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POVZETEK 

Učbenik je osnovno učno gradivo, s katerim so učenci in učitelji v stiku praktično vsak dan 

tekom izvajanja šolskega programa. Eden od pomembnih elementov matematičnih učbenikov 

so naloge, ki naj bi jih učenci reševali med ali po usvajanju učne snovi. Ker te naloge pomembno 

vplivajo na matematično razmišljanje učencev, je zelo pomembno, da učbenik vsebuje naloge 

različnih vrst. V diplomskem delu je predstavljena struktura matematičnih učbenikov nasploh 

in pomen matematičnih učbenikov v učnem procesu, glavni del pa je namenjen analizi nalog v 

izbranih učbenikih in primerjava učbenikov glede na strukturo nalog. Pri analizi nalog smo 

uporabili način analiziranja nalog po avtorici Glasnović Gracin. Pri obravnavi nalog smo se 

omejili na področje geometrije. Preučili smo dva tiskana matematična učbenika za 7. razred 

osnovne šole, v katerih smo pregledali vse naloge s področja geometrije. Naloge smo analizirali 

glede na naslednje parametre: zahtevana aktivnost, težavnostna stopnja, oblika zastavljenosti 

naloge (odprt oziroma zaprt odgovor, izbira med več odgovori, od katerih so pravilni le 

nekateri), kontekst naloge (povsem matematičen, realističen, avtentičen). Na osnovi analize 

slovenskih učbenikov smo primerjali učbenike med sabo in naredili primerjavo s hrvaškimi 

učbeniki, ki jih je analizirala Glasnović Gracin. 

Ugotovili smo, da naloge iz analiziranih slovenskih učbenikov ne izzovejo učenca v smislu 

spodbujanja višjih ravni kognitivnega mišljenja. Čeprav kar nekaj nalog spodbudi učenca k 

razmišljanju in povezovanju dveh ali več pojmov ali postopkov, prevladujejo naloge nižje 

zahtevnosti. Naloge se večinoma navezujejo na konstruiranje likov in računanje manjkajočih 

podatkov. V veliki meri prevladujejo naloge z zaprtim odgovorom in naloge matematičnega 

konteksta, ki ni povezan z resničnim svetom. V primerjavi slovenskih in hrvaških učbenikov 

najdemo nekaj razlik na področju aktivnosti, ki jo spodbuja naloga, in stopnje kognitivne 

zahtevnosti.  V ostalih preučevanih parametrih se naloge iz pregledanih slovenskih in hrvaških 

učbenikih ne razlikujejo v večji meri. 

 

 

Ključne besede: analiza učbeniških nalog, geometrija, matematične naloge, matematični 

učbenik, pouk matematike 

  



 

  



 

ABSTRACT 

School textbooks are a basic teaching material and students as well as teachers use them almost 

daily. An important part of mathematical textbooks are the exercise tasks that the students are 

supposed to work out during the learning process. Since exercise tasks have a significant impact 

on students' mathematical thinking, it is essential that textbooks contain tasks of various types. 

In the diploma thesis  we consider first the structure of mathematical textbooks in general and 

the role of mathematical textbooks in the learning process. The main part of the thesis consists 

of an analysis of the geometry tasks in selected textbooks and the comparison of  the textbooks 

with regard to the analysed structure of the tasks. In the analysis we used the method of the 

Croatian author Glasnović Gracin. We analysed the geometric tasks in two printed 

mathematical textbooks for the 7th grade of Slovenian elementary school. The tasks were 

analyzed according to the following characteristics: the required activity, the complexity level, 

the form of the required answer, and the context features. According to these characteristics we 

compared two Slovenian textbooks, and we also compared the characteristics of Slovenian 

textbooks with those of two Croatian textbooks, which were analysed by Glasnović Gracin. 

We have found that tasks from analysed textbooks do not stimulate students to activate higher 

levels of cognitive thinking. Several tasks encourage the student to think and to relate two or 

more concepts or procedures, but this is done on a rather simple level. The tasks mostly require 

standard constructions and the calculation of missing data. To a large extent, tasks require a 

closed answer. The context of the vast majority of tasks is mathematical, and not related to the 

real world. Comparing Slovenian and Croatian textbooks, we find some differences in activity 

stimulated by the task and the level of cognitive complexity. In the other studied parameters, 

the tasks in the Slovenian and Croatian textbooks examined did not differ significantly. 

 

 

Key words: textbook analysis, geometry, mathematical tasks, mathematical textbook, school-

mathematics   
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1 UVOD 

Učbeniki imajo pomembno vlogo v matematični izobrazbi, saj se intenzivno uporabljajo pri 

pouku matematike (Fan idr., 2013, po Glasnović Gracin, 2018). Predstavljajo povezavo med 

načrtovanim in dejanskim kurikulumom. Učbeniki v nekaterih državah predstavljajo 

najpogosteje uporabljen vir za učne priprave učiteljev, celo v večji meri kot učni načrt 

(Glasnović Gracin idr, 2009). Pri pouku matematike se običajno obravnava in vadi to, kar piše 

v učbenikih, in ne, kar je zapisano v dejanskem učnem načrtu. Iz tega pa lahko sklepamo, da je 

vsebina učbenikov bližja realnosti v učilnici kot pa sam učni načrt. Prav zato lahko raziskave 

učbenikov prinesejo širše in globlje razumevanje tako potreb kurikuluma, kot tudi dejanskega 

poučevanja v razredu. 

Raziskave učbenikov in nalog v učbenikih kažejo, da učenci uporabljajo učbenike kot glavni 

vir nalog, še posebej za utrjevanje snovi (Glasnović Gracin, Jukić Matić 2016). Učitelji naloge 

smatrajo kot sredstvo, ki učence spodbudi k aktivnosti in jim olajša učenje matematike. 

Običajno se učbeniki uporabljajo za usvajanje nove snovi in utrjevanje. Učenec ga lahko 

uporabi, če česa ne razume ali če ni prisostvoval pouku (Jukić Matić, Glasnović Gracin, 2016). 

Prav zato je učbenik tako pomemben, saj neposredno vpliva na učenčevo razmišljanje in ga 

strukturira. S pomočjo učbenika lahko razširimo poglede učenca ali pa jih zatremo, zato je 

bistvenega pomena, da učbenik in ostala šolska gradiva vsebujejo matematične naloge, ki so 

kvalitetne in vredne učenčevega časa. Ker naloge v učbenikih tako pomembno strukturirajo 

učenčevo znanje, je smiselno raziskati, kakšne so naloge, s katerimi se vsakodnevno srečujejo 

učenci.  

Avtorica raziskave hrvaških učbenikov navaja raziskavo o tem, kakšne naj bi bile naloge, ki 

učenčevo znanje bogatijo. Imele naj bi sledeče lastnosti: bistvenost (da zajemajo znanja iz 

kurikuluma), avtentičnost (da uporabljajo primerne postopke), bogatost (da vodijo do drugih 

problemov), spodbujanje (da učencu dajo misliti), aktivnost (da učenci spoznajo pomen in 

poglobijo znanje), primerno zahtevnost (da je naloga primerno zahtevna za učence), 

raznolikost (da spodbudijo več načinov razmišljanja) in odprtost (da imajo več kot eno rešitev 

ali način reševanja) (Glasnović Gracin, 2018). Z vidika kognitivne zahtevnosti razlikujemo 

postopke nižje in višje zahtevnosti. Pomnjenje in rutinski postopki (formule, geometrijske 

konstrukcije) spadajo med nižje zahtevnosti, medtem ko postopki, ki zahtevajo razumevanje 

pojmov in zahtevnejše matematične izpeljave, spadajo med višje kognitivne zahtevnosti. Pri 

pomnjenju gre za priklic različnih pravil in definicij, rutinski postopki pa zahtevajo izvajanje 
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algoritmov, ki niso globlje povezani z obravnavanim konceptom. Zahtevnejše naloge od učenca 

pričakujejo razumevanje, razlago, fleksibilno uporabo znanja in sposobnosti ter povezovanje 

informacij iz različnih virov. Postopki, ki zahtevajo razumevanje pojmov, vodijo h globljemu 

razumevanju matematičnih konceptov in idej. Matematične izpeljave pa zahtevajo zapleteno in 

nealgoritmično razmišljanje, ki je za učenca dokaj zahtevno.  

Zaradi potrebe po bogatih in kvalitetnih nalogah morajo učbeniki vsebovati naloge, ki bodo 

učenca pritegnile in ga izzvale k razmišljanju in uporabi znanja. To še ne pomeni, da 

matematični učbenik ne sme vsebovati lažjih nalog, saj tudi npr. Vincent in Stacey (2008, po 

Glasnović Gracin, 2018) poudarjata, da bi morali biti kljub različnemu matematičnemu uspehu 

vsi učenci izpostavljeni raznolikim nalogam in problemom. 

Ker naloge v učbeniku močno vplivajo na učenje matematike, je namen diplomskega dela 

analizirati značilnosti in raznolikosti učbeniških nalog po večparameterskem kriteriju. Naloge, 

ki smo jih vključili za namen analize, so bile pregledane po naslednjih kriterijih: matematična 

aktivnost, stopnja kognitivne zahtevnosti, oblika odgovora in kontekst naloge. Osnova za 

analizo učbenikov je prevzeta po avtorici Glasnović Gracin (2018). Analiza je zajemala 

geometrijske naloge dveh slovenskih matematičnih učbenikov za 7. razred devetletne osnovne 

šole. Ugotovili smo, da naloge iz analiziranih slovenskih učbenikov ne izzovejo učenca v smislu 

spodbujanja višjih ravni kognitivnega mišljenja. Naloge se večinoma navezujejo na 

konstruiranje likov in računanje manjkajočih podatkov. V veliki meri prevladujejo naloge z 

zaprtim odgovorom in naloge matematičnega konteksta, ki ni povezan z resničnim svetom. V 

primerjavi slovenskih in hrvaških učbenikov najdemo nekaj razlik na področju aktivnosti, ki jo 

spodbuja naloga, in stopnje kognitivne zahtevnosti.  V ostalih preučevanih parametrih se naloge 

iz pregledanih slovenskih in hrvaških učbenikih ne razlikujejo v večji meri. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 POMEN MATEMATIČNIH UČBENIKOV 

Šolski učbenik je osnovno učno sredstvo pri pouku. Je avtoriziran in pedagoško oblikovan za 

doseganje vzgojno izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu 

oziroma katalogu znanja. Po SSKJ je učbenik »knjiga s predpisano snovjo za učenje«. Razlika 

med knjigo in učbenikom je, da ima slednji nek pedagoški namen. »Z didaktično-metodično 

organizacijo vsebin in prirejeno likovno ter grafično opremo podpira poučevanje in učenje. 

Vsebina in struktura učbenika omogočata samostojno učenje udeležencev izobraževanja in 

pridobivanje različnih ravni ter vrst znanja. Učbenik je vezan na šolski predmet oziroma modul 

in določeno stopnjo izobraževanja« (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2015). 

