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TIMSS

Spomladi 2015 so IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), 
Mednarodno združenje za preučevanje učinkov izobraževanja, njen Mednarodni center raziskave 
TIMSS & PIRLS in sodelujoče države po svetu izvedli raziskavo med učenci četrtega in osmega razreda 
osnovne šole, TIMSS 2015, ter med dijaki zadnjega letnika zahtevnejših matematičnih in fizikalnih 
srednješolskih programov pred vstopom na univerze, TIMSS Advanced. Obe raziskavi sta dopolnili 
20 let merjenja trendov znanja v državah, ki so vsaka štiri leta sodelovale v raziskavi TIMSS od leta 
1995 dalje.  

TIMSS 2015 in TIMSS Advanced 2015 nadaljujeta dolgo zgodovino mednarodnega merjenja 
znanja matematike in naravoslovja, ki ga izvaja IEA. IEA je neodvisna mednarodna zveza nacionalnih 
raziskovalnih organizacij in vladnih agencij, ki opravlja primerjalne mednarodne raziskave znanja od 
leta 1959 in jih metodoško razvija v skladu z moderno metodologijo merjenja ter poročanja o znanju. 
IEA je bila prva, ki je s prvo mednarodno raziskavo leta 1960 pridobila širši pogled na učinke politik 
na znanje mladine v posameznih izobraževalnih sistemih držav. 

Mednarodni center raziskave TIMSS & PIRLS je odgovoren za vodenje vseh raziskav TIMSS in 
TIMSS Advanced od leta 1995 dalje. Nahaja se na Lynch School of Education na univerzi Boston 
College v ZDA. Vsaka sodelujoča država določi svoj nacionalni center za izvedbo raziskave. Ti 
samostojno, vendar vsi po enakih postopkih in v istem času pripravijo potrebne dokumente v svojih 
jezikih, izvedejo raziskavo v šolah, zberejo in uredijo podatke ter sodelujejo pri analizah in nastanku 
poročil o mednarodnih primerjavah. Pomembna naloga nacionalnih centrov je seznanjanje države 
s ključnimi izsledki vsakokratne raziskave ter nudenje raziskovalne podpore pri razvoju nacionalnih 
strategij za izboljšanje izobraževanja. Nacionalni center za raziskavo TIMSS je na Pedagoškem 
inštitutu v Ljubljani.

TIMSS 2015

TIMSS je mednarodno merjenje znanja matematike in naravoslovja med četrtošolci in osmošolci, 
ki poteka vsaka štiri leta od leta 1995 dalje. TIMSS 2015 je šesto merjenje znanja, ki opazuje in 
poroča o 20−letnih trendih v znanju in o obsežnih podatkih o okoliščinah pridobivanja znanja na 
vseh ravneh izobraževalnih sistemov. 
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Leta 2015 je v raziskavi sodelovalo 57 držav in 7 posameznih izobraževalnih sistemov v 
nekaterih delih držav, kot so province ali regije. Skupaj je v TIMSS 2015 sodelovalo več kot 580 000 
učencev in dijakov z vsega sveta.

Preizkusi znanja TIMSS iz matematike in naravoslovja slonijo na premišljenih izhodiščih, ki jih 
v medsebojnem sodelovanju razvijejo vključene države skupaj. Izhodišča so zasnovana za vsako 
starostno stopnjo in ločeno za matematiko in naravoslovje tako, da hkrati upoštevajo dve dimenziji 
znanja. Ob tem, ko zasledujejo vsebinske sklope, ki so podlaga nalogam preizkusa, določajo še 
kognitivne kategorije znanja, ki opredeljujejo vrste mišljenja učenca, potrebne pri reševanju vsake 
naloge.

Preizkusi TIMSS 2015 so vsebovali skoraj 800 nalog za učence, približno po 200 za vsako 
starost in vsako predmetno področje merjenja znanja. Večina nalog je merila učenčevo sposobnost 
uporabe znanja in sklepanja.

