tako da lahko o enotah in o tem, 

ali so pravilno razmišljali pri računanju, le sklepamo. Če domnevamo, da so učenci 

zavestno računali (in ne le računali s poskušanjem) in sami pripišemo enote, potem 

lahko rečemo, da je skupina pravilno izračunala, koliko denarja potrebujemo za 

nakup sadik. Pri tem so najprej mnoţili število sadik s 50 (centov). Nato pa so delili 

še s 100, da so dobili evre.  

 

1., 4. in 5. skupina – računanje obsega namesto ploščine  

 

 

 

 

 

1. skupina je pričela z merjenjem dolţine in širine gredice ter nadaljevala z 

računanjem obsega namesto ploščine. Poleg tega so učenci pri računanju obsega 

Slika 73: Skica (6. skupina) 

Slika 74: Zapis računanja (6. skupina) Slika 75: Zapis računanja (6. skupina) 

Slika 77: Zapis računanja (1. skupina) Slika 76: Skica (1. skupina) 
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naredili računsko napako. Skupina tudi ni upoštevala oz. ni nikjer uporabila podatka, 

da vsaka sadika potrebuje 100 cm2 prostora za rast.  

Narobe so razmišljali tudi pri 2. delu naloge, saj so obseg mnoţili z 2 €, pri tem pa 

teţko pojasnimo, kaj jih je vodilo, da so se reševanja naloge lotili na takšen način. 

Mogoče so imeli pri tem v mislih, da dobimo 0,50 € tako, da 1 € delimo z 2. Ta 

podatek so učenci poskušali uporabiti, vendar pa niso razmislili, kaj morajo s tem 

podatkom narediti, da bodo dobili tisto, kar iščejo. Učenci so pri tem računali brez 

premisleka, s poskušanjem in medsebojnim kombiniranjem podatkov, ki jih imajo na 

voljo. Posledično rezultat ni bil pravilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. skupina in 5. skupina sta najprej izmerili dolţino in širino gredice. Nato pa sta 

namesto ploščine izračunali obseg gredice. 4. skupina je obseg (402 cm) nato 

vseeno delila s 100 (ker vsaka sadika potrebuje 100 cm2 prostora) in izračunala, da 

moramo kupiti 4 sadike mačeh. 5. skupina pa je iz obsega (4 m 6 cm) tudi nekako 

prišla do tega, da potrebujemo 4 sadike mačeh, vendar na podlagi zapisa njihovo 

razmišljanje ni povsem jasno.  

Slika 78: Skica (4. skupina) 

Slika 79: Zapis računanja (4. skupina) 

Slika 80: Odgovori (4. skupina) 

Slika 81: Zapis računanja (5. skupina) 

Slika 82: Skica (5. skupina) 
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Obe skupini sta pravilno razmišljali pri izračunu denarja, saj sta izračunali, da za 4 

sadike potrebujemo 2 € (ker 1 sadika stane 0,50 €).  

Pri zapisu 4. skupine lahko vidimo tudi, da so učenci mešali enote. Najprej so 

izmerili, da je velikost gredice 138 mm x 63 mm. Pri tem so narobe izrazili enote, saj 

bi morali zapisati 138 cm x 63 cm. Nato pa so sredi računanja namesto milimetrov 

začeli pisati kar centimetre.  

Rezultati so nam pokazali, da učenci vseh treh skupin niso prepoznali, da se naloga 

nanaša na ploščino. To nas opozarja, da učenci mogoče ne razumejo, kaj naloga od 

njih zahteva oz. da ne razumejo, kaj bodo dobili z računanjem ploščine ter kaj z 

računanjem obsega. Prav tako pa najverjetneje ne ločijo med obsegom in ploščino.  

 

2. in 7. skupina – nepravilno reševanje naloge   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. skupina je najprej izmerila dolţino in širino gredice. Pri tem so naredili napako pri 

merjenju, in sicer so izmerili, da je širina 8,5 dm (namesto 6 dm). Prav tako so se 

narobe lotili računanja. Pri tem so mere razstavili na decimetre in centimetre ter 

mnoţili dolţino z dolţino (14 dm x 14 dm) in širino s širino (8 dm x 8 dm). Centimetre 

pa so računali posebej, vendar tudi narobe (50 cm x 2 cm; namesto 5 cm x 2 cm). 

Vse skupaj pa so nato sešteli. Da je skupina pri računanju uporabila mnoţenje, 

nakazuje na to, da so se mogoče učenci zavedali, da morajo izračunati ploščino ter 

da pri ploščini podatke mnoţimo. Pri tem pa niso vedeli, katere podatke morajo 

pomnoţiti in so zato poskusili izračunati s kombiniranjem podatkov, ki so jih pridobili z 

merjenjem. Učenci so torej računali s poskušanjem, ne da bi razumeli, kaj računajo.  

Pravilno pa je skupina razmišljala pri izračunu denarja, saj so število sadik, ki naj bi 

jih po njihovem izračunu potrebovali, pomnoţili z 0,50 €. 

 

Slika 83: Skica (2. skupina) 

Slika 84: Zapis računanja (2. skupina) 



65 
 

 

 

 

 

 

 

7. skupina pa je imela teţavo s tem, kako bi se naloge sploh lotila. Učenki sta sicer 

nekaj poskusili izmeriti, vendar nista vedeli, kako naj jima meritve pomagajo pri 

reševanju naloge. Povedali sta tudi, da ne razumeta, kaj pomeni 100 cm2 oz. kaj s 

tem početi. 

Pravilno pa je skupina razmišljala pri izračunu denarja, saj so število sadik, ki naj bi 

jih po njihovem izračunu potrebovali, pomnoţili z 0,50 €. 

 

 

 UREJANJE ŠOLSKE OKOLICE – ŢIVA MEJA 10.2.2

V nadaljevanju je najprej predstavljena naloga in moţen postopek reševanja naloge. 

Temu sledi analiza rešitev naloge posamezne skupine. K analizi pa so priloţene tudi 

fotografije zapisov učencev (skica, postopek reševanja in računanje). 

 

NALOGA 

Okoli travnika pred šolo bomo postavili ţivo mejo.  

a) Koliko sadik »lovorikovca« potrebujemo, če vsaka sadika potrebuje pribliţno           

40 cm prostora v širino za uspešno rast?   

b) Pri sajenju ţive meje bomo naredili tudi 3 vhode. To pomeni, da na mestih, kjer bo 

vhod, ne bomo posadili sadik. Vsak vhod naj bo širok 120 cm.   

 

 

 

 

 

Slika 86: Zapis računanja (7. skupina) Slika 85: Skica (7. skupina) 

Slika 87: Območje, kjer bomo sadili ţivo mejo 
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POSTOPEK REŠEVANJA NALOGE 

1. Najprej je potrebno ugotoviti, da v nalogi ni navedenih podatkov o dolţini območja, 

kjer bomo posadili ţivo mejo, zato moramo najprej ta del travnika izmeriti (od 

zastavice do zastavice).  

Obseg: 9 m + 1 m + 1 m + 33 m = 44 m 

Učenci so imeli pri merjenju prosto pot, torej ni bilo določeno, na kakšen način morajo 

izmeriti območje, kjer bomo sadili živo mejo. Pri tem robnik, ki obroblja travnik pred 

šolo, oblikuje krivuljo in ne lomljeno črto.  

 

2. Izračunati moramo, koliko merijo vsi trije vhodi skupaj 

3 x 120 cm = 360 cm 

 

3. Odštejemo dolţino vhodov od skupne dolţine, da dobimo dolţino, kjer bodo sadike 

dejansko posajene. 

4400 cm – 360 cm = 4040 cm 

 

4. Izračunamo, koliko sadik lovorikovca potrebujemo, če upoštevamo, da bomo pustili 

prostor za 3 vhode ter da ena sadika potrebuje 40 cm prostora v širino za uspešno 

rast. 

4040 cm : 40 cm = 101 sadiko lovorikovca 

Odgovor: Potrebujemo 101 sadiko lovorikovca.   

 

   

 

ANALIZA REŠITEV PREIZKUSA ZNANJA  

Pri reševanju so vse skupine dodale še vmesni korak oz. so nalogo reševale na 

način, da so jo ločile na dva dela. V sklopu prvega dela so izračunale, koliko sadik 

lovorikovca moramo kupiti, če ne upoštevamo 3 vhodov. V sklopu drugega dela pa 

so računale, koliko sadik lovorikovca moramo kupiti, če upoštevamo 3 vhode.  
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3. skupina  

 

 

 

 

 

 

Skupina je nalogo v celoti pravilno rešila. Glede na skico in meritve (več kot 44 m) 

lahko sklepamo, da je skupina pri merjenju upoštevala zaviti vogal. Najprej so izmerili 

del travnika, kjer se bo raztezala ţiva meja. Nato so od tega odšteli dolţino, ki jo 

zavzamejo trije vhodi. Končno dolţino pa so delili s 40 cm (širina, ki jo potrebuje 1 

sadika) in dobili število sadik, torej rezultat.  

 

6. skupina 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Glede na zapis meritev lahko sklepamo, da so učenci ravne dele merili na vsakih 300 

cm. Pri ovinku pa so merili posamezne bloke robnika (na sliki označeno z rdečimi 

Slika 89: Zapis računanja (3. skupina) 
Slika 88: Skica (3. skupina) 

Slika 90: Zapis računanja (6. skupina) 

Slika 91: Zapis postopka reševanja naloge (6. skupina) 

Slika 92: Prikaz merjenja učencev 
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stebrički – 38 cm, 13 cm, 31 cm, 25 cm). Skupina je nalogo pravilno rešila. Postopek 

reševanja učencev lahko razberemo iz opisa postopka, ki so ga zapisali učenci (slika 

91).   