Učbenik na učni proces običajno vpliva v večji meri kot učni načrt. Glede na študijo 

Pedagoškega inštituta v Ljubljani slovenski učenci in dijaki do konca srednješolskega 

izobraževanja bolj ali manj temeljito obdelajo 25.000 – 30.000 učbeniških strani (Justin, 2003).  

Matematični učbeniki se že dolgo uporabljajo kot izobraževalno sredstvo za poučevanje in 

učenje matematike. Imajo pomembno vlogo v različnih didaktičnih situacijah, tako znotraj kot 

zunaj učilnice. Učbeniki so veliko bližje realnosti, ki se odvija v učilnici, kot kurikulum. V 

hrvaški raziskavi (Glasnović Gracin idr., 2009), ki je vključila okoli 1000 hrvaških učiteljev 

matematike, kar je polovica vseh učiteljev matematike na predmetni stopnji na Hrvaškem, so 

izvedli anketo o vlogi učbenikov matematike. Izkazalo se je, da učitelji učbenike intenzivno 

uporabljajo, še posebej v učnih pripravah, za vaje in domače naloge, pri čemer je glavni kriterij 

pri izbiranju učbenikov kvaliteta nalog, ki jih ta vsebuje. Sicer uporabljajo tudi ostale didaktične 

materiale in pripomočke, vendar ne v tolikšni meri kot učbenike.  

Eden od pomembnih elementov matematičnih učbenikov so naloge, ki naj bi jih učenci reševali 

med ali po usvajanju učne snovi. Ker te naloge močno vplivajo na matematično razmišljanje 

učencev, je zelo pomembno, da učbenik vsebuje naloge različnih vrst. 

V svoji raziskavi Love in Pimm (1996, po Glasnović Gracin, 2018) ugotovita, da je 

»matematični učbenik najpogosteje grajen po modelu razlaga – primeri – vaje«. Tudi slovenski 

učbeniki se običajno začnejo z razlago, kjer avtor predstavi temo poglavja. Po uvodni temi 

sledijo primeri, ki učenca pripravijo na reševanje nalog. Nato mora učenec rešiti več različnih 

nalog – vaj. Za reševanje nalog mora prebrati in razumeti navodila. Matematiko se učimo 
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predvsem s pomočjo raznovrstnih nalog ali vaj in prav zato je med naštetimi etapami obravnave 

posebej pomembna zadnja - vaje.  

Kot vsak šolski predmet ima tudi matematika svoje posebne značilnosti. Zato se tudi 

matematični učbeniki razlikujejo od ostalih šolskih učbenikov. Značilnost matematičnega 

izobraževanja je, da na učenje nove snovi močno vpliva predhodno naučeno znanje. Da bi 

zagotovili trajnost znanja, je potrebno pogosto in ponavljajoče utrjevanje številnih različnih 

nalog in reševanje problemov.  

Primeri, in posebej naloge, so najpomembnejši vir šolskih učbenikov. Učenci v veliki meri 

rešujejo naloge in primere iz učbenikov, tako v učilnici kot doma, zato le ti zagotovo vplivajo 

na samo razumevanje matematičnih konceptov in spodbujajo ter izzivajo učence k aktivni 

uporabi matematike (Glasnović Gracin, 2014). Za učitelja je najpomembnejša lastnost učbenika 

kakovost in diferenciranost nalog (Glasnović Gracin idr, 2009).  

 

2.2 PRIMERI RAZISKAV UČBENIKOV 

V zadnjih desetletjih so izvedli več raziskav o matematičnih učbenikih, zato danes bolje 

razumemo vlogo učbenika v matematičnem kurikulumu, poučevanju in učenju. V tem razdelku 

bomo predstavili katere vidike (parametre) nalog v učbenikih obravnavajo tovrstne raziskave. 

Omenimo pa naj, da Fan in Zhu (2013) opozarjata na ozkost tovrstnih raziskav; po njunem 

mnenju bi se morale raziskave osredotočiti tudi na to, kakšen vpliv imajo učbeniki na učence.  

Več raziskav analizira naloge z vidika stopnje kognitivne zahtevnosti. Avtorica Li (2000, po 

Glasnović Gracin, 2018) se je osredotočila na primerjavo nalog s seštevanjem in odštevanjem 

celih števil v 7. razredu v kitajskih in ameriških učbenikih. Za namen ocenjevanja nalog je 

razvila metodologijo s tremi parametri. Po enem izmed njih je ocenjevala, ali je zahtevan eden 

ali več računskih postopkov. Ugotovila je, da v učbenikih obeh držav prevladujejo naloge nižje 

težavnostne stopnje s preprostimi računskimi postopki, le ameriški učbeniki so bili bolj 

raznoliki in so vsebovali tudi naloge, ki zahtevajo pojasnjevanje in razumevanje. Tudi 

Brändstörm (2005, po Glasnović Gracin, 2018) je raziskal raznolikost nalog švedskih 

učbenikov 7. razreda. Ugotovil je, da prevladujejo naloge nizke zahtevnosti, kar pa sploh ne 

izzove učencev. 
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Ali naloga zahteva zaprt, odprt ali izbirni odgovor, sta v svoji raziskavi ugotavljala Zhu in Fan 

(2006, po Glasnović Gracin, 2018). Pri primerjavi nalog iz ameriških in kitajskih učbenikov sta 

ugotovila, da so naloge v obeh primerih večinoma zaprtega tipa.  

Vrsto konteksta v matematičnih nalogah je raziskala avtorica Li (2000, po Glasnović Gracin, 

2018) v svoji raziskavi o kitajskih in ameriških učbenikih. Pregledala je vrsto konteksta v 

smislu, ali se naloga navezuje na resnično življenje ali pa je povsem matematičnega konteksta. 

Izkazalo se je, da so naloge v učbenikih obeh držav matematičnega konteksta. Podobno sta Zhu 

in Fan (2006, po Glasnović Gracin, 2018) v svoji raziskavi ugotavljala, ali je naloga povezana 

z življenjskimi primeri ali pa je matematičnega konteksta. Tako kot predhodna raziskava je tudi 

ta pokazala, da naloge večinoma niso povezane z resničnim svetom. V splošnem pa sta avtorja 

v ameriških učbenikih zasledila več realističnih oziroma avtentičnih nalog kot v kitajskih. 

Pomemben vidik naloge je pričakovana aktivnost učenca ob reševanju naloge. Na ta parameter 

opozarjata avtorja Zhu in Fan (2006, po Glasnović Gracin, 2018). V svoji raziskavi ugotavljala, 

v kolikšni meri prevladuje rutinskost oz. nerutinskost nalog. Ko sta primerjala naloge iz 

kitajskih in ameriških učbenikov,  so rezultati pokazali, da so naloge v obeh državah predvsem 

rutinske. Tudi Dole in Shield (2008, po Glasnović Gracin, 2018) sta se dotaknila parametra, ki 

analizira aktivnost, ki jo od učenca zahteva naloga. Avtorja sta raziskovala avstralska učbenika 

8. razreda. V svojih raziskavah sta preiskovala več tem v učbenikih. Ugotovila sta, da so v zvezi 

z razmerji prevladovale naloge z izračuni in postopki, ne pa naloge, ki zahtevajo razumevanje 

pojma razmerja. S svojimi analizami sta želela opozoriti na »sindrom plitkega učenja«. Čeprav 

so nekateri učbeniki vsebovali naloge, ki učence spodbudijo k razmišljanju in povezovanju, 

rezultati pregledanih učbenikov kažejo prevlado nalog z nižjo zapletenostjo. Več avtorjev v 

zvezi s tem poudarja, da je za učence pomembno reševanje vseh vrst nalog (Glasnović Gracin, 

2018). 

Omenjene raziskave se osredotočajo na določene matematične teme ali pa kar na celotni 

matematični učbenik za posamezno šolsko leto. Glede na navedeno literaturo Glasnović Gracin 

(2018) ugotavlja pogosto uporabo naslednjih parametrov za analizo nalog v učbenikih: tip 

odgovora, rutinskost naloge, težavnostna stopnja in uporaba. V splošnem vsi rezultati 

omenjenih raziskav kažejo na prevlado nalog nižje zahtevnostne stopnje. Navedeni parametri 

nekoliko nejasno opisujejo aktivnost učenca. Ta pomemben vidik je dodatno razdelala avtorica 

Glasnović Gracin (2018). Gre za postopke oz. aktivnosti, ki jih mora učenec izvesti za reševanje 

določene naloge - ali naloga od učenca zahteva predstavljanje, računanje, konstruiranje, 
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podajanje razlage v matematičnem kontekstu, utemeljevanje ipd. Naloge morajo zajemati 

različne vrste aktivnosti, zato da učencu razširijo obzorja. V nasprotnem primeru ima lahko 

naloga negativen učinek na učenčevo razumevanje matematičnih konceptov. Zato moramo 

stremeti k nalogam, ki zahtevajo različne matematične aktivnosti, saj tako spodbudimo učence 

k razumevanju (Glasnović Gracin, 2018).  

Pri obravnavi parametra aktivnosti učenca ob reševanju naloge, je Glasnović Gracin izhajala iz 

kompetenc matematičnega izobraževanja, ki jih je uvedel Niss (2015). Niss navaja osem 

matematičnih kompetenc:  

 matematično razmišljanje,  

 reševanje problemov,  

 modeliranje,  

 sklepanje,  

 predstavljanje,  

 simboliziranje in formaliziranje,  

 komuniciranje ter  

 uporabljanje matematičnih pripomočkov in orodij.  

Naštete kompetence najdemo tudi v nacionalnih učnih načrtih in o njih govori tudi raziskava 

PISA o matematični pismenosti, v okviru katere so analizirali navedene kompetence v številnih 

nacionalnih učnih načrtih za matematiko (Niss, 2015).  

 

2.3 MODEL OPISA MATEMATIČNIH NALOG 

Glasnović Gracin (2018) je za potrebe raziskave zasnovala pet parametrski opis nalog. Model 

sestavljajo parametri, ki smo jih že omenili: vsebina, matematična aktivnost, stopnja 

zahtevnosti, oblika odgovora in vrsta konteksta. Pet parametrska osnova je kombinacija že 

obstoječih načinov analiziranja nalog, in sicer je avtorica uporabila dva izhodišči: avstrijski 

izobraževalni standard in dva parametra po avtorjih Zhu in Fan (Glasnović Gracin, 2018).  

Iz avstrijskih izobraževalnih standardov izhajajo parametri vsebina, matematična aktivnost in 

kognitivna stopnja zahtevnosti. Ti parametri preverjajo matematično kompetentnost in so 

opisani v nadaljevanju. Parametra oblika odgovora in vrsta konteksta pa se navezujeta na 

avtorja Zhu in Fan ter sta prav tako opisana v sledečih razdelkih. Parametre avstrijskih 
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standardov je avtorica Glasnović Gracin (2018) prevzela v izvirni verziji, medtem ko sta zadnja 

dva parametra preoblikovana iz parametrov avtorjev Zhu in Fan. Slika 1 prikazuje pregled vseh 

parametrov, ki bodo upoštevani tudi v naši analizi nalog. 