Novost v raziskavi leta 2015 je vprašalnik o domačem podpornem okolju za starše ali skrbnike 
četrtošolcev, ki je bil dodan v raziskavo k stalnim vprašalnikom za učence in dijake, učitelje, ravnatelje 
šol in kurikularne strokovnjake. Večina podatkov, ki so bili zbrani z vprašalniki, je bila z matematičnim 
modeliranjem IRT (metoda odgovora na postavko) združena v različne kazalce izobraževalne podpore 
dosežkom učencev. Vsak kazalec je dobil svojo lestvico vrednosti za učence. Rezultati so po državah 
predstavljeni s povprečno vrednostjo na ustrezni lestvici med učenci posamezne države. Povezava 
z dosežki učencev je prikazana v obliki povprečnih dosežkov med skupinami učencev, ki so se z 
doseženim številom točk uvrstili v tri posebej določene zaporedne intervale vrednosti na tej lestvici, 
od najbolj do najmanj ugodnih ali zaželjenih. Kjer je le bilo mogoče, so bile lestvice izračunane 
vzporedno za več starostnih skupin ter za matematiko in naravoslovje, da omogočajo primerjavo 
povezav kazalcev z znanjem med predmeti in med mlajšimi ter starejšimi učenci.

Cilj raziskave TIMSS je pomoč državam pri sprejemanju premišljenih in na dejstvih utemeljenih 
odločitev, kako izboljšati poučevanje in učenje matematike in naravoslovja. TIMSS namenja posebno 
pozornost matematičnim in naravoslovnim kurikularnim podlagam za znanje učencev. O podatkih 
o domu, razredu in šoli poroča na način, ki je primeren za  razvoj izobraževalnih politik.  TIMSS 
je zato dragoceno orodje, ki ga države lahko uporabijo pri ocenjevanju svojega doseganja ciljev v 
znanju in standardih ter opazujejo trende znanja učencev v mednarodnem kontekstu. Številske meritve 
v mednarodnih in nacionalnih poročilih dopolnjuje Enciklopedija TIMSS (TIMSS 2015 Encyclopedia), 
ki združuje kurikularne primerjave med sodelujočimi izobraževalnimi sistemu s poglavji posameznih 
držav o njihovem matematičnem in naravoslovnem kurikulu, izobraževalnih praksah ter zahtevah o 
izobrazbi učiteljev na področjih osnovnega matematičnega in naravoslovnega izobraževanja. 
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Države, ki so sodelovale v TIMSS 2015

V Preglednici 1 je 57 držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015, med njimi tudi deli nekaterih držav, 
ki so bili v dolgi zgodovini IEA vedno vključeni kot samostojne enote: flamsko govoreči del Belgije, 
Hong Kong kot posebna upravna enota Kitajske ali Anglija kot samostojni del Velike Britanije. 

Države in izobraževalni sistemi so lahko izbrali sodelovanje v merjenju znanja v četrtem razredu, 
osmem razredu ali v obeh. Državam, ki so presodile, da je preizkus znanja TIMSS za njihove učence 
ustrezne starosti pretežek, je bilo kot novost omogočeno sodelovanje v raziskavi številske pismenosti 
TIMSS, lažji različici preizkusa za učence. Pri merjenju znanja v četrtem razredu je sodelovalo 50 
držav in 7 izobraževalnih sistemov. Med njimi so 5 držav in 1 sistem sodelovali v številski pismenosti 
TIMSS (Bahrajn, Indonezija, Iran, Kuvajt, Maroko ter Buenos Aires) in v redni raziskavi TIMSS, 2 
državi pa samo v raziskovanju številski pismenosti TIMSS (Jordanija in Južnoafriška republika). V 
merjenju znanja med osmošolci je sodelovalo 38 držav in 7 šolskih sistemov. 