 

2. in 4. skupina  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glede na skico in meritve 2. in 4. skupine lahko sklepamo, da skupini pri merjenju 

nista upoštevali zavitega vogala, ampak sta poenostavili tako, kot je prikazano na 

sliki spodaj (z rdečimi puščicami).   

 

 

 

 

 

Slika 93: Skica (2. skupina) 

Slika 95: Odgovora na nalogo 
(2. skupina) 

Slika 94: Zapis računanja(2. skupina) 

Slika 96: Skica (4. skupina) 

Slika 97: Zapis računanja (4. skupina) 

Slika 99: Prikaz merjenja učencev 

Slika 98: Zapis odgovorov in postopka računanja 
(4. skupina) 
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Obe skupini sta se pravilno lotili računanja, koliko sadik lovorikovca potrebujemo, če 

sadika potrebuje 40 cm prostora v širino, če ne upoštevamo vhodov. Pri tem sta 

skupini celotno dolţino delili s 40. Tako 2. kot 4. skupina pa nista izračunali, koliko 

sadik lovorikovca potrebujemo, če upoštevamo vhode, torej niso dobili rezultata, ki ga 

iščemo.    

 

2. skupina je pri reševanju tega dela narobe prepisala dolţino vhoda (180 cm 

namesto 120 cm) in posledično narobe izračunala dolţino, ki jo moramo odšteti od 

celotne dolţine. Skupina je (nepravilno) skupno dolţino vhodov odštela od celotne 

dolţine in končala z računanjem. Naloge niso rešili do konca, saj niso izračunali, 

koliko sadik lovorikovca potrebujemo. Pri računanju učenci niso zapisovali enot. Te 

so zapisali le pri odgovoru.  

4. skupina pa je sicer izračunala skupno dolţino vhodov, potem pa z računanjem 

zaključila in skupno dolţino vhodov zapisala kot rezultat.  

 

1. in 5. skupina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glede na zapise na delovnem listu obeh skupin teţko razberemo, kaj so učenci merili 

oz. računali, saj manjkajo zapisi meritev in računi. Sklepamo lahko, da so napisana 

Slika 100: Skica in rezultati (1. skupina) 

Slika 101: Skica (5. skupina) Slika 102: Skica (5. skupina) 
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števila nekakšni odgovori, vendar glede na to, da ni napisanih postopkov, ne moremo 

razbrati, kako so učenci razmišljali.  

Iz skic lahko razberemo le, da učenci 1. skupine pri merjenju niso upoštevali ovinka, 

temveč so ga poenostavili (kot smo prikazali ţe pri 2. skupini). 5. skupina pa je 

ovinek sicer opazila, vendar pa ne vemo, kako so ga izmerili.  

 

7. skupina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi skice lahko sklepamo, da je skupina opazila ovinek, vendar pa iz zapisov 

učencev lahko razberemo le, da učenci niso razumeli naloge oz. kaj naloga od njih 

zahteva in kako se je morajo lotiti. Skupina je sicer poskušala nalogo rešiti, vendar 

noben del, niti uvodno merjenje, ni ustrezno.  

 

 

 UGOTOVITVE 10.2.3

Preizkus znanja (Urejanje šolske okolice) je preverjal problemsko znanje učencev, 

saj so morali z uporabo obstoječega znanja rešiti dve nalogi, ki sta bili postavljeni v 

novo oz. drugačno situacijo. Pri reševanju nalog so tako morali učenci uporabiti 

kombinacijo različnih pravil in pojmov, hkrati pa so pokazali tudi sposobnost uporabe 

konceptualnega in proceduralnega znanja. Pri obeh nalogah lahko prepoznamo 

nekatere elemente problemskega znanja, saj so učenci morali preveriti podatke in 

Slika 103: Skica (7. skupina) Slika 104: Zapis računanja (7. skupina) 

Slika 105: Zapis postopka računanja (7. skupina) 
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ugotoviti, da nekateri podatki manjkajo, te pa so morali sami pridobiti z merjenjem. Pri 

reševanju so torej morali uporabiti obstoječe znanje, načrtovati in uporabiti različne 

strategije reševanja in različne miselne veščine (Ţakelj, 2003). Učenci so tako morali 

prenesti znanje in različne strategije reševanja iz šole v novo situacijo (izven šole). 

Pri tem govorimo o transferju znanja in strategij, ki so bile pridobljene v enem 

kontekstu in so jih učenci morali prenesti v drugi kontekst (Byrnes, 1996, v Bransford, 

Brown in Cocking, 2012).  

Preizkus znanja sta sestavljali dve problemski nalogi (Gredice in Ţiva meja), ki 

predstavljata primer avtentičnih problemov matematike, saj sta vzeti iz resničnega 

ţivljenja in se z njima lahko srečamo tudi v vsakdanjem ţivljenju. Povsem moţno je, 

da se bomo kdaj znašli v situaciji, ko bomo ţeleli nekam posaditi roţe in bomo pri 

tem morali izračunati, koliko sadik moramo kupiti in koliko denarja moremo vzeti s 

sabo v cvetličarno, ali pa da bomo ţeleli posaditi ţivo mejo in bomo prav tako morali 

izračunati, koliko sadik potrebujemo. Z uporabo takšnih problemskih nalog pri pouku 

učencem nakaţemo probleme in nekatere strategije reševanja problemov, s katerimi 

se lahko srečamo v izvenšolskih situacijah. V vsakdanjem ţivljenju se srečujemo z 

različnimi matematičnimi problemi, ki so odprtega tipa, saj nam nihče ne izolira 

podatkov, opredeli matematičnega cilja in nihče nam ne pove, na kakšen način bomo 

rešili nalogo ter katero orodje bomo morali uporabiti (Magajna, 2001). Nalogi mogoče 

sicer ne ustrezata povsem tej opredelitvi, vendar pa vseeno delno prikaţeta primer 

matematičnih problemov v vsakdanjem ţivljenju. Poleg tega pa naloge, ki so 

postavljene v izvenšolski kontekst, pomagajo učencem prepoznati uporabnost in 

smiselnost matematičnega znanja v vsakdanjem ţivljenju (Magajna, 2001; Ţakelj, 

2003).  

 

 

 

PRIMERJAVA MATEMATIČNIH VSEBIN PROBLEMSKIH NALOG 

Prva naloga (Gredice) je vključevala 3 matematične vsebine, in sicer merjenje z 

merilnim instrumentom, računanje ploščine in računanje z denarjem. Druga naloga 

(Ţiva meja) pa je vključevala merjenje z merilnim instrumentom  in računanje dolţine. 

V nadaljevanju je predstavljena uspešnost posameznih skupin pri reševanju 

posameznega dela naloge, ki se nanaša na določeno matematično vsebino 

(merjenje, računanje ploščine, računanje dolţine, računanje z denarjem). Temu sledi 

podrobnejša predstavitev in primerjava uspešnosti pri posameznih matematičnih 

vsebinah tako pri nalogi Gredice kot pri nalogi Ţiva meja. Pri tem smo zdruţili 

posamezne dele obeh nalog glede na matematične vsebine.  

 

 



72 
 

Preglednica 16: Uspešnost skupin pri posameznih delih naloge 

 Skupina 

1 2 3 4 5 6 7 

Merjenje (Gredice) o o + o + + – 

Merjenje (Ţiva meja) – o + o – + – 

Računanje ploščine 

(Gredice) 
– – o – – + – 

Računanje dolţine (Ţiva 

meja) 
– o + o – + – 

Računanje z denarjem 

(Gredice) 
– o – o o + o 

Legenda: + povsem pravilno; o delno pravilno;  – povsem narobe 

 
Preglednica 17: Število skupin, ki so posamezni del naloge rešile povsem pravilno, delno ali povsem narobe 

 Povsem pravilno Delno Povsem narobe 

f f % f f % f f % 

Merjenje (Gredice) 3 42,85 3 42,85 1 14,3 

Merjenje (Ţiva meja) 2 28,6 2 28,6 3 42,8 

Računanje ploščine 

(Gredice) 
1 14,3 1 14,3 5 71,4 

Računanje dolţine 

(Ţiva meja) 
2 28,6 2 28,6 3 42,8 

Računanje z denarjem 

(Gredice) 
1 14,3 4 57,1 2 28,6 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti (število skupin); f % - deleţ vrednosti 

 

Merjenje z merilnim instrumentom  

Rezultati naše raziskave so pokazali, da so pri reševanju naloge »Ţiva meja« 4 

skupine (od 7 skupin) prepoznale, katere podatke moramo pridobiti, da lahko nalogo 

rešimo, in kako priti do njih, torej z merjenjem. Poiskati oz. izmeriti so torej morali 

dolţino dela travnika, kjer bomo posadili ţivo mejo. Pri 3 skupinah pa iz zelo 
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pomanjkljivih zapisov učencev nismo mogli razbrati, kako so učenci nalogo reševali. 

Učenci so bili nekoliko uspešnejši pri reševanju naloge Gredice. Skoraj vse skupine 

(6 skupin) so prepoznale, katere podatke potrebujemo pri reševanju naloge, torej 

dolţino in širino gredice, in kako priti do njih, torej z merjenjem. Od tega pa so le 3 

skupine pravilno uporabile merilni instrument za merjenje dolţine ter meritve zapisale 

z ustreznim merskim številom in ustrezno mersko enoto. To se povezuje z učnima 

ciljema 4. razreda, ki pravita, da učenci: 

 merijo količine (dolţino) s standardnimi enotami; 

 ob praktičnem merjenju izbirajo primerne merilne instrumente in meritve 

izrazijo z ustrezno mersko enoto (Učni načrt, 2011).  

Tako smo pri obeh nalogah meritve, ki so bile zapisane brez merske enote (torej le 

mersko število) ali z neustrezno mersko enoto, upoštevali le kot delno ustrezne. Pri 

nalogi Gredice je bila tako 1 skupina, ki ni zapisala merskih enot, 1 skupina, ki je 

zapisala napačne merske enote (milimetre namesto centimetrov), in 1 skupina, ki je 

narobe izmerila širino gredice. Pri nalogi Ţiva meja pa nista zapisali merskih enot 2 

skupini. 