 

Slika 1: Pet parametrska osnova za analizo nalog v učbenikih (Glasnović Gracin, 2018, str. 6). 

 

Iz avstrijskih standardov izhajajo prvi trije parametri, ki preverjajo matematične kompetence 

učencev. Kompetence so dolgoročne kognitivne sposobnosti, ki jih učenec lahko uporabi za 

izvajanje različnih dejavnosti in veščin. Matematične kompetence, ki jih morajo naloge 

spodbujati, se nanašajo na matematično vsebino, na matematične dejavnosti oz. aktivnosti in 

na raven kompleksnosti ustreznih povezav, ki jih morajo izvesti učenci za uspešno reševanje 

naloge. Zato avstrijski standardi ločijo tri parametre matematične kompetence, ki smo jih 

uporabili v naši raziskavi: vsebino, aktivnost in težavnost (Glasnović Gracin, 2018). 

Podrobnejši opis le teh sledi v nadaljevanju.  

 

2.3.1 VSEBINA 

S parametrom vsebina opišemo, katero matematično temo mora poznati učenec za reševanje 

določene naloge iz učbenika. Slovenski učni načrt (Žakelj idr., 2011) ima 3 področja tem, s 

katerimi bi lahko opisali vsebino, in sicer: geometrija in merjenje, aritmetika in algebra ter 

Avstrijski standardi (2007):

tri parametrski model matematične 
kompetentnosti : vsebina, aktivnost, stopnja 

kognitivne zahtevnosti

VSEBINA AKTIVNOST
STOPNJA  

KOGNITIVNE 
ZAHTEVNOSTI

Zhu in Fan (2006):

osnova za analizo ameriških in 
kitajskih učbenikov: rutinskost, 

oblika odgovora, aplikacija, 
tradicionalnost naloge

preoblikovana 
oblika 

odgovora

OBLIKA 
ODGOVORA

preoblikovana 
vrsta konteksta

VRSTA 
KONTEKSTA
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druge vsebine. Ti parametri se uporabljajo v trenutnem učnem načrtu za osnovne šole in so 

zavedeni kot tema poglavja. V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju geometrija in merjenje 

zajemata geometrijske pojme in transformacije. Aritmetika in algebra vključujeta naravna 

števila, racionalna števila, računske operacije z ulomki, realna števila, računske operacije in 

njihove lastnosti, potence, izraze, odstotni (procentni) račun ter premo in obratno sorazmerje, 

funkcijo ter enačbe in neenačbe. Druge vsebine se nanašajo na zbiranje, urejanje in predstavitev 

podatkov, merila za sredino in razpršenost, izkušnje s slučajnimi dogodki ter matematični 

problemi in problemi z življenjskimi situacijami.  

Glasnović Gracin (2018) je v svoji raziskavi ocenjevala področje vsebine po temah iz 

avstrijskih standardov, ki pa v celoti ne ustreza vsebini slovenskega kurikuluma. Po avstrijskem 

učnem načrtu bi matematična znanja lahko razdelili na: števila in merjenje, spremenljivke in 

funkcijske odvisnosti, geometrijske oblike in telesa ter statistične predstavitve in parametre. Ker 

pa se v naši raziskavi omejimo na geometrijske vsebine, je s tem vsebina že določena, zato smo 

v nadaljnji analizi ta parameter oz. kriterij izpustili.  

 

2.3.2 MATEMATIČNA AKTIVNOST 

Področje matematične aktivnosti opišemo z naslednjimi kriteriji: predstavljanje in modeliranje, 

računanje aritmetičnih in algebrskih izrazov ali manipuliranje, interpretiranje ter 

argumentiranje in sklepanje (Glasnović Gracin, 2018). 

Te štiri matematične aktivnosti, ki jih je potrebno opraviti za uspešno reševanje posamezne 

naloge, smo označili s kraticami: predstavljanje (H1); računanje (H2); interpretiranje (H3); ter 

argumentiranje oz. utemeljevanje (H4).  

Predstavljanje se nanaša na raznoliko predstavljanje matematičnih podatkov. Hkrati gre za 

prepoznavanje matematičnih odnosov v dani situaciji in predstavljanje problema v matematični 

obliki. Računanje se nanaša na izvajanje računskih postopkov s konkretnimi števili ali 

splošnimi spremenljivkami. Med drugim v to skupino spada tudi pretvarjanje merskih enot, 

preoblikovanje matematičnih izrazov, reševanje enačb, ocenjevanje rezultatov ali približkov in 

izvajanje geometrijskih konstrukcij. Interpretiranje obsega prepoznavanje odnosov in ustreznih 

podatkov, ki so podani v matematičnih jeziku in njihovo interpretacijo v danem kontekstu. Gre 

za ustrezno branje matematičnih simbolov ali grafov in njihovo interpretacijo v danem 
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kontekstu. Argumentiranje od učenca zahteva utemeljevanje oziroma dokazovanje 

matematičnih trditev ali pa njihovo ovržbo. Parameter zahteva poznavanje in uporabo znanja o 

matematičnih odnosih in značilnosti, matematičnih pravilih ter ustrezno in pravilno uporabo 

matematičnega jezika. Učenec nalogo uspešno reši z logično povezanim zaporedjem resničnih 

trditev (Glasnović Gracin, 2018). 

 

Tabela 1: Primeri štirih matematičnih aktivnosti. 

Matematična aktivnost Primer 

H1  

Predstavljanje  

(ang. Representation) 

S svojimi besedami opiši, kaj je višina trikotnika. (Strnad, 

2010, str. 243) 

H2  

Računanje  

(ang. Computation and 

operation) 

Izračunaj označene neznane kote. (Berk idr, 2008, str. 120) 

 

H3  

Interpretiranje  

(ang. Interpretation) 

Špela, Kaja in Rok so iz kupa različno dolgih letvic naključno 

izbrali vsak po tri letvice, da bi sestavili vsak svoj trikotnik. 

Špeline letvice so bile dolge 4, 5 in 6 dm, Kajine 3, 5 in 9, 

Rokove pa 3, 2 in 5. Kdo je lahko sestavil trikotnik in zakaj? 

(Berk idr, 2008, str. 117) 

H4  

Argumentiranje  

(ang. Argumentation) 

Kako bi krogu poiskal središče. Razloži. (Berk idr, 2008, str. 

129) 
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2.3.3 STOPNJA KOGNITIVNE ZAHTEVNOSTI  

Samo iz analize vsebine in aktivnosti ne moremo prepoznati raven miselnih sposobnosti, ki jih 

potrebuje učenec za uspešno reševanje. Nekatere matematične naloge imajo lahko enako 

vsebino in aktivnost, vendar se lahko razlikujejo glede na stopnjo kognitivne zahtevnosti, npr. 

ena naloga od učenca lahko zahteva povezovanje dveh pojmov, medtem ko druga zahteva 

refleksijo znanja. Po avtorici Glasnović Gracin so stopnje kognitivne zahtevnosti: neposredna 

uporaba osnovnih znanj in spretnosti ali reprodukcija (K1); gradnja in obravnava povezav ali 

povezava (K2); refleksija o usvojenem znanju ali refleksija (K3) (Glasnović Gracin, 2018). 

Pod reprodukcijo spada reproduktivno znanje oz. neposredna raba definicij, dejstev, pravil, 

postopkov in predstavitev v povezavi z matematiko. Na povezave se nanašajo zapletenejše 

naloge, kjer je za uspešno reševanje problema potrebno poznavanje več pojmov ali postopkov 

hkrati. Gre za povezovanje med različnimi matematičnimi izrazi, teorijami, metodami in 

predstavitvami, ki jih učenec za uspešno reševanje znati povezati. Refleksijo preverimo z 

nalogami, ki zahtevajo premislek o matematičnih rešitvah. Teh rešitev ni mogoče kar 

neposredno prebrati iz dane situacije oz. naloge. Gre za uporabo širšega znanja in ustvarjalnega 

razmišljanja o matematiki (Glasnović Gracin, 2018). Tabela 2 prikazuje primere z različnimi 

stopnjami zahtevnosti. 

 

Tabela 2: Primeri različnih stopenj kognitivne zahtevnosti. 

Stopnja kognitivne 

zahtevnosti 

Primer 

K1 

Reprodukcija  

(ang. Reproduction) 

Nariši enakostranični trikotnik s stranico 3,4 cm. (Berk idr, 

2008, str. 134) 

K2  

Povezave  

(ang. Connections) 

Nariši poljuben topokotni trikotnik in mu očrtaj krožnico. 

(Berk idr, 2008, str. 129) 

K3 

Refleksija  

(ang. Reflection) 

Pojasni, zakaj je središče včrtane krožnice vedno v 

notranjosti trikotnika. (Berk idr, 2008, str. 131) 
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2.3.4 OBLIKA ODGOVORA 

V raziskavi, ki sta jo izvedla Zhu in Fan (2006, po Glasnović Gracin, 2018) razlikujeta med 

vprašanji odprtega in zaprtega tipa. Odprta vprašanja se nanašajo na vprašanja z več ali veliko 

možnimi pravilnimi odgovori, medtem ko imajo zaprta vprašanja možen le en pravilen odgovor. 

Glasnović Gracin (2018) v tem pogledu razlikuje med vprašanji zaprtega tipa (A1), odprtega 

tipa (A2) in izbirnimi odgovori (A3). Tudi v naši raziskavi razlikujemo med tremi oblikami 

odgovora na nalogo. 

Pravilen odgovor na vprašanje zaprtega tipa je enolično določen in ga je mogoče enostavno 

oceniti kot pravilen ali nepravilen. Običajno gre za kratek odgovor. Pravilnih odgovorov na 

vprašanje odprtega tipa je več. Taka vprašanja privedejo do raznolikih pravilnih odgovorov in 

zahtevajo prosto izražanje učencev o matematičnih idejah. Naloge zaprtega tipa dajejo večji 

poudarek na končno rešitev naloge, medtem ko se odprta vprašanja osredotočajo na sam 

postopek in način reševanja. Vprašanja z izbirnimi odgovori ponujajo omejeno število 

predlaganih pravilnih odgovorov, med katerimi je lahko pravilen eden ali več (Glasnović 

Gracin, 2018). Tabela 3 prikazuje primere z različnimi oblikami odgovora. 

 

Tabela 3: Primeri različnih oblik odgovorov. 

Oblika odgovora Primer 

A1 

Zaprt odgovor  

(ang. Closed-ended) 

Kot ob vrhu enakokrakega trikotnika meri 
2

5
 kota ob 

osnovnici. Koliko merijo njegovi zunanji koti? (Strnad, 2010, 

str. 235) 

A2  

Odprt odgovor  

(ang. Open-ended) 

Kako bi krogu poiskal središče. Razloži. (Berk idr, 2008, str. 