Norveška se je odločila, da bo znanje s TIMSS izmerila med svojimi petošolci in devetošolci, 
ki so po starosti bliže švedskim in finskim četrtošolcem ter osmošolcem, da bi bilo primerjanje z njimi 
lažje. Obenem je sodelovala s četrtim in osmim razredom v merjenju svojih trendov. Bocvana in 
Južnoafriška republika sta zajeli devetošolce, pri katerih se kurikulum bolje ujema z mednarodnimi 
izhodišči raziskave, da bi ohranili merjenje trendov. Več podatkov o zajetih populacijah učencev v 
vsaki državi, tudi njihova starost in nacionalna pravila za vstop otrok v šolo, napredovanje in oblike 
zadrževanja napredovanja, je zapisanih v mednarodni preglednici (e−priloga, Preglednica 2). 

V vsaki starostni skupini so v neposredni izvedbi raziskave na šolah sodelovali reprezentativni 
vzorci približno 4 000 učencev iz 150 do 200 šol. Skupaj je v merjenju znanja TIMSS 2015 ter v zbiranju 
podatkov z vprašalniki za četrtošolsko populacijo sodelovalo 312 000 učencev, 250 000 staršev, 20 
000 učiteljev in 10 000 šol ter nadaljnih 270 000 učencev, 31 000 učiteljev in 8 000 šol v raziskavi 
znanja za osmi razred. V Sloveniji je sodelovalo 4 800 četrtošolcev, 257 učiteljev razrednega pouka, 
4 600 osmošolcev in 148 ravnateljev osnovnih šol. Ker nekateri učitelji osmošolcev učijo več predmetov 
in več razredov, so bili naprošeni, da za vsak osmi razred v raziskavi izpolnijo ločene vprašalnike 
o pouku matematike, fizike, kemije, biologije in geografije. Skupaj so učitelji matematike izpolnili 
471 vprašalnikov o pouku matematike v posameznih razredih, učitelji naravoslovnih predmetov pa 
so izpolnili 859 vprašalnikov o pouku fizike, biologije, kemije in geografije za vključene osmošolce.
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2015 2011 2007 2003 1995 2015 2011 2007 2003 1999 1995
Armenija j  k j  k j  k j  k
Anglija  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Avstralija  k  k  k  k  k  k  k  k  k j  k
Bahrajn  k  k  k  k  k  k
Belgija (FL)  k  k  k  k  k  k
Bocvana (6, 9)  k  k  k j j
Bolgarija  k  k  k  k

Češka  k  k  k  k  k  k  k

Čile  k  k  k  k  k  k
Ciper  k  k  k  k  k  k  k
Danska  k  k  k  k
Egipt  k  k  k
Finska  k  k  k j
Francija  k  k
Gruzija  k  k  k  k  k  k
Hong Kong  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Hrvaška  k  k
Indonezija  k j  k  k j j j
Iran  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Irska  k  k  k  k  k
Italija  k  k  k  k j  k  k  k  k  k j
Izrael j  k  k j j j j
Japonska  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Jordanija  k  k  k  k  k  k
Južna Koreja  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Južnoafriška rep. (5, 9)  k  k  k j j j
Kanada  k j  k j j
Katar  k  k j  k  k j
Kazahstan  k  k j  k k
Kuvajt  k  k j j  k j j
Libanon  k  k  k  k
Litva  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Madžarska  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Malezija  k  k  k  k  k
Malta  k  k  k
Maroko  k  k j j  k  k j j j
Nemčija  k  k  k  k
Nizozemska  k  k  k  k  k  k  k  k
Norveška (5,9)  k  k
Nova Zelandija  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Oman  k  k  k  k  k
Poljska  k j
Portugalska  k  k  k  k
Ruska federacija  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Savdska Arabija  k  k  k  k j j
Severna Irska  k  k
Singapur  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Slovaška  k  k  k  k  k  k
Slovenija  k  k  k  k  k  k  k  k  k j  k
Srbija  k  k  k  k

Španija  k  k  k

Švedska  k  k  k  k  k  k  k  k
Tajska  k j  k  k  k  k j
Tajvan  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Turčija  k  k  k  k j j
ZDA  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Združeni arab. emirati  k  k  k  k

k    Označuje 
sodelovanje v 
izvedbi tega leta. 

j     Označuje 
sodelovanje v 
izvedbi tega leta, 
vendar ne v 
merjenju trendov, 
največkrat zaradi 
spremembe v 
populaciji, tudi 
zaradi šolskih 
prenov. 