Rezultati prve naloge (Gredice) so pokazali, da učenci (z izjemo 7. skupine) razumejo 

merjenje, saj vedo, kateri merilni instrument morajo uporabiti, da bodo dobili podatke 

o dolţini in širini gredice, in kako z metrom priti do njih. Njihove napake pa lahko 

pripišemo manj razvitim spretnostim merjenja, saj so učenci dobili napačne rezultate 

zaradi napačnega odčitavanja števil na merilnem traku ali pomanjkanja merske 

enote. Zamenjava merskih enot (milimetri namesto centimetrov) pa nam pokaţe tudi, 

da imajo nekateri učenci slabšo predstavo o velikosti merskih enot. To lahko 

izboljšamo z izvajanjem čim več praktičnih meritev v različnih okoljih in situacijah 

(npr. v razredu, zunaj šole, doma), s čimer bodo učenci razvijali spretnosti merjenja in 

izboljšali predstavo o enotah (Učni načrt, 2011). Pri tem pa Liedtke (1990) tudi 

svetuje, da učenci merijo čim pogosteje in naj merijo samostojno (in ne le opazujejo).  

 

Računanje ploščine  

Rezultati naše raziskave so pokazali, da sta le 2 skupini (od 7 skupin) prepoznali, da 

se naloga izračuna števila sadik nanaša na ploščino, od tega pa je le ena skupina 

nalogo tudi v celoti pravilno rešila. 5 skupin se je lotilo reševanja tega dela naloge 

povsem narobe, od tega so 3 skupine ploščino zamenjale z obsegom in tako 

računale obseg gredice. Pri tem so učenci pokazali, da ne razlikujejo obsega in 

ploščine, kar je med drugim tudi učni cilj 5. razreda. Pri reševanju te naloge so morali 

učenci prenesti znanje, pridobljeno v šoli, v novo, nekoliko drugačno situacijo. 

Rezultati raziskave pa kaţejo, da je bil pri tem transfer znanja precej slab. Večina 

učencev ni znala prenesti in uporabiti znanja, ki so se ga naučili v šoli, pri reševanju 

naloge, ki je bila podana v drugačni obliki, kot so navajeni. Pri tem je lahko slabši 

transfer posledica vpliva različnih dejavnikov. Moţno je, na primer, da je bilo prvotno 

učenje preveč vezano na konkretno situacijo, v kateri je potekalo, in tako učenci tega 

ne zmorejo prenesti v novo situacijo (Marentič Poţarnik, 2003). Tako učenci pri 
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nalogi, ki je postavljena v bolj realno situacijo, ne prepoznajo, da naloga zajema 

znanje ploščine in tega ne poveţejo z nalogami, pri katerih so računali ploščino v 

razredu. Prav tako mora biti začetno znanje usvojeno do ustrezne stopnje, da lahko 

pride do uspešnega transferja (Bransford, Brown in Cocking, 2012). Tako je moţno, 

da učenci še niso povsem usvojili pojma ploščina (in tudi obseg). Pomembno vlogo 

pri transferju pa ima tudi učenje z razumevanjem, saj je transfer boljši takrat, kadar 

se učenci učijo z razumevanjem, slabši pa takrat, kadar se učenci učijo podatke na 

pamet in kadar le sledijo postopkom brez razmišljanja (Bransford, Brown in Cocking, 

2012). To bi lahko tudi pojasnilo, zakaj so nekateri računali obseg namesto ploščine. 

Učenci teh skupin najverjetneje ne razumejo ploščine in obsega ter ne razlikujejo 

med njima, saj bi sicer prepoznali, da se naloga navezuje na ploščino in je ne bi 

zamenjali z obsegom. Vseeno so učenci teh skupin nato računali dokler niso rešili 

naloge, kar nakazuje na reševanje, kjer učenci sledijo postopku brez razmišljanja in 

pri tem ne prepoznajo, da nalogo rešujejo narobe ter da dobljeni rezultati ničesar ne 

predstavljajo. Učenci, ki ploščino razumejo, pa so to znanje lahko prenesli na 

reševanje naloge v drugačni situaciji. Bransford, Brown in Cocking (2012) omenjajo 

kot pomoč pri transferju tudi spodbudo. Učencem bi pri reševanju nalog lahko, na 

primer, pomagali tako, da bi jih opomnili, da so podobne naloge ţe reševali v šoli, ali 

da bi jih opomnili, kako sadimo roţe na gredico, torej ne okoli gredice, temveč 

naredimo vrstice na gredici. O vseh navedenih razlogih za slabši transfer znanja pa 

lahko le sklepamo, saj ne poznamo pogojev, v katerih so učenci znanje pridobivali.  

 

Računanje dolţine  

Rezultati tega dela druge naloge (Ţiva meja) se povezujejo z rezultati merjenja pri tej 

nalogi. 2 skupini, ki sta pravilno izmerili in zapisali meritve, sta tudi ta del naloge rešili 

pravilno. Skupini sta razumeli nalogo in kaj od njih zahteva ter izbrali primerne 

strategije reševanja. Obstoječe znanje so učenci teh dveh skupin tako uspešno 

prenesli in uporabili v novi situaciji. 2 skupini, ki sta pravilno izmerili, vendar sta 

meritve zapisali brez merskih enot, pa nista prepoznali, kako izračunati število sadik, 

če moramo upoštevati prostor za vrata. Skupini nista razumeli, kaj naloga od njih 

zahteva, ter sta posledično uporabili neustrezne strategije reševanja. Pri 3 skupinah 

pa iz zelo pomanjkljivih zapisov učencev nismo mogli razbrati, kako so učenci nalogo 

reševali. 

 

Računanje z denarjem 

Najuspešnejši pa so bili učenci pri delu naloge, kjer je bilo potrebno izračunati, koliko 

denarja potrebujemo. 71,4 % učencev (5 skupin) se je pravilno lotilo računanja, koliko 

denarja potrebujemo za sadike. Pri tem je sicer le 1 skupina tudi prav izračunala, 

ostale skupine pa so dobile napačni rezultat zaradi napak pri predhodnih korakih 

naloge. Vseeno pa je vseh 5 skupin pravilno razmišljalo, kako izračunati potreben 
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denar. Tudi v tem primeru gre za primer računanja, s katerim se pogosto srečamo v 

vsakdanjem ţivljenju (npr. v trgovini). Z denarjem se učenci seznanijo ţe v 2. 

razredu, znanje pa potem v višjih razredih še nadgrajujejo. Na koncu 5. razreda naj bi 

tako učenci znali brati in zapisati denarne vrednosti z decimalnim zapisom ter 

seštevati in odštevati denar v decimalnem zapisu ob primerih iz vsakdanjega ţivljenja 

(Učni načrt, 2011). Poleg tega pa se učenci prav gotovo z denarjem pogosto srečajo 

tudi v vsakdanjem ţivljenju (npr. v trgovini, pri varčevanju). Magajna (2001) pravi, da 

se znanje ne prenaša le iz šole v izvenšolske situacije, temveč je moţno tudi, da 

učenci v šoli uporabijo znanje, ki ga pridobijo v vsakdanjih ţivljenjskih situacijah. 

Mogoče to tudi delno pripomore, da so učenci uspešnejši pri reševanju nalog z 

denarjem, saj tudi v vsakdanjem ţivljenju pridobivajo izkušnje v različnih situacijah 

(npr. v trgovini, pri varčevanju), to znanje pa mogoče vsaj delno prenesejo v šolo.  

 

PRIMERJAVA PROBLEMSKIH NALOG 

V sklopu analize rezultatov pa smo preverili tudi, pri kateri problemski nalogi so bili 

učenci uspešnejši. V nadaljevanju je v preglednici 18 najprej predstavljena uspešnost 

posamezne skupine pri nalogi Gredice, v preglednici 19 pa uspešnost posamezne 

skupine pri nalogi Ţiva meja. Pri tem smo vsako nalogo razdelili na 4 korake in vsak 

korak posebej točkovali. Za vsak v celoti pravilno rešen korak je skupina dobila 1 

točko, za delno pravilno rešen korak 0,5 točk, za povsem narobe rešen korak pa 0 

točk. Temu sledi še preglednica 20, kjer je predstavljeno, koliko točk je posamezna 

skupina dosegla pri posamezni problemski nalogi. Pri tem smo s senčenjem 

kvadratka označili, pri kateri problemski nalogi je posamezna skupina zbrala več 

točk.  