129) 

A3 

Izbirni odgovori  

(ang. Multiple choice) 

Katerega lika ni na spodnji sliki? (Berk idr, 2008, str. 147) 

a) pravokotnika             b) romba              c) kvadrata 

č) paralelograma          d) trapeza 
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2.3.5 VRSTA KONTEKSTA 

Ko se sprašujemo, če in na kakšen način v nalogi nastopa situacija iz realnega življenja, 

govorimo o vrsti konteksta v katerega je postavljena naloga. V svoji raziskavi matematičnih 

učbenikov Zhu in Fan (2006, po Glasnović Gracin, 2018) razlikujeta med matematičnimi in 

nematematičnimi problemi. Avtorica je za potrebe raziskave njun model razširila in razvila tri 

vrste konteksta: matematični kontekst (C1), realistični kontekst (C2) in avtentični kontekst 

(C3). 

Kontekst, ki ni povezan z realnim svetom, je popolnoma matematičen. Popolnoma matematična 

naloga se nanaša na situacije, ki ne vsebujejo realnega konteksta. Takšne naloge vsebujejo 

podatke podane v matematičnem jeziku (simboličnem, grafičnem, ipd.) in specifične 

matematične izraze. Pri nalogah z realnimi problemi pa se pojavljajo situacije iz dejanskega 

življenja. Ko govorimo o realnih problemih v nalogah, so ti lahko izmišljeni oz. realistični ali 

resnični oz. avtentični. Realne probleme, ki so izmišljeni, so ustvarili avtorji učbenikov in se 

pojavljajo v realističnem kontekstu. V okvir realnega konteksta spadajo situacije s simulirano 

resničnostjo. Resnični problemi, vsebujejo resnične situacije ali podatke, ki jih učenci zbirajo 

iz svojega vsakdanjega okolja. To pomeni, da je naloga zasnovana na učenčevih resničnih 

izkušnjah. Kontekstne naloge, ki so povezane z izkušnjami učencev, »imajo velik potencial za 

učenčevo izpopolnjevanje in sodelovanje ter prikazovanjem, kako jim lahko matematika 

pomaga pri razumevanju sveta«. Take naloge se pojavljajo v povezavi z avtentičnim 

kontekstom (Glasnović Gracin, 2018). Tabela 4 prikazuje primere z različnimi kontekstnimi 

značilnostmi. 
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Tabela 4: Primeri različnih vrst konteksta. 

Vrsta konteksta Primer 

C1 

Matematični kontekst 

(ang. Intra-mathematical 

context, non-application 

tasks) 

Kakšen je trapez z enako dolgima diagonalama? (Strnad, 

2010, str. 282) 

C2  

Realistični kontekst  

(ang. Realistic (fictious) 

context) 

Kaji se je po sliki, na kateri je imela narisan trikotnik z 

vrisano višinsko točko in vsemi tremi višinami, polila voda. 

Na sliki so ostale le točke V, Va, Vb, Vc. Pomagaj Kaji 

dopolniti sliko. (Berk idr, 2008, str. 126) 

 

C3 

Avtentični kontekst  

(ang. Authentic context) 

Ali lahko izrežeš iz papirja s škarjami z enim samim rezom 

enakokrak trapez? (Strnad, 2010, str. 291) 

 

V spodnji dvodimenzionalni preglednici je predstavljeno nekaj dodatnih nalog, ki zahtevajo 

različne aktivnosti v povezavi s stopnjami kognitivne zahtevnosti. 
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Tabela 5: Naloge glede na matematično aktivnost in stopnjo kognitivne zahtevnosti. 

 Stopnja kognitivne zahtevnosti 

Reprodukcija (K1) Povezave (K2) Refleksija (K3) 

M
a
te

m
a

ti
čn

a
 a

k
ti

v
n

o
st

 

P
re

d
st

a
v
lj

a
n

je
 

(H
1
) 

Nariši poljuben 

paralelogram. 

Paralelogram z enim 

rezom preoblikuj v znan lik 

z enako ploščino. 

 

 

Ali lahko z enim rezom iz 

paralelograma sestavim 

pravokotnik? 

 

 

R
a
ču

n
a
n

je
 (

H
2
) Izračunaj ploščino 

paralelograma z 

osnovnico a=11 in 

pripadajočo višino va=6. 

 

Izračunaj ploščino 

paralelograma, če je 

osnovnica a enaka stranici 

kvadrata s ploščino 25, 

višina va pa je za polovico 

manjša od osnovnice. 

 

 

Ali lahko narišeš 

paralelogram, če imaš na 

voljo naslednje podatke: 

osnovnica a je enaka 

stranici kvadrata s 

ploščino 25, višina va pa 

je za polovico manjša od 

osnovnice? 

 

In
te

rp
re

ti
ra

n
je

 (
H

3
) 

 

Skozi travnat park 

pravokotne oblike dolžine 

a in širine b je počez 

speljana pot za pešce 

dolžine x in širine y. 

 
Iz slike razberi kateri lik 

predstavlja potka, ki seka 

park? 

 

Skozi travnat park 

pravokotne oblike dolžine 

a in širine b je počez 

speljana pot za pešce 

dolžine x in širine y. 

Kaj predstavlja izraz 

 a∙b-x∙y ? 

(razberi podatke iz slike)? 

Skozi travnat park 

pravokotne oblike dolžine 

a in širine b je počez 

speljana pot za pešce 

dolžine x in širine y. 

 
Poišči izraz, ki pove, 

koliko trave je potrebno 

pokositi (razberi podatke 

iz slike)? 

A
rg

u
m

en
ti

ra
n

je
 (

H
4
) 

 

Primerjaj ploščine danih 

paralelogramov (p||r). Ali 

so enake? Argumentiraj. 

 
 

Pokaži, da je razmerje 

stranic v paralelogramu 

obratno razmerju 

pripadajočih višin 

paralelograma. 

Preoblikuj obrazec za 

ploščino paralelograma, 

tako da bo veljal tudi za 

trapeze. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ribič Tajda; diplomsko delo 

 

15 

Naloge lahko razvrstimo glede na obliko odgovora in kontekst, v katerega je postavljena. 

Poglejmo si nalogo »Izračunaj ploščino pravokotnika z osnovnico a=11 in pripadajočo višino 

va=6.« in jo postavimo v različne kontekste. 

 

Tabela 6: Naloge glede na kontekst. 

 Kontekst 

Matematičen kontekst 

(C1) 

Realistični kontekst (C2) Avtentični kontekst 

(C3) 

M
a
t.

 a
k

ti
v
n

o
st

 

R
a
ču

n
a
n

je
 (

H
2

) 

Izračunaj ploščino 

pravokotnika z osnovnico 

a=11 in pripadajočo 

višino va=6. 

Bredino dvorišče je v 

obliki pravokotnika. 

Posejali ga bodo s travo. 

Koliko m2 trave bo morala 

posejati, če je izmerila, da 

je dvorišče dolgo 11m in 

široko 6m.  

 

Izmeri šolsko 

dvorišče, ki je v obliki 

pravokotnika, in 

izračunaj, koliko m2 

trave bo potrebno 

posejati, da bo 

prekrito s travo. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu je predstavljena analiza, ki smo jo izvedli v okviru diplomskega dela. 

Empirični del je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu smo naredili analizo dveh učbenikov 

in učbenika primerjali med seboj. V drugem delu smo uporabili rezultate analize in jih 

primerjali z rezultati analize hrvaških učbenikov, ki smo jih prevzeli po avtorici Glasnović 

Gracin (2018). 

 

3.1 RAZISKOVALANA METODA 

Raziskovalna metoda, ki smo jo uporabili v empiričnem delu, je analiza dokumentov. 

Analizirali smo izbrana osnovnošolska matematična učbenika za 7. razred osnovne šole, v 

katerih smo analizirali vse geometrijske naloge. Naloge smo klasificirali po več kriterijih. 

Podatke smo predstavili z metodami opisne statistike. Za analizo nalog v slovenskih 

osnovnošolskih učbenikih smo prevzeli in priredili osnovni model, ki ga je izdelala Glasnović 

Gracin (2018). Ker se diplomsko delo nanaša na vsebino geometrije, je s tem vsebina že 

določena, zato parametra vsebine nismo vključili v model. Model vključuje: aktivnost, stopnjo 

kognitivne zahtevnosti, obliko odgovora in vrsto konteksta nalog.  

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Namen empiričnega dela je odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kakšna je struktura geometrijskih nalog v slovenskih učbenikih glede na zahtevano 

aktivnost? 

RV2: Kakšna je struktura geometrijskih nalog v slovenskih učbenikih glede na kognitivno 

zahtevnost? 

RV3: Kakšna je struktura geometrijskih nalog v slovenskih učbenikih glede na vrsto konteksta? 

RV4: Kako se razlikujejo strukture geometrijskih nalog med slovenskimi učbeniki in med 

slovenskimi in hrvaškimi učbeniki? 
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3.3 RAZISKOVALNI POSTOPEK 

V raziskavi je enota analize naloga. Ta zajema vse situacije v učbenikih, ki zahtevajo odgovor, 

pri čemer rešitev učencu ni dana. To so večinoma vaje, brez delovnih zgledov in rešenih 

predstavitvenih nalog. Analiza zajema vse geometrijske naloge iz dveh najpogosteje 

uporabljenih učbenikov matematike za 7. razred devetletne osnovne šole v Sloveniji. Skupaj je 

analiza zajela več kot 300 nalog iz dveh učbenikov. Učbenika, ki smo ju preučili oziroma 

analizirali, uporabljajo učenci stari približno 12 let. Prvi učbenik je učbenik z naslovom Stičišče 

7 (2010), avtorice Milene Strnad, drugi učbenik nosi naslov Skrivnosti števil in oblik 7 (2008), 

avtorja Jožeta Berka idr. Prvi učbenik bomo za potrebe analize imenovali učbenik A, drugi 

učbenik B. 

Pregledali smo naloge z geometrijsko vsebino. V 7. razredu devetletne osnovne šole učenci v 

sklopu geometrijske vsebine spoznajo poglavja o trikotniku in štirikotniku. V nadaljnji analizi 

se bomo naslanjali na omenjeni temi. Da bi odkrili, katere parametre ali kategorije vsebuje 

(matematična aktivnost, stopnja kognitivne zahtevnosti, oblika odgovora in vrsta konteksta, kot 

je prikazano v tabelah 1-4), smo pregledali vse naloge ustrezne vsebine v izbranih dveh 

učbenikih (prilogi 6.1.1 in 6.1.2). 

 

Tabela 7: Metodologija za analizo učbenikov (Glasnović Gracin, 2018, str. 10). 

Parameter Vprašanje  Podrobnejša razdelitev in oznaka 

Matematična 

aktivnost 

Katero matematično aktivnost 

mora učenec izvesti, da 

uspešno reši nalogo? 

Predstavljanje (H1) 

Računanje (H2) 

Interpretiranje (H3) 

Argumentiranje in sklepanje (H4) 

Stopnja 

kognitivne 

zahtevnosti 

Kakšna je zahtevnost znanja in 

sposobnosti, ki jo učenec 

potrebuje za reševanje naloge? 