 

Preglednica 18: Uspešnost skupin glede na posamezne korake reševanja naloge Gredice  

 Skupina 

1 2 3 4 5 6 7 

Merjenje dolţine in 

širine 
0,5 0,5 1 0,5 1 1 0 

Računanje ploščine 0 0 1 0 0 1 0 

Računanje št. sadik 0 0,5 0 0,5 0,5 1 0 

Računanje z denarjem 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 

SKUPAJ 0,5 1,5 2,5 1,5 2 4 0,5 

Legenda: 1 točka – povsem pravilno; 0,5 točk – delno pravilno; 0 točk – povsem 

narobe 
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Preglednica 19: Uspešnost skupin glede na posamezne korake reševanja naloge Ţiva meja 

 Skupina 

1 2 3 4 5 6 7 

Merjenje dolţine 0 0,5 1 0,5 0 1 0 

Računanje št. sadik brez 

upoštevanja vhodov 
1 1 1 1 0 1 0 

Računanje dolţine z 

upoštevanjem vhodov 
0 1 1 0,5 0 1 0 

Računanje št. sadik 0 0 1 0 0 1 0 

SKUPAJ 1 2,5 4 2 0 4 0 

Legenda: 1 točka – povsem pravilno; 0,5 točk – delno pravilno; 0 točk – povsem 

narobe 

 

Preglednica 20: Število točk skupin pri posamezni problemski nalogi 

 Skupina 

1 2 3 4 5 6 7 

Št. vseh točk pri 

nalogi Gredice 
0,5 1,5 2,5 1,5 2 4 0,5 

Št. vseh točk pri 

nalogi Ţiva meja 
1 2,5 4 2 0 4 0 

 

Rezultati drugega dela raziskave so nam torej pokazali, da so bili učenci pri 

reševanju naloge Ţiva meja uspešnejši kot pri reševanju naloge Gredice. Kar 4 

skupine so uspešneje rešile nalogo Ţiva meja, le 2 skupini pa sta uspešneje rešili 

nalogo Gredice. Ena skupina pa je bila pri reševanju obeh nalog izredno uspešna, 

saj je obe nalogi v celoti rešila pravilno. Kaj pa nam rezultati raziskave povedo o 

transferju problemskega znanja pri učencih, ki so sodelovali v raziskavi? Če 

povzamemo rezultate problemskih nalog, vidimo, da je nalogo Gredice v celoti 

pravilno rešila le 1 skupina, 2 skupini sta pravilno rešili polovico naloge, medtem ko 

so ostale skupine rešile le četrtino naloge ali manj. Pri nalogi Ţiva meja pa sta nalogo 

v celoti rešili 2 skupini, 2 skupini sta pravilno rešili polovico naloge, 1 skupina je rešila 

le četrtino naloge, 2 skupini pa nista rešili pravilno nobenega dela. V povprečju so 

učenci obe nalogi rešili precej slabo. Rezultati problemskih nalog so nam tako 
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pokazali pomanjkljiv prenos in uporabo problemskega znanja učencev. Dobl jeni 

rezultati se torej ujemajo s trditvijo Marentič Poţarnik (2003), ki pravi, da izkušnje 

kaţejo, da pri učenju pogosto ne pride do pričakovanega transferja, torej da učenci 

šolskega znanja pogosto ne znajo uporabiti v nekoliko spremenjenih okoliščinah. 

Učenci pogosto ne znajo povezati znanja, ki so ga pridobili v šoli, s praktičnimi 

ţivljenjskimi in poklicnimi situacijami ter problemi. Kot smo videli, pa to potrjuje tudi 

naša raziskava.  

 

 

 TRETJI DEL RAZISKAVE (ANKETA) 10.3

Tretji del raziskave je zajemal anketo. Vsi učenci, ki so sodelovali v raziskavi, so 

izpolnili anketni vprašalnik. Anketo smo izvedli v učilnici. Pred pričetkom 

izpolnjevanja anketnega vprašalnika smo skupaj prebrali vprašanja, kjer smo 

razjasnili, na kaj se posamezno vprašanje nanaša oz. kaj vključuje. Učenci so anketni 

vprašalnik izpolnjevali individualno. Zagotovljena jim je bila anonimnost. Anketni 

vprašalnik je vseboval lestvice stališč, torej trditve, pri katerih so se morali učenci 

odločiti ali se z njo strinjajo, se ne strinjajo ali se ne morejo odločiti. Z izvedbo ankete 

smo ţeleli izvedeti, kakšen je odnos učencev do povezovanja pouka geometrije z 

naravo, odnos do uporabe znanja, ki ga pridobijo pri pouku matematike, ter odnos do 

reševanja matematičnih problemov v skupini. Z izpolnjenimi anketnimi vprašalniki 

smo dobili odgovore na nekatera raziskovalna vprašanja. S 4., 6., 7. in 8. trditvijo 

smo dobili odgovor na 4. raziskovalno vprašanje, ki preverja odnos učencev do 

povezovanja pouka geometrije z naravo. S 5., 9., 10., 11. in 12. trditvijo smo dobili 

odgovor na 5. raziskovalno vprašanje, ki preverja odnos učencev do uporabe znanja, 

ki ga pridobijo pri pouku matematike. S 1., 2. in 3. trditvijo pa smo dobili odgovor na 

6. raziskovalno vprašanje, ki preverja odnos učencev do reševanja matematičnih 

problemov v skupini. V nadaljevanju so v obliki preglednic predstavljeni rezultati 

ankete za posamezne trditve, in sicer s pomočjo absolutnih (f) in relativnih (f %) 

frekvenc. Absolutne frekvence v preglednici predstavljajo število učencev.  

 

 ODNOS DO POVEZOVANJA POUKA GEOMETRIJE Z NARAVO 10.3.1

Trditve (4., 6. in 7. trditev) se navezujejo na naloge, ki so jih morali učenci v obliki 

preizkusa znanja (Scavenger Hunt) rešiti v sklopu prvega dela naše raziskave. 

Preizkus znanja je obsegal iskanje ponazoril različnih geometrijskih pojmov, ki naj bi 

jih učenci v 5. razredu poznali. Pri tem so morali ponazorila nekaterih pojmov poiskati 

in nabrati, medtem ko so morali ponazorila drugih pojmov poiskati in fotografirati. Prvi 

del Scavenger Hunta (nabiranje) je potekal individualno, medtem ko je drugi del 

(fotografiranje) potekal v manjših skupinah.  
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4. trditev: Prikaze matematičnih pojmov sem hitro našel.  

Preglednica 21: Rezultati ankete (4. trditev) 

 

Odgovor 

4. trditev 

f f % 

DA 19 95,0 

NE VEM 0 0 

NE 1 5,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % - deleţ vrednosti 

Skoraj vsi učenci (95,0 %) menijo, da so prikaze geometrijskih pojmov hitro našli. Le  

1 učenec se s tem ne strinja. 

 

 

6. trditev: Ţe pred današnjim dnem sem opaţal primere matematike v naravi, o 

katerih sem se učil pri pouku. 

Preglednica 22: Rezultati ankete (6. in 8. trditev) 

 

Odgovor 

6. trditev 

f f % 

DA 13 65,0 

NE VEM 1 5,0 

NE 6 30,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % - deleţ vrednosti 

Več kot polovica učencev (65,0 %) pravi, da so primere matematike, ki so jih spoznali 

pri pouku, opaţali v naravi ţe preden smo izvedli našo raziskavo. 30,0 % učencev pa 

je priznalo, da prej niso opazili primerov matematike v naravi. 

 

 

 

 



79 
 

7. trditev: Iskanje prikazov matematičnih pojmov v naravi mi je bilo všeč.  

Preglednica 23: Rezultati ankete (7. trditev) 

 

Odgovor 

7. trditev 

f f % 

DA 19 95,0 

NE VEM 0 0 

NE 1 5,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % - deleţ vrednosti 

Skoraj vsem učencem (95,0 %) je bilo iskanje ponazoril geometrijskih pojmov v 

naravi všeč. Le 1 učencu naloga ni bila všeč.  

 

8. trditev: Matematika je povsod okoli nas.  

Preglednica 24: Rezultati ankete (8. trditev) 

 

Odgovor 

8. trditev 

f f % 

DA 17 85,0 

NE VEM 1 5,0 

NE 2 10,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % - deleţ vrednosti 

Večina učencev (85,0 %) pa se strinja s trditvijo »matematika je povsod okoli nas«. 

Le 3 učenci so pri tem izbrali »ne« ali »ne vem«.   

 

 

 UGOTOVITVE  10.3.2

V Učnem načrtu (2011) za matematiko je med drugim zapisano, da naj bi pouk 

geometrije vključeval čim več raznovrstnih dejavnosti. Pri tem je ena izmed moţnosti 

tudi, da geometrijo poveţemo z naravo. Tako lahko, na primer, pouk geometrije  

izvedemo v naravi ali pa naravo prinesemo v učilnico. Magajna (2001) pravi, da 

učitelji pogosto uporabljajo primere in ponazorila iz vsakdanjega ţivljenja, da 
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ponazorijo in poskušajo razloţiti geometrijske pojme v šoli. V naši raziskavi smo 

povezali naravo in geometrijske pojme, saj so morali učenci iskati ponazorila 

posameznih geometrijskih pojmov v naravi. Pri tem nam je raziskava pokazala, da je 

učencem všeč reševanje matematičnih nalog (npr. iskanje ponazoril geometrijskih 

pojmov) v naravi. Dejstvo, da je bil učencem všeč pouk geometrije v naravi, izveden 

v sklopu naše raziskave, nas vodi k razmisleku, da bi bilo smiselno pouk geometrije v 

naravi izvesti večkrat. Pri tem nam narava ponuja veliko moţnosti za pouk geometrije 

(ter tudi drugih področij matematike) in izvedbo različnih dejavnosti, poleg tega pa 

takšen pouk predstavlja za učence nekaj novega, zanimivega in drugačnega ter jim v 

praksi pokaţe, da je matematika uporabna tudi izven šolskih sten.  

V Učnem načrtu (2011) je med drugim zapisano tudi, da naj pouk, kolikor je le 

moţno, povezujemo z vsakdanjim ţivljenjem. V naši raziskavi so učenci reševali dve 

realni problemski nalogi, s katerima se lahko srečamo v vsakdanjem ţivljenju. Narava 

nam pri tem ponuja veliko moţnosti, kjer lahko učenci rešujejo različne realne 

matematične probleme. Takšni avtentični problemi, kot pravi Ţakelj (2003), pa 

učencem pomagajo, da osmislijo matematične vsebine, saj poveţejo matematiko z 

okoljem in uvidijo, da je matematično znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabno tudi 

v vsakdanjem ţivljenju. Da je matematika povsod okoli nas, pa je opazila tudi večina 

učencev, ki so sodelovali v raziskavi. Vseeno pa so nekateri učenci priznali, da do 

raziskave niso opaţali primerov matematike v naravi. Večina učencev se tako 

zaveda, da matematika ni omejena le na pouk matematike, temveč opazijo in 

prepoznajo primer matematike tudi, ko stopijo iz šole. To lahko poveţemo tudi z 

dobljenimi rezultati o njihovem mnenju glede uporabnosti matematike pri drugih 

šolskih predmetih in izven šole, ki so nam pokazali, da učenci prepoznajo uporabnost 

le-te.  

 

 

 ODNOS DO UPORABE ZNANJA, KI GA PRIDOBIJO PRI POUKU 10.3.3

MATEMATIKE 

Trditve (5., 8., 9., 10., 11. in 12. trditev) preverjajo, kakšen odnos imajo učenci do 

uporabe znanja, ki ga pridobijo pri pouku matematike. Pri tem preverjajo mnenje 

učencev o tem, da je pri pouku matematike pridobljeno znanje uporabno tako pri 

ostalih šolskih predmetih kot tudi v različnih izvenšolskih situacijah. Hkrati pa 

preverjajo, ali učenci menijo, da tudi dejansko uporabljajo matematično znanje pri 

drugih šolskih premetih in izven šole. Pri predstavitvi rezultatov smo tako 9. in 11. 

trditev ter 10. in 12. trditev zdruţili ravno z namenom, da lahko primerjamo, koliko 

učencev meni, da je znanje matematike uporabno ter koliko učencev meni, da znanje 

matematike tudi dejansko uporabljajo.  
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5. trditev: Pri reševanju nalog sem uporabil znanje matematike, ki sem ga 

pridobil v šoli. 

Trditev se navezuje na matematične naloge, ki so jih morali učenci v obliki dveh 

preizkusov znanja rešiti v sklopu prvega in drugega dela naše raziskave. Pri tem je 

prvi preizkus znanja obsegal iskanje ponazoril različnih geometrijskih pojmov, drugi 

preizkus znanja pa reševanje problemskih nalog.  

Preglednica 25: Rezultati ankete (5. trditev) 

Odgovor f f % 

DA 19 95,0 

NE VEM 0 0 

NE 1 5,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % - deleţ vrednosti 

Skoraj vsi učenci (95,0 %) menijo, da so pri reševanju nalog uporabili znanje 

matematike, ki so ga pridobili v šoli. Le 1 učenec se s tem ne strinja.  

 

9. trditev: Znanje matematike je uporabno tudi pri drugih predmetih v šoli.  

11. trditev: Znanje matematike, ki ga pridobim pri pouku, večkrat uporabim pri 

drugih predmetih.  

Preglednica 26: Rezultati ankete (9. in 11. trditev) 

 

Odgovor 

9. trditev 11. trditev 

f f % f f % 

DA 18 90,0 14 70,0 

NE VEM 1 5,0 1 5,0 

NE 1 5,0 5 25,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % - deleţ vrednosti 

Skoraj vsi učenci (90,0 %) menijo, da je znanje matematike uporabno tudi pri drugih 

šolskih predmetih. Od tega pa le 77,8 %  učencev pravi, da znanje matematike, ki ga 

pridobijo pri pouku, tudi dejansko uporabijo pri drugih predmetih.  
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10. trditev: Znanje matematike je uporabno tudi izven šole (npr. pri igri, pri 

hišnih opravilih, v trgovini). 

12. Znanje matematike, ki ga pridobim pri pouku, večkrat uporabim izven šole  

(npr. pri igri, pri hišnih opravilih, v trgovini). 

Preglednica 27: Rezultati ankete (10. in 12. trditev) 

 

Odgovor 

10. trditev 12. trditev 

f f % f f % 

DA 19 95,0 17 85,0 

NE VEM 0 0 1 5,0 

NE 1 5,0 2 10,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % - deleţ vrednosti 

Skoraj vsi učenci (95,0 %) menijo, da je znanje matematike uporabno tudi izven šole. 

Od tega skoraj vsi (89,5 %) pravijo, da znanje matematike, ki ga pridobijo pri pouku, 

tudi dejansko uporabijo izven šole. Le dva učenca pravita, da znanja matematike ne 

uporabljata izven šole, medtem ko se 1 učenec ne more odločiti. Če rezultate v 

preglednici primerjamo z rezultati v prejšnji preglednici, pa lahko vidimo, da 3 učenci 

sicer menijo, da matematično znanje, pridobljeno pri pouku, uporabljajo izven šole, 

medtem ko ga v šoli pri drugih šolskih predmetih ne uporabljajo.   

 

 

 UGOTOVITVE 10.3.4

Končni cilj učenja v šoli je dostop informacij, ki jih bodo učenci lahko prenesli na 

druga področja (Bransford, Brown in Cocking, 2012), torej prenos naučenega iz šole 

v izvenšolske situacije in vsakdanje ţivljenje (dom, delovno mesto ipd.). Pri tem 

Marentič Poţarnik (2003) pravi, da izkušnje kaţejo, da pri učenju pogosto ne pride do 

pričakovanega transferja, torej da šolskega znanja pogosto ne moremo uporabiti v 

nekoliko spremenjenih okoliščinah. Učenci pogosto ne znajo povezati znanja, ki so 

ga pridobili v šoli, s praktičnimi ţivljenjskimi in poklicnimi situacijami ter problemi. 

Kljub temu pa so rezultati ankete pokazali, da se večina učencev zaveda, da je 

znanje matematike uporabno tako pri drugih predmetih v šoli kot tudi izven šole. 

Raziskava je torej pokazala, da je splošni cilj matematike, ki je zapisan v Učnem 

načrtu (2011) in pravi, da učenci pri pouku matematike spoznavajo njeno uporabnost 

v vsakdanjem ţivljenju, doseţen. Učenci, ki so sodelovali v raziskavi, se torej 

zavedajo, da je znanje, ki pa pridobijo pri pouku matematike, uporabno tako v šoli pri 

drugih predmetih kot v različnih vsakdanjih situacijah. Večina učencev pa tudi meni, 



83 
 

da znanje matematike tudi dejansko uporabljajo. Vseeno pa je tudi nekaj učencev, ki 

menijo, da tega znanja pri drugih šolskih predmetih in izven šole ne uporabljajo ali pa 

da ga uporabljajo le izven šole, medtem ko v šoli pri drugih šolskih predmetih ne. Pri 

tem pa se pojavi vprašanje, ali tega znanja res ne uporabljajo ali pa se samo ne 

zavedajo tega, da ga uporabljajo. Magajna (2004) opozarja, da se pri reševanju 

geometrijskih problemov v izvenšolskih situacijah prepletajo trije viri znanja, to je 

znanje, pridobljeno v šoli, lastne izkušnje in znanje okolja. Pri tem pa je včasih teţko 

prepoznati, kateri del znanja, ki smo ga uporabili, je bil pridobljen v šoli in kateri izven 

šole (izkušnje, okolje). Tako je tudi moţno, da nekateri učenci, ki so sodelovali v 

raziskavi, pri vsakdanjih situacijah ne opazijo, da uporabljajo šolsko znanje, saj se to 

prepleta z izvenšolskim znanjem in ga je tako teţje prepoznati.  

 

 

 ODNOS DO REŠEVANJA NALOG V SKUPINAH 10.3.5

Vse tri trditve se navezujejo na skupinsko delo v drugem delu naše raziskave. Pri tem 

so učenci v manjših skupinah reševali problemske naloge.  

1. trditev: V skupini smo dobro sodelovali.  

2. trditev: Naloge bi raje reševal sam kot v skupini. 

3. trditev: Naloge bi uspešneje reševal sam kot v skupini. 

Preglednica 28: Rezultati ankete (1., 2. in 3. trditev) 

 

Odgovor 

1. trditev 2. trditev 3. trditev 

f f % f f % f f % 

DA 14 70,0 1 5,0 2 10,0 

NE VEM 3 15,0 0 0 2 10,0 

NE 3 15,0 19 95,0 16 80,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % - deleţ vrednosti 

 

Večina učencev (70,0 %) meni, da so pri reševanju preizkusa znanja v skupini dobro 

sodelovali. Le 3 učenci menijo, da je bilo sodelovanje v skupini slabo. Kljub temu pa 

bi skoraj vsi učenci (95,0 %) še vedno raje naloge reševali v skupini kot pa 

individualno. Od tega pa jih le 80,0 % meni, da so naloge uspešneje rešili v skupini 

kot pa bi jih pri samostojnem reševanju. Pri tem 2 učenca menita, da bi uspešneje 

rešila naloge, če bi jih reševala individualno.  
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Pri 2. in 3. trditvi so morali učenci tudi pojasniti, zakaj tako menijo. Pri tem je šlo za 

vprašanji odprtega tipa. V naslednjih dveh preglednicah je predstavljen povzetek 

odgovorov učencev. 

 

2. trditev: Naloge bi raje reševal sam kot v skupini. Zakaj NE? 

Preglednica 29: Rezultati ankete (2. trditev) –  odgovor na vprašanje "Zakaj NE?" 

Odgovor f f % 

Več glav več ve./Nekaterih stvari sam nisem vedel, so jih pa drugi. 8 40,0 

Reševanje nalog v skupini je zabavnejše in bolj zanimivo.  6 30,0 

Reševanje nalog v skupini je laţje.  5 25,0 

V skupini si pri reševanju nalog pomagamo.  2 10,0 

V skupini se bolje počutim. 1 5,0 

V skupini lahko več naredimo. 1 5,0 

V skupini hitreje rešimo nalogo ali opravimo neko delo.   1 5,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % - deleţ vrednosti 

 

2. trditev: Naloge bi raje reševal sam kot v skupini. Zakaj DA? 

Preglednica 30: Rezultati ankete (2. trditev) –  odgovor na vprašanje "Zakaj DA?" 

Odgovor f f % 

Sam bi bil pri delu bolj resen.  1 5,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % - deleţ vrednosti 

Učenci so večinoma navajali en razlog, nekateri tudi dva, v obliki kratkih odgovorov. 