Reprodukcija (K1) 

Povezovanje (K2) 

Refleksija (K3) 

Oblika 

odgovora 

Kakšna je oblika odgovora, ki 

ga zahteva naloga? 

Zaprt odgovor (A1) 

Odprt odgovor (A2) 

Izbirni odgovori (A3) 

Vrsta 

konteksta 

Kakšen je kontekst naloge? Matematičen kontekst (C1) 

Realistični kontekst (C2) 

Avtentični kontekst (C3) 
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Analizirali smo 240 nalog v učbeniku A in 88 nalog v učbeniku B. Za potrebe analize smo 

uvedli tudi enoten sistem označevanja nalog v posameznem učbeniku. V primeru A 9/17, 

pomeni oznaka A učbenik A, 9 poglavje v tem učbeniku in 17 oznaka naloge, torej 17. naloga, 

9. poglavja v učbeniku A.. V učbeniku B imamo tudi podpoglavja, ki jih označimo takoj za 

poglavjem in ločimo s piko. Tako oznaka B 5.6/3 označuje 3. nalogo v 6. podpoglavju, 5. 

poglavja v učbeniku B. Vsaki nalogi smo določili parametre: H1-4, K1-3, A1-3, C1-3.  

Analiza vseh nalog v izbranih učbenikih je bila izvedena z uporabo zgoraj opisane raziskovalne 

metodologije, ki je bila povzeta po avtorici Glasnović Gracin (2018). Vsaka od nalog je bila 

pregledana po štiri parametrskemu modelu in nato z ustrezno oznako uvrščena v pripadajočo 

kategorijo. Naslednji korak je bil analiziranje rezultatov z uporabo kvantitativne metode, ki je 

obsegal odkrivanje relativnih frekvenc oznak nalog v določeni matematični temi. Rezultate smo 

primerjali z rezultati analize hrvaških učbenikov. Rezultate smo predstavili v dveh delih: 1. – 

Primerjava slovenskih učbenikov in 2. – Primerjava slovenskih in hrvaških učbenikov.  

 

3.4 PRIMERI NALOG IN VZOREC ANALIZE 

V tem poglavju sta predstavljeni dve nalogi iz analiziranih matematičnih učbenikov in njuna 

analiza v skladu s štiri parametrsko osnovo (tabela 5).  

Primer 1: »Nariši splošen štirikotnik. V njem z rumeno barvo pobarvaj vse notranje kote.« 

(Strnad, 2010, str. 277).  

Ta naloga zahteva aktivnost predstavljanje (H1), ker je treba narisati splošen lik in prepoznati 

oz. predstaviti notranje kote lika. Naloga je na najnižji stopnji zahtevnosti (neposredna uporaba 

osnovnih znanj in spretnosti – K1). Zahtevani odgovor je zaprt (A1), saj lahko notranje kote 

učenec pobarva le na en pravilen način. Naloga ne vsebuje elementov iz vsakdanjega življenja, 

zato je kontekst popolnoma matematičen (C1). 

Primer 2: »Izračunaj velikost neznanih kotov: 𝐶𝐸𝐷, 𝐴𝐵𝐶, 𝐵𝐸𝐷 𝑖𝑛 𝐴𝐷𝐸.« (Berk idr., 

2008, str. 138).  
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Ta naloga zahteva aktivnost računanja (H2). Za reševanje naloge je potrebna uporaba znanja o 

vsoti notranjih kotov trikotnika in vsoti sokotov, zato je naloga na stopnji zahtevnosti povezav 

(K2). Zahtevani odgovor je zaprt (A1) in kontekst naloge je popolnoma matematičen (C1). 

Primer 3: »Kako bi krogu poiskal sredino? Razloži.« (Berk idr., 2008, str. 129).  

Ta naloga zahteva aktivnost računanja (H2), saj gre za geometrijsko konstrukcijo, ki jo mora 

učenec pojasniti. Naloga je na stopnji kognitivne zahtevnosti povezav (K2), saj mora učenec 

povezati več znanj, oz pridobljeno znanje obrniti nazaj. Npr. vse točke na krožnici so enako 

oddaljene od središča, torej če narišemo poljuben trikotnik z oglišči na krožnici, lahko izhajamo 

iz očrtane krožnice trikotnika, ali narišemo dve tetivi in njuni simetrali, ali narišemo pravi kot 

z vrhom na krožnici. Odgovor na vprašanje je odprt (A2), saj je možnih več pravilnih 

odgovorov. Kontekst naloge pa je popolnoma matematičen (C1). 

Primer 4: »Naštej nekaj predmetov iz vsakdanjega življenja, ki imajo trikotno obliko.« (Strnad, 

2010, str. 228).  

Naloga se nanaša na razumevanje pojma in predstavljanje (H1). Gre za neposredno uporabo 

matematičnih predstavitev (K1). Odgovor na vprašanje je odprt (A2), saj je možnih več 

pravilnih odgovorov. Kontekst naloge pa je avtentičen, saj učenec črpa podatke iz svojega 

okolja (C3). 

Primer 5: »Kaji se je po sliki, na kateri je imela narisan trikotnik z vrisano višinsko točko in 

vsemi tremi višinami, polila voda. Na sliki so ostale le točke V, Va, Vb, Vc. Pomagaj Kaji 

dopolniti sliko.« (Berk idr, 2008, str. 126) 
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Pri tej nalogi učenec izvaja aktivnost interpretiranja (H3). Učenec mora iz slike interpretirati 

podatke in jih s pomočjo usvojenega znanja uporabiti pri načrtovanju. Povezuje več znanj, od 

tega kaj je trikotnik, kje ležijo točke V, Va, Vb, Vc,  do tega v kakšnem odnosu so višine glede 

na stranice trikotnika, zato gre povezave (K2). Odgovor je zaprtega tipa (A1), naloga pa je 

realističnega konteksta (C2). 

Primer 6: »Nariši paralelogram s podatki a = 4 cm, va = 3 cm in vb = 2 cm.« (Berk idr, 2008, 

str. 147) 

Naloga od učenca zahteva konstruiranje, kar spada pod aktivnost računanja (H1). Učenec 

potrebuje znanje o višinah paralelograma in odnosu osnovnice glede na višinska pasova, torej 

povezave (K2). Odgovor je zaprt, saj je možna rešitev le ena (A1). Naloga je matematičnega 

konteksta (C1). 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ribič Tajda; diplomsko delo 

 

21 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.5.1 PRIMERJAVA SLOVENSKIH UČBENIKOV 

Rezultati pregledane vsebine so predstavljeni v štirih poglavjih, na podlagi metodologije za 

analizo vseh štirih parametrov. V raziskavi so obravnavane le naloge s sklopa geometrijskih 

vsebin. V 7. razredu učenci v sklopu geometrijskih pojmov spoznajo dve temi trikotnik in 

štirikotnik. Analiza po posameznih nalogah se nahaja v prilogi. Tabeli predstavljata rezultate 

analize po posameznih učbenikih in temah v odstotkih. 

 

 ŠTEVILO NALOG 

Tabela 8: Število nalog v pregledanih učbenikih. 

Učbenik Trikotniki Štirikotniki SKUPAJ 

A 133 107 240 

B 54 34 88 

SKUPAJ 187 141 

 

328 

 

 

 

Graf 1: Pregled nalog po učbenikih. 
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Analiziranih je bilo 328 nalog, od tega 240 nalog iz učbenika A in 88 nalog iz učbenika B. Že 

v številu nalog iz področja geometrije se učbenika precej razlikujeta. Iz te ugotovitve lahko 

sklepamo, da učenci, ki uporabljajo učbenik B, za vajo uporabljajo tudi pripadajoče delovne 

zvezke. V obeh učbenikih je več nalog iz vsebine trikotnika. 

 

 MATEMATIČNA AKTIVNOST 

Tabela 9: Struktura nalog glede na matematično aktivnost. 

Deleži [%] 

Učbenik Vsebina H1 H2 H3 H4 SKUPAJ 

 Trikotnik 30 54 16 0 100 

A Štirikotnik 47 49 4 0 100 

 SKUPAJ 38 52 10 0  

 Trikotnik 30 61 9 0 100 

B Štirikotnik 24 76 0 0 100 

 SKUPAJ 27 67 6 0  

 

Nekatere naloge od učenca zahtevajo več kot eno aktivnost. V tem primeru je bila izbrana in 

označena aktivnost, ki je pri posamezni nalogi prevladujoča. V splošnem rezultati kažejo, da 

naloge iz učbenikov od učenca zahtevajo predvsem aktivnosti računanja (kar v modelu 

vključuje konstrukcijo trikotnikov ali štirikotnikov ter računanje kotov), ki je izrazita pri 

nalogah iz obeh učbenikih. Veliko je tudi nalog s področja predstavljanja oz. nalog, ki zahtevajo 

razumevanje pojmov ter operacij. Običajno naloge zahtevajo računsko znanje in operacije 

računanja notranjih in zunanjih kotov. Z analizo ugotovimo, da učenci pri geometriji v 7. 

razredu večinoma računajo s številkami in algebrskimi izrazi ter konstruirajo. Raziskava je tudi 

pokazala, da v slovenskih učbenikih nalog, kjer bi učenec argumentiral ali utemeljeval rešitve, 

ne zasledimo.  
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STOPNJA KOGNITIVNE ZAHTEVNOSTI 

Tabela 10: Struktura nalog glede na stopnjo kognitivne zahtevnosti. 

Deleži [%] 

Učbenik Vsebina K1 K2 K3 SKUPAJ 

 Trikotnik 42 58 0 100 

A Štirikotnik 40 60 0 100 

 SKUPAJ 41 59 0  

 Trikotnik 13 87 0 100 

B Štirikotnik 15 85 0 100 

 SKUPAJ 14 86 0  

 

Učbenik A temelji na nalogah s preprostimi povezavami med različnimi izrazi, teorijami, 

metodami in predstavitvami ter izvajanjem operacij oziroma zahtevajo uporabo osnovna znanja 

in spretnosti, kot so neposredna uporaba matematičnih konceptov, pravil, postopkov in 

predstavitev. Učbenik B je izrazito grajen na nalogah s povezovanjem pojmov ali postopkov 

ter poznavanjem pojmov in definicij. Naloge od učenca večinoma zahtevajo konstruiranje likov 

in računanje manjkajočih podatkov. Nalog, kjer bi učenec za reševanje moral uporabiti 

refleksivno razmišljanje v nobenem izmed pregledanih učbenikov ni zaslediti. Posamezna 

učbenika imata procentualno konsistentno število nalog na stopnji reprodukcije in povezav s 

področja trikotnikov in štirikotnikov. 

 

OBLIKA ODGOVORA 

Tabela 11: Struktura nalog glede na obliko odgovora. 