Skoraj polovica učencev (8 učencev), ki raje delajo v skupini, kot razlog za to navaja 

»več glav več ve«. Pravijo, da se člani skupine med seboj dopolnjujejo, saj vsak član 

skupine nekaj prispeva s svojim znanjem, mnenjem, predlogi, kar pripomore, da laţje 

in hitreje rešijo nalogo. Kar nekaj učencev (6 učencev) tudi meni, da je delo v skupini 

zabavnejše in bolj zanimivo, nekaj učencev (5 učencev) pa meni, da je delo v skupini 

laţje. Učenci so navedli tudi še nekaj drugih razlogov, zakaj raje delajo v skupini kot 

pa individualno, in sicer ker si v skupini pomagajo, ker se počutijo bolje, ker tako več 

naredijo in ker je delo v skupini hitrejše.   
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Le 1 učenec pa bi raje delal sam kot v skupini, pri čemer je kot razlog navedel, da 

člani skupine reševanja naloge niso vzeli resno in bi zato raje reševal sam.  

 

3. trditev: Naloge bi uspešneje reševal sam kot v skupini. Zakaj NE? 

Preglednica 31: Rezultati ankete (3. trditev) – odgovor na vprašanje "Zakaj NE?" 

Odgovor f f % 

Več glav več ve./Nekaterih stvari sam nisem vedel, so jih pa drugi. 9 45,0 

V skupini si pri reševanju nalog in različnih opravilih pomagamo (npr. 

pomoč pri merjenju z metrom).  

3 15,0 

V skupini hitreje rešimo nalogo ali opravimo neko delo.   3 15,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % - deleţ vrednosti 

 

3. trditev: Naloge bi uspešneje reševal sam kot v skupini. Zakaj DA? 

Preglednica 32: Rezultati ankete (2. trditev) – odgovor na vprašanje "Zakaj DA?" 

Odgovor f f % 

Sam bi bil pri delu bolj resen. Nekateri dela niso vzeli resno in so me 

le motili.  

2 10,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % - deleţ vrednosti 

 

3. trditev: Naloge bi uspešneje reševal sam kot v skupini. Zakaj NE VEM? 

Preglednica 33: Rezultati ankete (2. trditev) –  odgovor na vprašanje "Zakaj NE VEM?" 

Odgovor f f % 

Nekatere dele naloge bi uspešneje rešil sam, medtem ko bi nekatere 

dele uspešneje rešil v skupini.  

1 5,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % - deleţ vrednosti 

Učenci so večinoma navajali en razlog, izjemoma tudi dva, v obliki kratkih odgovorov. 

Skoraj polovica učencev (9 učencev), ki menijo, da bi naloge uspešneje rešili v 

skupini kot sami, kot razlog za to navaja »več glav več ve«. Od tega 6 učencev 

posledično tudi raje dela v skupini kot individualno. 3 učenci vidijo prednost dela v 

skupinah tudi v tem, da si člani skupine med seboj lahko pomagajo (tako pri 

reševanju nalog kot pri različnih drugih opravilih). Kot primer so učenci navedli 
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merjenje z metrom, saj daljše razdalje sami teţko izmerijo. Prav tako pa 3 učenci 

menijo, da v skupini neko nalogo rešimo hitreje oz. hitreje opravimo neko delo.  

Dva učenca menita, da bi naloge uspešneje rešila sama, pri čemer kot razlog 

navajata, da ostali člani skupine dela niso jemali dovolj resno.  

Prav tako se dva učenca nista mogle odločiti, ali bi naloge uspešneje reševala v 

skupini ali individualno, pri čemer je eden kot razlog navedel, da je to odvisno od 

naloge oz. od dela naloge. Učenec pravi, da bi nekatere dele naloge uspešneje rešil 

sam, medtem ko bi nekatere dele uspešneje rešil v skupini. 

 

 UGOTOVITVE  10.3.6

Odgovori učencev nam dajo delni pogled v to, kakšen odnos imajo učenci do dela v 

skupinah in do reševanja matematičnih problemov v skupini. Iz odgovorov lahko 

razberemo, da učenci matematične probleme raje rešujejo v skupinah kot 

individualno, pri čemer se tudi zavedajo prednosti dela v skupini. Pri tem vidijo 

največjo prednost dela v skupinah v tem, da se med seboj dopolnjujejo in si 

pomagajo, posledično pa nalogo rešijo hitreje, laţje in uspešneje. Kot slabost dela v 

skupinah pa učenci omenjajo le to, da so v skupini včasih tudi člani skupine, ki delo 

oz. reševanje naloge ne vzamejo resno, kar moti ostale člane in jim oteţuje delo. 

Poleg prednosti dela v skupinah, ki so jih navedli učenci, pa lahko omenimo še eno, 

in sicer to, da učenci pri delu v skupinah razvijajo določene socialne spretnosti (npr. 

komuniciranje) ter razvijajo spretnosti prenašanja oz. transferja socialnih spretnosti 

(Marentič Poţarnik, 2003). 
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11 POVZETEK UGOTOVITEV  

V nadaljevanju so zapisani odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

 

 R 1: Ali učenci prepoznajo geometrijo v naravi? 11.1

Raziskava nam je pokazala, da večina učencev, ki so sodelovali v raziskavi, 

prepozna geometrijo v naravi. Učenci so v sklopu prvega dela raziskave v naravi 

iskali ponazorila nekaterih geometrijskih pojmov. Pri tem je za 12 pojmov (od 20 

pojmov) ustrezna ponazorila v naravi poiskala večina učencev (več kot 70 %). Od 

tega so za 6 pojmov našli ustrezna ponazorila vsi učenci (100 %).  

Odgovori učencev na anketna vprašanja pa so nam tudi pokazali, da se kar 85 % 

učencev zaveda, da je matematika povsod okoli nas. Le 65 % učencev pa je opaţalo 

primere matematike v naravi še preden so bili na to opozorjeni z našo raziskavo.  

 

R 2: Ali učenci znajo uporabiti pri pouku matematike pridobljeno znanje iz 

geometrije in merjenja za reševanje konkretnih problemov v naravi? 

Rezultati raziskave so nam pokazali, da znajo učenci le delno prenesti in uporabiti 

znanje iz geometrije in merjenja, ki so ga pridobili pri pouku matematike, za 

reševanje konkretnih problemov v naravi. Pri tem se od vsebine do vsebine 

uspešnost prenosa in uporabe znanja pri reševanju konkretnih problemov razlikuje. 

Učenci, ki so sodelovali v raziskavi, so bili uspešnejši pri prenosu in uporabi znanja iz 

merjenja in računanja z denarjem, manj uspešni pa so bili pri računanju z dolţino in 

ploščino. Pri analizi rezultatov pa smo tudi opazili, da učenci poskusijo rešiti nalogo 

tudi, ko ne razumejo, kaj naloga od njih zahteva. Pri tem poskušajo s kombiniranjem 

danih podatkov oblikovati račun, ki pa v mu v realni situaciji ne moremo pripisati 

nobenega pomena.  

 

R 3: Ali so učenci uspešnejši pri prenosu konceptualnega znanja ali pri 

prenosu problemskega znanja v naravo? 

Raziskava nam je pokazala, da so učenci, ki so sodelovali v raziskavi, uspešnejši pri 

prenosu konceptualnega znanja v naravo kot pri prenosu problemskega znanja. V 

raziskavi je za več kot polovico pojmov (60 %) ponazorilo zanje našla večina učencev 

(vsaj 70 % učencev). S prepoznavanjem geometrijskih pojmov v naravi oz. iskanjem 

ponazoril geometrijskih pojmov so učenci dokazali, da večino pojmov razumejo in da 

lahko konceptualno znanje prenesejo in uporabijo tudi izven šole. Učenci pa so bili 

nekoliko manj uspešni pri reševanju problemskih nalog, saj je od 7 skupin nalogo 
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Gredice v celoti pravilno rešila le 1 skupina, 4 skupine pa so jo delno rešile; pri nalogi 

Ţiva meja pa sta celotno nalogo rešili le 2 skupini in 2 skupini delno. Rezultati 

problemskih nalog so nam torej pokazali slab prenos in uporabo problemskega 

znanja učencev. Pri tem smo opazili, da so učenci manj uspešni pri reševanju nalog, 

pri katerih morajo uporabiti obstoječe znanje za reševanje konkretnega problema v 

naravi. 

 

R 4: Kakšen je odnos učencev do povezovanja pouka geometrije z naravo?  

Odgovori učencev so pokazali njihovo zavedanje, da nas matematika spremlja na 

vsakem koraku, torej da je povsod okoli nas. Učenci se torej zavedajo, da geometrija 

in merjenje nista omejena le na pouk matematike, temveč da lahko opazimo 

geometrijo (in matematiko na sploh) tudi, ko stopimo iz šole (npr. v naravi). Vseeno 

pa je nekaj učencem priznalo, da do naše raziskave niso opaţali primerov 

matematike v naravi. Raziskava pa nam je tudi pokazala, da je učencem reševanje 

matematičnih nalog (npr. iskanje ponazoril geometrijskih pojmov) v naravi všeč.  

 

R 5: Kakšen je odnos učencev do uporabe znanja, ki ga pridobijo pri pouku 

matematike? 

Iz rezultatov raziskave je razvidno mnenje večine učencev, da je znanje matematike, 

ki ga pridobijo pri pouku, uporabno tako pri drugih predmetih v šoli kot tudi izven šole 

v različnih vsakdanjih situacijah. Prav tako večina učencev pravi, da znanje 

matematike tudi dejansko uporabljajo v šoli (pri drugih predmetih) in izven šole. 

Vseeno pa tudi nekaj učencev meni, da tega znanja pri drugih šolskih predmetih in 

izven šole ne uporabljajo ali pa da ga uporabljajo le izven šole, medtem ko ga ne 

uporabljajo v šoli pri drugih šolskih predmetih.  