Deleži [%] 

Učbenik Vsebina A1 A2 A3 SKUPAJ 

 Trikotnik 84 15 1 100 

A Štirikotnik 86 14 0 100 

 SKUPAJ 85 14 1  

 Trikotnik 83 17 0 100 

B Štirikotnik 97 0 3 100 

 SKUPAJ 89 10 1  
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V pregledanih Slovenskih učbenikih so zelo pogoste naloge z odgovorom zaprtega tipa. V obeh 

učbenikih najdemo po eno nalogo z izbirnimi odgovori. V pregledanih slovenskih učbenikih 

take naloge niso pogoste. Učbenik A ponuja več nalog z odprtim odgovorom kot učbenik B, 

vendar so razlike procentualno majhne. V povprečju je v obeh učbenikih več kot 85% nalog z 

zaprtim odgovorom. Pomanjkanje nalog z odprtim odgovorom je povsem verjetno povezano s 

pomanjkanjem nalog z aktivnostjo interpretiranja in argumentiranja.  

 

KONTEKST 

Tabela 12:Struktura nalog glede na kontekst. 

Deleži [%] 

Učbenik Vsebina C1 C2 C3 SKUPAJ 

 Trikotnik 92 5 3 100 

A Štirikotnik 98 1 1 100 

 SKUPAJ 95 3 2  

 Trikotnik 96 4 0 100 

B Štirikotnik 100 0 0 100 

 SKUPAJ 98 2 0  

 

Rezultati nakazujejo, da je skoraj 96 % vseh nalog popolnoma matematičnega konteksta. V 

učbeniku A najdemo celo nekaj nalog z avtentičnim kontekstom, medtem ko v učbeniku B teh 

nalog ni. Lahko pridemo do zaključka, da učbeniki ne motivirajo učencev s tem, da bi naloge 

izvirale iz življenjskega okolja učenca. 

 

V splošnem rezultati parametra aktivnosti kažejo, da je v obeh učbenikih poudarek na rutinskem 

računanju in konstruiranju likov (nekaj tudi predstavljanju osnovnih pojmov), kar spada pod 

parameter računanje. To se nanaša predvsem na risanje skic, načrtovanje in risanje 

geometrijskih likov. Raziskava matematične aktivnosti prav tako pokaže pomanjkanje nalog s 

področja argumentiranja in utemeljevanja. Analiza stopnje kognitivne zahtevnosti je pokazala, 

da v obeh slovenskih učbenikih primanjkuje nalog, ki bi spodbujale refleksivno razmišljanje. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ribič Tajda; diplomsko delo 

 

25 

Glede na zbrane rezultate se v splošnem naloge iz geometrije predvsem osredotočajo na 

reprodukcijo znanja in povezave preprostejših znanj. Pogoste so naloge z odgovorom zaprtega 

tipa, večina nalog v pregledanih učbenikih pa je popolnoma matematičnega konteksta. Nalog z 

odgovorom odprtega tipa ali z več možnimi odgovori v obeh pregledanih učbenikih najdemo 

zelo malo ali nič. Nalog, ki bi spodbudile učenčevo zanimanje za matematiko v pregledanih 

učbenikih  praktično ni. Večina nalog je povsem matematičnega konteksta. 

 

3.5.2 PRIMERJAVA S HRVAŠKIMI UČBENIKI 

Primerjali smo analizo nalog iz slovenskih učbenikov z analizo nalog iz hrvaških učbenikov. 

Za potrebe primerjave slovenskih in hrvaških učbenikov smo vzeli rezultate analize iz vsebine 

geometrije. Naloge iz hrvaške raziskave so vzete iz njihovih najpogosteje uporabljenih 

učbenikih. Hrvaški učenci se z obravnavo trikotnikov in štirikotnikov srečajo v 6. razredu 

osnovne šole. Tako kot slovenski učenci so učenci v tem razredu stari približno 12 let. V 

spodnjih tabelah so zbrani podatki analize (Glasnović Gracin, 2018, str. 15) predstavljeni v 

obliki za primerjavo z analizo hrvaških učbenikov. V splošnem so rezultati analize slovenskih 

in hrvaških učbenikov zelo podobni. Iz parametra oblika odgovora in konteksta so za 

primerjavo vzeti le rezultati za zaprt odgovor (ZO) in popolnoma matematičen kontekst (MK), 

saj smo le tako lahko primerjali rezultate analize obeh učbenikov. 

 

 ŠTEVILO NALOG 

Tabela 13: Primerjava števila nalog v pregledanih učbenikih. 

 Slovenska učbenika Hrvaška učbenika 

Učbenik Trikotniki Štirikotniki SKUPAJ Trikotniki Štirikotniki SKUPAJ 

A 133 107 240 568 304 872 

B 54 34 88 677 352 1029 

SKUPAJ 187 141 

 

328 

 

1245 656 1901 
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Najbolj izstopa razlika v številu nalog v slovenskih in hrvaških učbenikih, v hrvaških učbenikih 

je namreč kar 1573 nalog več kot v slovenskih. V splošnem hrvaški učbeniki vsebujejo veliko 

več nalog iz vsebine trikotnika in štirikotnika. Procentualno je v hrvaških učbenikih več nalog 

iz vsebine trikotnika. Zaradi veliko večjega števila nalog v hrvaških učbenikih lahko sklepamo, 

da se slovenski učbeniki običajno uporabljajo v kombinaciji z delovnimi zvezki ali zbirkami 

vaj, kjer lahko učenci dodatno utrjujejo svoje znanje.  

 

MATEMATIČNA AKTIVNOST 

Tabela 14: Primerjava značilnosti nalog v slovenskih in hrvaških učbenikih glede na matematično aktivnost. 

Deleži [%] 
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Š
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Š
ti

ri
k
o
tn

ik
 

(3
0
4
) 

T
ri

k
o
tn
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7
7
) 

Š
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(3
5
2
) 

A
k
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v
n
o
st

 

H1 30 47 30 24 38 54 30 22 

H2 54 49 61 76 59 74 68 57 

H3 16 4 9 0 29 23 41 32 

H4 0 0 0 0 0 1 2 3 

 

Pri analizi hrvaških učbenikov, so nekatere naloge zahtevale več aktivnosti v enaki meri. 

Avtorica je v tem primeru nalogam pripisala več aktivnosti, zato vsota procentualnega deleža 

presega sto odstotkov. Glede na analizo matematične aktivnosti v vseh pregledanih učbenikih 

prevladujejo naloge, ki od učenca zahtevajo računanje in razne matematične operacije. Teh 

nalog je povprečno nekoliko več v hrvaških učbenikih. Veliko je tudi nalog, kjer mora učenec 

uporabiti predstavljanje pojmov. Nalog s to aktivnostjo je v slovenskih učbenikih veliko več 

kot nalog, kjer mora učenec interpretirati odgovor. Podobno velja za hrvaški učbenik A, ki pa 

ima v primerjavi s slovenskimi učbeniki vseeno več interpretacijskih nalog. Izjema je hrvaški 

učbenik B, ki vsebuje več nalog z interpretiranjem kot nalog z aktivnostjo predstavljanja. 

Primerjava učbenikov pokaže, da v vseh učbenikih primanjkuje nalog, kjer bi učenec moral 

argumentirati in utemeljiti svoj odgovor. Torej v splošnem primanjkuje nalog, ki bi spodbujale 
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najvišjo raven matematične aktivnosti. Medtem ko analizirani hrvaški učbeniki skupaj 

vsebujejo 3 % nalog najvišje aktivnosti, jih slovenski učbeniki sploh ne vsebujejo.  

 

STOPNJA KOGNITIVNE ZAHTEVNOSTI 

Tabela 15: Primerjava značilnosti nalog v slovenskih in hrvaških učbenikih glede na stopnjo kognitivne zahtevnosti. 

Deleži [%] 

P
ar

am
et

er
 

K
at

eg
o
ri

ja
 

Slovenska učbenika Hrvaška učbenika 

Učbenik A Učbenik B Učbenik A Učbenik B 

T
ri

k
o
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ik
 

(1
3
3
) 

Š
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7
) 
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4
) 

Š
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4
) 
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(5
6
8
) 

Š
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(3
0
4
) 

T
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k
o
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ik
 

(6
7
7
) 

Š
ti

ri
k
o
tn

ik
 

(3
5
2
) 

S
t.

 k
o
g
. 

za
h
te

v
n
. K1 42 40 13 15 49 50 50 65 

K2 58 60 87 85 50 50 49 35 

K3 0 0 0 0 1 0 1 0 

 

Primerjava analize stopnje zahtevnosti je pokazala, da v vseh pregledanih učbenikih 

prevladujejo naloge kategorije K1 in K2. To so naloge, ki zahtevajo osnovno znanje in 

spretnosti oz. reprodukcijo znanja ter preproste povezave pojmov in konceptov. Izstopa 

slovenski učbenik B, ki vsebuje nekoliko več nalog, ki za uspešno reševanje zahtevajo več 

povezav med usvojenimi znanji. Iz analize nalog v vseh pregledanih učbenikih opazimo 

pomanjkanje nalog, ki bi preverjale refleksijo znanja. To pomeni, da v splošnem učbeniki ne 

spodbujajo uporabe refleksivnega znanja in mišljenja. Kljub temu, da imajo hrvaški učbeniki 

več nalog, pa imajo slovenski učbeniki procentualno več nalog višje kognitivne zahtevnosti. 
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OBLIKA ODGOVORA 

Tabela 16: Primerjava značilnosti nalog v slovenskih in hrvaških učbenikih glede na obliko odgovora. 

Deleži [%] 

P
ar

am
et

er
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Slovenska učbenika Hrvaška učbenika 

Učbenik A Učbenik B Učbenik A Učbenik B 
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Š
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Š
ti

ri
k
o
tn

ik
 

(3
4
) 

T
ri

k
o
tn

ik
 

(5
6
8
) 

Š
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7
7
) 

Š
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5
2
) 
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ZO 84 86 83 97 98 99 97 97 

 

V vseh pregledanih učbenikih prevladujejo naloge z zaprtim tipom odgovora. To pomeni, da 

ima dana naloga en sam odgovor in le ta ne more biti ustvarjalen. Izmed pregledanih učbenikov, 

hrvaški učbenik B vsebuje največ nalog z zaprtim odgovorom, to je več kot 98 %. Najmanj 

takih odgovorov pa vsebuje slovenski učbenik A, in sicer 85 %. V splošnem je glede na rezultate 

več nalog zaprtega tipa pri temi štirikotnika.  

 

KONTEKST 

Tabela 17: Primerjava značilnosti nalog v slovenskih in hrvaških učbenikih glede na kontekst. 

Deleži [%] 
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Š
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Š
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Š
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Š
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M

K 
92 98 96 100 98 98 97 96 
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Kontekst v celotnem gradivu je skorajda povsem matematičen. Slovenski učbeniki vsebujejo 

približno 96 % takih nalog, hrvaški pa celo čez 97 %. Nalog, ki bi imele stik z realnim 

življenjem v geometriji praktično ni. Predvidevamo, da geometrijske naloge v pregledanih 

učbenikih ne motivirajo učenca z življenjskimi primeri in situacijami. Naloge ne vključujejo 

izkušenj učencev ter jim ne prikazujejo, kako jim lahko matematika pomaga pri razumevanju 

sveta. 
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4 SKLEPI IN UGOTOVITVE 

Namen empiričnega dela je bila analiza geometrijskih nalog v izbranih slovenskih učbenikih 

po vnaprej določenih parametrih. Poskušali smo ugotoviti, kakšno matematično kompetentnost 

spodbujajo naši učbeniki, ali ponudijo možnost odprtih odgovorov ter kakšen je kontekst nalog. 

Tako dobimo vtis, kakšno predstavo dobijo učenci o geometrijskih temah. 

Rezultati analize kažejo, da so nasploh naloge v pregledanih učbenikih računske in 

konstrukcijske ali operacijske, brez življenjskih vsebin, z nizko stopnjo kognitivnega mišljenja 

in z zahtevanim zaprtim odgovorom. Kaže se pomanjkanje nalog z avtentično vsebino, z 

zahtevanimi odprtimi odgovori in nalog, ki spodbujajo refleksivno razmišljanje. Primerjava s 

hrvaškimi učbeniki je pokazala strukturno podobno situacijo. V primerjavi slovenskih in 

hrvaških učbenikov smo opazili večjo razliko v številu nalog. Hrvaški učbeniki vsebujejo precej 

večje število nalog kot slovenski. Glede na manjše število nalog v slovenskih učbenikih (v 

primerjavi s hrvaškimi) bi pričakovali težje naloge, saj imajo učenci na razpolago več časa za 

reševanje. Razlike se pokažejo pri parametru aktivnosti, kjer opazimo, da hrvaški učbeniki 

vsebujejo več nalog, ki zahtevajo interpretiranje matematičnih pojmov in predstavitev. 

Opazimo lahko, da imajo slovenski učbeniki procentualno več nalog višje kognitivne 

zahtevnosti, ki od učenca zahtevajo povezavo in obravnavo usvojenih znanj. Največ 

pregledanih nalog se nanaša na računanje in operacije oz. konstrukcije, kar pomeni, da učenec 

predvsem operira s številkami, formulami in pojmi, namesto z geometrijo v pravem pomenu.  

Vprašanja in raziskave o oblikovanju nalog za matematične osnovnošolske učbenike so 

zanimiva. Tovrstne analize bi morale biti pomembno področje za raziskave matematičnega 

izobraževanja, saj te naloge vplivajo tudi na izvajanje učnega programa in učne zmožnosti 

učenca. Realistični in avtentični kontekst, odprte naloge in naloge, ki spodbujajo različna 

razmišljanja, bi naloge v učbenikih naredile bogatejše. To močno vpliva na podobo matematike 

v šoli, saj naloge učencu lahko pomagajo razširiti ali pa okrniti njihova stališča glede 

matematičnega izobraževanja. Tako bi s pomočjo učbenika in njegovimi nalogami različnih 

aktivnosti v učencih spodbudili radovednost, jih izzvali in pomagali poglobiti njihovo 

razumevanje matematičnega sveta. 

Zanimivo bi bilo raziskati, ali so naloge v višjih razredih višje stopnje kognitivne zahtevnosti, 

ali spodbujajo več aktivnosti in ali so odgovori bolj odprtega tipa. Raziskali bi lahko tudi, v 
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kakšnem odnosu so naloge v učbenikih z učnim načrtom in celo z učenčevi pogledi na 

matematiko.  
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6 PRILOGE 

6.1 Analiza učbenika A 

V spodnji tabeli je prikazan povzetek analize posameznih nalog po dveh kategorijah (trikotnik 

in štirikotnik). 

Tema 

(št. nalog) 

H1 H2 H3 H4 K1 K2 K3 A1 A2 A3 C1 C2 C3 

Trikotnik 

(133) 
40 72 21 0 56 77 0 112 20 1 123 6 4 

Štirikotnik 

(107) 
50 53 4 0 43 64 0 92 15 0 105 1 1 

 

V spodnjih dveh preglednicah so prikazani rezultati analize posameznih nalog iz učbenika z 

naslovom Stičišče (Strnad, 2010). 

6.1.1 Trikotniki 

 

Stičišče (A) 

poglavje/naloga 

AKTIVNOST 

(H1, H2, H3, 

H4) 

ZAHTEVNOST 

(K1, K2, K3) 

ODGOVOR 

(A1, A2, A3) 

KONTEKST 

(C1, C2, C3) 

A 9/1 H1 K1 A1 C1 

A 9/2 H1 K1 A1 C1 

A 9/3 H3 K1 A1 C1 

A 9/4 H2 K1 A1 C1 

A 9/5 H3 K1 A1 C2 

A 9/6 H1 K1 A1 C1 

A 9/7 H2 K1 A1 C1 

A 9/8 H2 K1 A1 C1 

A 9/9 H2 K1 A2 C1 

A 9/10 H1 K1 A1 C1 

A 9/11 H2 K1 A1 C1 

A 9/12 H2 K1 A1 C1 

A 9/13 H1 K1 A2 C3 

A 9/14 H1 K1 A1 C1 

A 9/15 H1 K1 A2 C1 

A 9/16 H1 K1 A1 C3 

A 9/17 H1 K2 A1 C1 
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A 9/18 H1 K1 A2 C1 

A 9/19 H3 K2 A1 C1 

A 9/20 H2 K1 A1 C1 

A 9/21 H3 K1 A1 C1 

A 9/22 H2 K2 A2 C1 

A 9/23 H1 K1 A1 C1 

A 9/24 H3 K2 A1 C1 

A 9/25 H3 K1 A1 C2 

A 9/26 H3 K1 A1 C1 

A 9/27 H1 K1 A1 C1 

A 9/28 H1 K2 A1 C1 

A 9/29 H3 K1 A1 C1 

A 9/30 H3 K1 A1 C2 

A 9/31 H1 K2 A1 C1 

A 9/32 H2 K1 A1 C1 

A 9/33 H2 K1 A1 C1 

A 9/34 H2 K1 A1 C1 

A 9/35 H1 K1 A2 C1 

A 9/36 H1 K1 A2 C1 

A 9/37 H2 K2 A1 C1 

A 9/38 H2 K1 A1 C1 

A 9/39 H3 K2 A1 C1 

A 9/40 H2 K2 A1 C1 

A 9/41 H2 K2 A1 C1 

A 9/42 H2 K2 A1 C1 

A 9/43 H3 K2 A1 C1 

A 9/44 H2 K2 A1 C1 

A 9/45 H2 K2 A1 C1 

A 9/46 H2 K2 A1 C1 

A 9/47 H2 K1 A1 C1 

A 9/48 H2 K2 A1 C1 

A 9/49 H1 K2 A1 C1 

A 9/50 H2 K2 A1 C1 

A 9/51 H2 K2 A1 C1 

A 9/52 H2 K2 A1 C1 

A 9/53 H2 K2 A1 C1 

A 9/54 H2 K2 A1 C1 

A 9/55 H1 K2 A3 C1 

A 9/56 H1 K2 A1 C1 

A 9/57 H1 K2 A1 C1 

A 9/58 H3 K2 A1 C1 

A 9/59 H1 K2 A1 C1 

A 9/60 H3 K1 A1 C1 

A 9/61 H3 K1 A1 C1 

A 9/62 H1 K1 A1 C1 

A 9/63 H2 K1 A1 C1 
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A 9/64 H2 K1 A1 C1 

A 9/65 H2 K1 A1 C1 

A 9/66 H2 K1 A1 C1 

A 9/67 H1 K1 A1 C1 

A 9/68 H3 K1 A1 C1 

A 9/69 H2 K2 A1 C1 

A 9/70 H2 K2 A1 C1 

A 9/71 H2 K2 A1 C1 

A 9/72 H2 K1 A1 C1 

A 9/73 H2 K1 A1 C1 

A 9/74 H3 K2 A1 C1 

A 9/75 H1 K1 A1 C1 

A 9/76 H1 K2 A1 C1 

A 9/77 H1 K2 A1 C1 

A 9/78 H2 K2 A1 C1 

A 9/79 H2 K2 A1 C1 

A 9/80 H2 K2 A1 C1 

A 9/81 H1 K2 A1 C1 

A 9/82 H3 K1 A1 C1 

A 9/83 H2 K2 A2 C1 

A 9/84 H2 K2 A1 C1 

A 9/85 H2 K2 A1 C1 

A 9/86 H1 K1 A1 C1 

A 9/87 H3 K1 A1 C1 

A 9/88 H1 K1 A2 C1 

A 9/89 H2 K2 A2 C1 

A 9/90 H2 K2 A1 C1 

A 9/91 H1 K2 A1 C1 

A 9/92 H2 K2 A1 C1 

A 9/93 H2 K2 A1 C1 

A 9/94 H2 K2 A1 C1 

A 9/95 H3 K2 A2 C1 

A 9/96 H2 K2 A1 C1 

A 9/97 H2 K2 A1 C1 

A 9/98 H1 K1 A1 C1 

A 9/99 H1 K1 A2 C1 

A 9/100 H2 K2 A1 C1 

A 9/101 H2 K2 A2 C1 

A 9/102 H2 K2 A2 C1 

A 9/103 H2 K2 A2 C1 

A 9/104 H2 K2 A2 C1 

A 9/105 H2 K2 A1 C1 

A 9/106 H1 K1 A1 C2 

A 9/107 H1 K1 A1 C1 

A 9/108 H1 K2 A1 C2 

A 9/109 H1 K2 A1 C2 
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A 9/110 H1 K1 A1 C1 

A 9/111 H1 K1 A1 C1 

A 9/112 H1 K2 A2 C3 

A 9/113 H2 K2 A1 C3 

A 9/114 H2 K2 A2 C1 

A 9/115 H2 K2 A1 C1 

A 9/116 H2 K2 A1 C1 

A 9/117 H2 K2 A1 C1 

A 9/118 H2 K2 A1 C1 

A 9/119 H2 K2 A1 C1 

A 9/120 H3 K2 A2 C1 

A 9/121 H2 K2 A1 C1 

A 9/122 H2 K2 A1 C1 

A 9/123 H2 K2 A1 C1 

A 9/124 H2 K1 A2 C1 

A 9/125 H2 K2 A1 C1 

A 9/126 H2 K2 A1 C1 

A 9/127 H1 K2 A1 C1 

A 9/128 H2 K1 A1 C1 

A 9/129 H2 K2 A1 C1 

A 9/130 H2 K2 A1 C1 

A 9/131 H2 K2 A1 C1 

A 9/132 H3 K2 A1 C1 

A 9/133 H2 K2 A1 C1 

 

6.1.2 Štirikotniki 

 

Stičišče (A) 

poglavje/naloga 

AKTIVNOST 

(H1, H2, H3, 

H4) 

ZAHTEVNOST 

(K1, K2, K3) 

ODGOVOR 

(A1, A2, A3) 

KONTEKST 

(C1, C2, C3) 