 

R 6: Kakšen odnos imajo učenci do reševanja matematičnih problemov v 

skupini? 

Rezultati raziskave so nam pokazali, da učenci matematične probleme raje rešujejo v 

skupinah kot individualno, pri čemer se tudi zavedajo prednosti dela v skupini. Pri 

tem vidijo največjo prednost dela v skupinah v tem, da se med seboj dopolnjujejo in 

si pomagajo, posledično pa nalogo rešijo hitreje, laţje in uspešneje. Kot slabost dela 

v skupinah pa učenci omenjajo le to, da so v skupini včasih tudi člani skupine, ki delo 

oz. reševanje naloge ne vzamejo resno, kar moti ostale člane in jim oteţuje delo.  
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12 ZAKLJUČEK 

Matematika je povsod okoli nas. Primere matematičnih pojmov lahko prepoznamo na 

vsakem koraku, le ustaviti se moramo in pogledati. Poleg tega pa se vsakodnevno 

srečujemo z različnimi situacijami, v katerih moramo uporabiti matematično znanje, 

pa če se tega zavedamo ali pa ne. Ker ima matematika pomembno vlogo tako v 

našem vsakdanjem kot tudi profesionalnem ţivljenju, smo se odločili, da za 

magistrsko delo raziščemo, kako na to gledajo učenci, ki pridobivajo matematično 

znanje v sklopu pouka skoraj vsak dan. Raziskovali smo torej, ali učenci opazijo in 

prepoznajo matematiko (oziroma natančneje geometrijo) v naravi in ali lahko pri 

pouku matematike pridobljeno znanje iz geometrije in merjenja uporabijo na 

konkretnih problemih iz vsakdanjega ţivljenja. Pri tem so nam rezultati dali delni 

vpogled v osnovno in konceptualno znanje ter problemsko znanje učencev. Prav tako 

pa smo preverili, kakšen je njihov odnos do povezovanja pouka geometrije in 

merjenja z naravo, odnos do uporabe znanja, ki ga pridobijo pri pouku matematike, 

ter odnos do reševanja matematičnih problemov v skupini.  

Vzorec sicer ni reprezentativen, saj nam pokaţe le stanje v razredu, ki smo ga 

vključili v raziskavo. Kljub temu pa menimo, da naša raziskava usmeri pozornost 

učiteljev na nekatere elemente pouka, ki smo jih raziskovali. Torej transfer in uporabo 

konceptualnega in problemskega znanja izven učilnice ter tudi izvajanje pouka 

geometrije v naravi in reševanje matematičnih problemov v skupinah.  

Raziskava nam je pokazala, da večina učencev, ki so sodelovali v raziskavi, opazi in 

prepozna geometrijo v naravi. Z iskanjem ponazoril določenih geometrijskih pojmov 

so učenci pokazali, da vsaj dobro polovico pojmov razumejo in da lahko v naravi 

poiščejo njihova ustrezna ponazorila. S tem smo preverili osnovno in konceptualno 

znanje učencev. Opazili smo tudi, da nekatere pojme razume večina učencev. To so 

pojmi: krogla, valj, krog, ploščina, kot, ravnina, pravokotno, vzporedno, presečišče, 

ravna in nesklenjena črta, kriva in nesklenjena črta ter lomljena črta. Pri kar nekaj 

pojmih pa so imeli učenci teţave pri iskanju ustreznih ponazoril. Teţave so jim 

povzročali pojmi: skladni obliki, simetrična oblika, sklenjena črta, trikotnik in točka. Pri 

tem pa lahko omenimo več moţnih razlogov za tolikšno število neustreznih ponazoril. 

Eden izmed moţnih razlogov je seveda nerazumevanje oz. delno razumevanje 

določenih geometrijskih pojmov. Prav tako moţen razlog je lahko tudi, da je 

ponazorila določenih geometrijskih pojmov na območju, kjer smo izvedli raziskavo, 

nekoliko teţje najti. To velja predvsem za pojma trikotnik in krog. Raziskava pa je 

pokazala še tretji moţen razlog, in sicer da učenci niso dovolj natančni pri iskanju 

ustreznih ponazoril oz. niso dovolj pozorni, ali izbrano ponazorilo res zajema bistvene 

značilnosti pojma in se tako kar hitro zadovoljijo s pribliţno ustreznimi značilnostmi. 

Raziskava nam je tudi pokazala, da učenci opazijo primere matematike tudi po tem, 

ko stopijo iz šole, ter da se zavedajo, da nas matematika spremlja na vsakem koraku. 

Zavedajo se, da geometrija in merjenje nista omejena le na pouk matematike, 

temveč lahko opazimo geometrijo (in matematiko na sploh) tudi po tem, ko stopimo iz 
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šole (npr. v naravi). Prav tako pa učenci prepoznajo tudi uporabnost matematike. 

Večina meni, da je znanje matematike, ki ga pridobijo pri pouku, uporabno tako pri 

drugih predmetih v šoli kot tudi izven šole v različnih vsakdanjih situacijah. Prav tako 

večina učencev pravi, da znanje matematike tudi dejansko uporabljajo v šoli (pri 

drugih predmetih) in izven šole. V nasprotju z dobrim osnovnim in konceptualnim 

znanjem učencev pa je raziskava pokazala slabše problemsko znanje. Videli smo, da 

znajo učenci le delno uporabiti znanje iz geometrije in merjenja, ki so ga pridobili pri 

pouku matematike, za reševanje konkretnih problemov v naravi. Pri tem se od 

vsebine do vsebine uspešnost prenosa znanja in uporaba znanja pri reševanju 

konkretnih problemov razlikuje. Učenci so bili uspešnejši pri prenosu in uporabi 

znanja iz merjenja in računanja z denarjem, manj uspešni pa so bili pri računanju z 

dolţino in ploščino. Dobljeni rezultati glede slabše uspešnosti učencev pri prenosu in 

uporabi problemskega znanja nas vodijo k razmisleku, da bi morali pri pouku 

pogosteje reševati problemske naloge, predvsem takšne, ki predstavljajo oz. 

vključujejo realne probleme iz vsakdanjega ţivljenja. Z reševanjem takšnih nalog pa 

bi učencem pomagali razvijati različne strategije reševanja problemov ter razvijati 

spretnosti transferja znanja in strategij v novo situacijo. Pri tem pa jih posredno tudi 

usposabljamo za reševanje problemov v vsakdanjem ţivljenju in pomagamo pri 

osmišljanju matematičnih vsebin. Z raziskavo smo spoznali, da je učencem pouk v 

naravi (iskanje ponazoril geometrijskih pojmov) všeč, kar nas vodi k razmisleku, da bi 

bilo smiselno pouk geometrije večkrat izvesti v naravi oz. ga povezati z naravo. 

Takšen pouk učencem predstavlja nekaj novega, zanimivega in drugačnega, poleg 

tega pa nam narava ponuja veliko moţnosti za pouk geometrije (ter tudi drugih 

področij matematike) in izvedbo različnih dejavnosti. Med drugim pa nas raziskava 

tudi opomni, da učenci matematične probleme raje rešujejo v skupini, saj drug 

drugemu pomagajo in je tako pritisk naloge in stres, ki ga lahko povzročajo 

problemske naloge na posameznega učenca, manjši. Hkrati pa učenci razvijajo tudi 

socialne spretnosti in spretnosti komunikacije.  

Takšno raziskavo bi bilo smiselno izvesti tudi na večjem (reprezentativnem) vzorcu, 

da bi videli, kakšno je splošno stanje in ne le v tem razredu. Z nadaljnjim 

raziskovanjem bi lahko tudi preverili, kako učenci prenašajo znanje istega področja 

(npr. ploščino) na reševanje podobnih konkretnih nalog, ki so postavljene v različne 

situacije. Prav tako pa bi lahko izvedli raziskavo, kjer bi primerjali uspešnost učencev 

pri reševanju nalog pri pouku in uspešnost pri reševanju podobnih nalog v obliki 

konkretnih primerov izven šole. S tem bi dobili dodatni vpogled v transfer in uporabo 

šolskega znanja v izvenšolskih situacijah.  

Z magistrskim delom smo poskušali opozoriti na pomembnost transferja znanja, 

prisotnost matematike v profesionalnem in vsakdanjem ţivljenju ter na pomembnost 

usposabljanja učencev za uporabo v šoli pridobljenega znanja v vsakdanjem 

ţivljenju. Pričakujemo, da bomo z magistrskim delom vsaj malo usmerili pozornost in  

pripomogli k izboljšanju transferja znanja v šoli (med šolskimi predmeti) ter izven šole 

ter hkrati opozorili na to, da nam narava ponuja neomejeno število matematičnih 
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primerov in veliko moţnosti za izvajanje pouka v naravi. Matematika je prisotna 

povsod okoli nas na vsakem koraku, pa če se tega zavedamo ali ne.   
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14 PRILOGE 

 PRILOGA 1: PREIZKUS ZNANJA (1. DEL) 14.1

SCAVENGER HUNT 

1. DEL: NABIRANJE 

Poišči … 

 

… nekaj v obliki krogle. 

 

 

… nekaj v obliki valja. 

 

 

… dve skladni obliki. 

 

 

…  nekaj, kar ima manjšo 

ploščino in nekaj, kar ima 

večjo ploščino kot 

drevesni list na delovnem 

listu (slika 1). 

 

… nekaj, kar ima večji 

obseg in nekaj, kar ima 

manjši obseg kot poštna 

znamka (slika 2). 

 

 

…  1 simetrično obliko. 

 

 

… ponazorilo točke, 

ploskve in daljice. 

        .  

 

 

 

…  ponazorilo ravne, 

nesklenjene črte. 

 

 

… ponazorilo krive, 

nesklenjene črte. 

 

SLIKA 1      SLIKA 2 

 

 

 

 

   



Viri slik: 

List, 

https://www.google.si/search?q=tree+leaf&rlz=1C1CAFA_enSI685SI685&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwis3eaxmeDeAhUDmrQK

He2fCGcQ_AUIDigB&biw=1600&bih=789#imgrc=OL4hjNL84rQoeM:, pridobljeno 19. 11. 2018. 

Poštna znamka, 

https://www.google.si/search?rlz=1C1CAFA_enSI685SI685&biw=1600&bih=789&tbm=isch&sa=1&ei=v4nyW9PrNYHbwALWvZ_gBg&q=po%C5%

A1tna+znamka&oq=po%C5%A1tna+znamka&gs_l=img.3..0i19.163337.169287..169480...3.0..0.94.1087.16......1....1..gws-wiz-

img.......0j0i67j35i39j0i30j0i24.mb0JrOx2L64#imgrc=2T9b4o2tQEpOOM:, pridobljeno 19. 11. 2018.           95 

 

2. DEL: FOTOGRAFIRANJE 

Fotografiraj … 

 

… nekaj v obliki kroga. 

 

 

… nekaj v obliki trikotnika. 

 

 

… dve stvari, ki sta 

pravokotni. 

 

 

… dve stvari, ki sta 

vzporedni. 

 

 

… presečišče dveh 

premic. 

 

 

…  ponazorilo ravnine. 

 

 

… ponazorilo kota, ki je 

manjši od kota na sliki. 

 

 

… ponazorilo lomljene 

črte. 

 

 

… ponazorilo sklenjene 

črte. 

 

 

 

 

 



Viri  

          96 

 

 PRILOGA 2: PREIZKUS ZNANJA (2. DEL) 14.2

 

UREJANJE ŠOLSKE OKOLICE 

 

1. NALOGA          

Na travniku pred šolo je zakoličena gredica, kamor bomo posadili »mačehe«.   

a) Koliko sadik mačeh moramo kupiti, če vsaka sadika potrebuje 100     prostora.  

b) Ena mačeha stane 0,50 €. Koliko denarja potrebujemo, da kupimo dovolj mačeh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostor za skico. 

Prostor za načrt reševanja naloge. 



Viri slik:  

Mačehe, 

https://www.google.si/search?q=ma%C4%8Dehe+GREDICA&tbm=isch&tbs=rimg:CYBbqXJenU6PIjixQwAytv9jAi_17ixGooewmFEumK3FrLRnBR

7-9_13I6ieACdIi_1dkFyu59me5Wz-sWhGf68nZxMFioSCbFDADK2_12MCEVKx5cdY9AyRKhIJL_1uLEaih7CYR0m97x-

BeKsUqEgkUS6YrcWstGRHy99NCHRqAmyoSCcFHv73_1cjqJESCvEJeJ0IYAKhIJ4AJ0iL92QXIROP5tHe5sZI0qEgm7n2Z7lbP6xRH7kx2OqkNu

XioSCaEZ_1rydnEwWEafqykr3npBw&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjy6tukpOPeAhVODuwKHWjvAIIQ9C96BAgBEBs&biw=1600&bih=789&dpr=1#

imgdii=sUMAMrb_YwJljM:&imgrc=4AJ0iL92QXJrjM, pridobljeno 20. 11. 2018.                    97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostor za računanje.  
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2. NALOGA          

Okoli travnika pred šolo bomo postavili ţivo mejo.  

a) Koliko sadik »lovorikovca« potrebujemo, če vsaka sadika potrebuje pribliţno 

40 cm prostora v širino za uspešno rast?   

b) Pri sajenju ţive meje bomo naredili tudi 3 vhode. To pomeni, da na mestih, kjer bo 

vhod, ne bomo posadili sadik. Vsak vhod naj bo širok 120 cm.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostor za skico. 

Prostor za načrt reševanja naloge. 



Viri slik:  

Ţiva meja, 

https://www.google.si/search?q=lovorikovec+pravokotna+%C5%BEiva+meja&tbm=isch&tbs=rimg:CdHZWz67rUbFIjj_1O9VPPMIazDSpTaRMYX0

aLu8A-tRhx011B4Y4QNGl7ynaEOT4iCQ6yf-

pp7vd5U26MuBEI146dSoSCf871U88whrMEUDACiUhsvn0KhIJNKlNpExhfRoRN7WQdIAK6NcqEgku7wD61GHHTRHvkazIvOvmUCoSCXUHhjh

A0aXvEShyzBsRVxDdKhIJKdoQ5PiIJDoRDtRxK4RZaskqEgnJ_16mnu93lTRH9PgSR5K7K_1ioSCboy4EQjXjp1EeH0f_1nrR5H-

&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiNhsDcquPeAhVQ66QKHflqAgkQ9C96BAgBEBs&biw=1600&bih=789&dpr=1#imgrc=96-9tMxceQf-QM, pridobljeno 

20. 11. 2018. 

Sadika lovorikovca, 

https://www.google.si/search?biw=1600&bih=789&tbm=isch&sa=1&ei=8Sf0W4L8DIW4kwWf6oj4CQ&q=sadika+lovrikovca&oq=sadika+lovrikovca

&gs_l=img.3...654339.660411..660535...2.0..0.103.1547.17j2......1....1..gws-wiz-img.......0j35i39j0i10j0i8i30j0i24j0i10i24.pjPK-

gEOTv4#imgrc=lM1u7ACQF_3sTM, pridobljeno 20. 11. 2018.                     99 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostor za računanje.  
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 PRILOGA 3: ANKETNI VPRAŠALNIK 14.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spol (obkroži):   DEČEK     DEKLICA 

Starost (napiši):  __________   

 

 

Za vsako trditev obkroţi en odgovor. Če se s trditvijo strinjaš, obkroţi »DA«. Če 

se s trditvijo ne strinjaš, obkroţi »NE«. Če pa se ne moreš odločiti, obkroţi »NE 

VEM«. 

  

1. V skupini smo dobro sodelovali. DA  NE VEM NE 

2. Naloge bi raje reševal sam kot v skupini.    

Na črto napiši zakaj? 

________________________________________________ 

 

DA  NE VEM NE 

3. Naloge bi uspešneje rešil sam kot v skupini.    

Na črto napiši zakaj? 

________________________________________________ 

 

DA  NE VEM NE 

Dragi učenec/učenka, 

sem Valentina Slopšek in zaključujem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Za zaključek študija moram izvesti raziskovalno nalogo, pri čemer potrebujem 

tvojo pomoč. Prosim te, da izpolniš ta anketni vprašalnik, ki se nanaša na 

naloge, ki si jih reševal danes pri uri matematike. Anketni vprašalnik je 

anonimen, kar pomeni, da se ti na vprašalnik ni potrebno podpisati.  

Ţe vnaprej se ti lepo zahvaljujem za tvojo pomoč. 
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4. Prikaze matematičnih pojmov sem hitro našel. 

(Scavenger hunt) 
DA  NE VEM NE 

5. Pri reševanju nalog sem uporabil znanje matematike, ki 

sem ga pridobil v šoli. 
DA  NE VEM NE 

6. Ţe pred današnjim dnem sem opaţal primere matematike 

v naravi, o katerih sem se učil pri pouku. 
DA  NE VEM NE 

7. Iskanje prikazov matematičnih pojmov v naravi mi je bilo 

všeč. 
DA  NE VEM NE 

8. Matematika je povsod okoli nas. DA  NE VEM NE 

9. Znanje matematike je uporabno tudi pri drugih predmetih 

v šoli. 
DA  NE VEM NE 

10. Znanje matematike je uporabno tudi izven šole (npr. pri 

igri, pri hišnih opravilih, v trgovini).  
DA  NE VEM NE 

11. Znanje matematike, ki ga pridobim pri pouku, večkrat 

uporabim pri drugih predmetih.  
DA  NE VEM NE 

12. Znanje matematike, ki ga pridobim pri pouku, večkrat 

uporabim izven šole (npr. pri igri, pri hišnih opravilih, v 

trgovini). 

DA  NE VEM NE 
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 PRILOGA 4: SOGLASJE STARŠEV 14.4

 

SOGLASJE STARŠEV 

Spoštovani! 

Sem Valentina Slopšek, študentka poučevanja na razredni stopnji na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Za zaključek magistrskega študija pišem magistrsko delo z 

naslovom »Prepoznavanje in uporaba geometrije in merjenja v naravi«. V sklopu 

tega bom izvedla raziskavo, pri čemer bom preverjala prenos in uporabo 

matematičnega znanja, ki ga učenci pridobijo pri pouku matematike, v konkretne 

ţivljenjske situacije.  

Raziskava bo obsegala 2 šolski uri matematike, pri čemer bodo učenci izpolnili 2 

preizkusa znanja in 1 anketni vprašalnik.  

Učencem, ki bodo sodelovali v raziskavi, bom zagotovila anonimnost in varovanje 

osebnih podatkov. Rezultati, pridobljeni v raziskavi, pa bodo uporabljeni izključno pri 

pisanju magistrskega dela.   

Lepo Vas prosim, da izpolnite spodnji obrazec, in s tem dovolite svojemu otroku 

sodelovanje v raziskavi.  

Če imate glede raziskave kakšno vprašanje, pa mi lahko pišete na: 

valentina.slopsek@hotmail.com. 

 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam! 

 

IZPOLNITE S TISKANIMI ČRKAMI 

 

Spodaj podpisani/-a (ime in priimek)  _____________________________, 

stanujoč/-a (naslov stalnega prebivališča) _________________________________   

dovoljujem / ne dovoljujem (ustrezno obkroţite), da moj otrok (ime in priimek) 

____________________________, rojen/-a (datum rojstva) __________________, 

ki obiskuje  5. razred Osnovne šole __________, sodeluje v raziskavi za 

magistrsko delo. 

Kraj in datum: ________________________    Podpis starša 

_______________________ 

 

mailto:valentina.slopsek@hotmail.com