A 11/1 H1 K1 A1 C1 

A 11/2 H3 K1 A1 C1 

A 11/3 H1 K1 A1 C1 

A 11/4 H1 K1 A2 C1 

A 11/5 H1 K1 A1 C1 

A 11/6 H1 K1 A1 C1 

A 11/7 H1 K1 A1 C1 

A 11/8 H1 K1 A2 C1 

A 11/9 H1 K1 A2 C1 

A 11/10 H1 K1 A2 C1 

A 11/11 H1 K1 A1 C1 

A 11/12 H1 K1 A1 C1 

A 11/13 H1 K2 A1 C1 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ribič Tajda; diplomsko delo 

 

38 

A 11/14 H1 K1 A1 C1 

A 11/15 H2 K2 A1 C1 

A 11/16 H2 K1 A1 C1 

A 11/17 H2 K2 A1 C1 

A 11/18 H3 K1 A1 C2 

A 11/19 H2 K2 A1 C1 

A 11/20 H2 K2 A1 C1 

A 11/21 H2 K2 A1 C1 

A 11/22 H2 K2 A1 C1 

A 11/23 H1 K2 A2 C1 

A 11/24 H2 K2 A1 C1 

A 11/25 H2 K2 A1 C1 

A 11/26 H2 K2 A1 C1 

A 11/27 H1 K1 A2 C1 

A 11/28 H1 K1 A1 C1 

A 11/29 H3 K1 A1 C1 

A 11/30 H2 K2 A1 C1 

A 11/31 H2 K2 A1 C1 

A 11/32 H2 K2 A1 C1 

A 11/33 H1 K1 A1 C1 

A 11/34 H2 K1 A1 C1 

A 11/35 H2 K2 A1 C1 

A 11/36 H2 K2 A1 C1 

A 11/37 H1 K1 A1 C1 

A 11/38 H2 K2 A1 C1 

A 11/39 H2 K2 A1 C1 

A 11/40 H2 K1 A1 C1 

A 11/41 H2 K2 A1 C1 

A 11/42 H1 K1 A1 C1 

A 11/43 H2 K2 A1 C1 

A 11/44 H1 K1 A2 C1 

A 11/45 H1 K1 A2 C1 

A 11/46 H1 K1 A2 C1 

A 11/47 H1 K1 A1 C1 

A 11/48 H1 K2 A1 C1 

A 11/49 H1 K2 A1 C1 

A 11/50 H1 K1 A1 C1 

A 11/51 H1 K2 A1 C1 

A 11/52 H1 K2 A1 C1 

A 11/53 H1 K1 A1 C1 

A 11/54 H2 K1 A1 C1 

A 11/55 H2 K2 A1 C1 

A 11/56 H2 K2 A1 C1 

A 11/57 H2 K2 A1 C1 

A 11/58 H2 K2 A2 C1 

A 11/59 H2 K2 A1 C1 
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A 11/60 H2 K2 A1 C1 

A 11/61 H2 K2 A1 C1 

A 11/62 H2 K2 A1 C1 

A 11/63 H2 K2 A1 C1 

A 11/64 H2 K2 A1 C1 

A 11/65 H1 K1 A1 C1 

A 11/66 H1 K1 A2 C1 

A 11/67 H1 K1 A1 C1 

A 11/68 H1 K1 A1 C1 

A 11/69 H1 K2 A1 C1 

A 11/70 H2 K2 A1 C1 

A 11/71 H2 K2 A1 C1 

A 11/72 H1 K1 A1 C1 

A 11/73 H2 K2 A1 C1 

A 11/74 H3 K2 A1 C1 

A 11/75 H1 K2 A1 C1 

A 11/76 H1 K1 A1 C1 

A 11/77 H1 K1 A2 C1 

A 11/78 H2 K2 A2 C1 

A 11/79 H1 K2 A1 C1 

A 11/80 H1 K2 A1 C1 

A 11/81 H1 K1 A1 C1 

A 11/82 H1 K1 A1 C1 

A 11/83 H1 K1 A2 C1 

A 11/84 H1 K1 A1 C1 

A 11/85 H1 K2 A1 C3 

A 11/86 H1 K2 A1 C1 

A 11/87 H1 K2 A1 C1 

A 11/88 H1 K2 A1 C1 

A 11/89 H1 K2 A1 C1 

A 11/90 H1 K1 A1 C1 

A 11/91 H2 K1 A1 C1 

A 11/92 H2 K2 A1 C1 

A 11/93 H2 K2 A1 C1 

A 11/94 H2 K2 A1 C1 

A 11/95 H2 K2 A1 C1 

A 11/96 H2 K2 A1 C1 

A 11/97 H2 K2 A1 C1 

A 11/98 H2 K2 A1 C1 

A 11/99 H2 K2 A1 C1 

A 11/100 H2 K2 A1 C1 

A 11/101 H2 K2 A1 C1 

A 11/102 H2 K2 A1 C1 

A 11/103 H2 K2 A1 C1 

A 11/104 H2 K2 A1 C1 

A 11/105 H2 K2 A2 C1 
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A 11/106 H2 K2 A1 C1 

A 11/107 H2 K2 A1 C1 

 

6.2 Analiza učbenika B 

V spodnji tabeli je prikazan povzetek analize posameznih nalog po dveh kategorijah (trikotnik 

in štirikotnik). 

Tema 

(št. nalog) 

H1 H2 H3 H4 K1 K2 K3 A1 A2 A3 C1 C2 C3 

Trikotnik 

(54) 
16 33 5 0 7 47 0 45 9 0 52 2 0 

Štirikotnik 

(34) 
8 26 0 0 5 29 0 33 0 1 34 0 0 

 

V spodnjih dveh preglednicah so prikazani rezultati analize posameznih nalog iz učbenika z 

naslovom Skrivnosti števil in oblik (Berk idr., 2008). 

6.2.1 Trikotniki 

 

Skrivnosti števil in oblik 

(B) 

poglavje.podpoglavje/nalog

a 

AKTIVNOS

T (H1, H2, 

H3, H4) 

ZAHTEVNOS

T (K1, K2, K3) 

ODGOVOR 

(A1, A2, A3) 

KONTEKST 

(C1, C2, C3) 

B 5.1/1 H1 K1 A1 C1 

B 5.1/2 H1 K1 A1 C1 

B 5.1/3 H3 K1 A1 C2 

B 5.1/4 H1 K2 A1 C1 

B 5.1/5 H3 K1 A1 C1 

B 5.1/6 H1 K2 A1 C1 

B 5.2/1 H2 K2 A1 C1 

B 5.2/2 H2 K2 A1 C1 

B 5.2/3 H2 K2 A1 C1 

B 5.2/4 H2 K2 A1 C1 

B 5.2/5 H2 K2 A1 C1 

B 5.3/1 H1 K1 A1 C1 

B 5.3/2 H2 K1 A1 C1 

B 5.3/3 H2 K2 A1 C1 

B 5.3/4 H2 K2 A1 C1 
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B 5.3/5 H2 K2 A1 C1 

B 5.3/6 H2 K2 A1 C1 

B 5.3/7 H2 K2 A1 C1 

B 5.3/8 H2 K2 A1 C1 

B 5.3/9 H2 K2 A1 C1 

B 5.3/10 H2 K2 A1 C1 

B 5.3/11 H2 K2 A1 C1 

B 5.3/12 H2 K2 A1 C1 

B 5.3/13 H2 K2 A1 C1 

B 5.4/1 H1 K2 A2 C1 

B 5.4/2 H2 K2 A1 C1 

B 5.4/3 H1 K1 A1 C1 

B 5.4/4 H3 K2 A1 C1 

B 5.4/5 H2 K2 A1 C1 

B 5.4/6 H3 K2 A1 C2 

B 5.4/7 H2 K2 A1 C1 

B 5.5/1 H1 K2 A2 C1 

B 5.5/2 H1 K2 A2 C1 

B 5.5/3 H1 K2 A2 C1 

B 5.5/4 H2 K2 A1 C1 

B 5.5/5 H2 K2 A1 C1 

B 5.5/6 H2 K2 A1 C1 

B 5.5/7 H3 K2 A2 C1 

B 5.5/8 H2 K2 A1 C1 

B 5.5/9 H2 K2 A1 C1 

B 5.6/1 H1 K2 A2 C1 

B 5.6/2 H1 K2 A2 C1 

B 5.6/3 H1 K2 A2 C1 

B 5.6/4 H2 K2 A1 C1 

B 5.6/5 H1 K2 A2 C1 

B 5.6/6 H2 K2 A1 C1 

B 5.6/7 H2 K2 A1 C1 

B 5.7/1 H2 K2 A1 C1 

B 5.7/2 H1 K2 A1 C1 

B 5.7/3 H1 K2 A1 C1 

B 5.7/4 H2 K2 A1 C1 

B 5.7/5 H2 K2 A1 C1 

B 5.7/6 H2 K2 A1 C1 

B 5.7/7 H2 K2 A1 C1 

 

6.2.2 Štirikotniki 
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Skrivnosti števil in oblik (B) 

poglavje.podpoglavje/naloga 

AKTIVNOST (H1, 

H2, H3, H4) 

ZAHTEVNOST 

(K1, K2, K3) 

ODGOVOR 

(A1, A2, A3) 

KONTEKST 

(C1, C2, C3) 

B 5.8/1 H1 K1 A1 C1 

B 5.8/2 H2 K2 A1 C1 

B 5.8/3 H2 K2 A1 C1 

B 5.8/4 H2 K2 A1 C1 

B 5.8/5 H2 K2 A1 C1 

B 5.8/6 H2 K2 A1 C1 

B 5.9/1 H1 K1 A1 C1 

B 5.9/2 H1 K1 A1 C1 

B 5.9/3 H2 K2 A1 C1 

B 5.9/4 H2 K2 A1 C1 

B 5.9/5 H2 K2 A1 C1 

B 5.9/6 H2 K2 A1 C1 

B 5.9/7 H2 K2 A1 C1 

B 5.9/8 H2 K2 A1 C1 

B 5.9/9 H2 K2 A1 C1 

B 5.9/10 H2 K2 A1 C1 

B 5.10/1 H1 K1 A1 C1 

B 5.10/2 H1 K1 A1 C1 

B 5.10/3 H2 K2 A1 C1 

B 5.10/4 H2 K2 A1 C1 

B 5.10/5 H2 K2 A1 C1 

B 5.10/6 H2 K2 A1 C1 

B 5.10/7 H1 K2 A3 C1 

B 5.10/8 H2 K2 A1 C1 

B 5.10/9 H2 K2 A1 C1 

B 5.10/10 H2 K2 A1 C1 

B 5.10/11 H2 K2 A1 C1 

B 5.10/12 H2 K2 A1 C1 

B 5.11/1 H1 K2 A1 C1 

B 5.11/2 H2 K2 A1 C1 

B 5.11/3 H1 K2 A1 C1 

B 5.11/4 H2 K2 A1 C1 

B 5.11/5 H2 K2 A1 C1 

B 5.11/6 H2 K2 A1 C1 

 