Preglednica 1: Sodelujoče države v TIMSS 2015 in prejšnjih izvedbah

Osmi razred
Države

Četrti razred

Sodelujoči šolski 
sistemi v TIMS 
2015: 
Buenos Aires, 
Argentina,
Ontario in Quebec, 
Kanada, Norveška 
(4, 8), Abu Dhabi, 
Dubai in Florida, 
ZDA.
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TIMSS Advanced 2015

Naraščajoča globalna tekmovalnost med državami v dosežkih v STEM (science, technology, 
engineering and mathematics fields), to je na področjih naravoslovja, tehnologij, tehnike in matematike, 
ter večanje zanimanja za raziskovanje pripravljenosti bodočih študentov za študij na univerzah in 
akademsko izobraževanje sta bila razloga, da je bila v letu 2105 raziskava znanja srednješolcev, 
TIMSS Advanced,  ponovno priključena k raziskavi znanja osnovnošolcev, TIMSS. Raziskava TIMSS 
Advanced je bila prvič izvedena leta 1995 in drugič leta 2008. Še vedno je edina mednarodna 
primerjalna raziskava znanja na svetu, ki pridobiva bistvene informacije o najvišjem znanju dijakov 
v zahtevnejših programih matematike in fizike. Vanjo so vključeni dijaki zadnjega letnika tistih 
programov srednješolskega izobraževanja, ki jih pripravljajo na vstop v univerzitetni študij s področij 
STEM. Pri nas so to maturanti splošnega gimnazijskega programa.

TIMSS Advanced 2015 je bila zasnovana, da skupaj s TIMSS izmeri 20−letne trende znanja 
na treh pomembnih točkah izobraževanja, v 4. in 8. razredu in tik pred vstopom na univerzo, in 
zbere informacije o tem, kako so temeljna začetna znanja na razredni ravni šolanja povezana z 
mladostnikovo izobraževalno potjo skozi obvezno šolanje ter kako vplivajo na njegovo znanje ob 
koncu srednje šole, tik pred študijem. Zato vsebuje tudi primerljive mednarodne podatke o tem, kaj 
bodo študirali dijaki z najvišjim znanjem matematike in fizike, katere stopnje izobraževanja imajo 
namen doseči ter kateri poklici jih privlačijo.  

Zagotavljanje kvalitete

V TIMSS 2015 je bilo vloženo veliko truda, da bi bili zbrani podatki kakovostni in primerljivi. 
Postopki zagotavljanja kakovosti so segali od skrbnega načrtovanja in dokumentiranja, sodelovanja 
med vključenimi državami, standardizacije posameznih  korakov izvedbe študije do pozornega 
načrtovanja in preverjanja kvalitete izvedbe raziskave na vsaki ravni. Merjenje znanja je bilo v vseh 
državah izpeljano na reprezentativnih in temeljito dokumentiranih vzorcih učencev. Strokovnjaki za 
vzorčenje iz Statistics Canada in strokovnjaki za delo s podatki iz IEA Data Processing and Research 
Center (DPC) so v vseh korakih vzorčenja sodelovali z nacionalnimi koordinatorji raziskave, da so v 
skupnem delu dosegli ujemanje vzorcev z mednarodnimi definicijami in nacionalnimi standardi. Nekaj 
izjem je označenih v preglednicah rezultatov. IEA Secretariat in mednarodni center raziskave TIMSS 
sta opravila obsežno preverjanje kvalitete prilagoditev instrumentov raziskave posameznim državam, 
da so prevodi nalog in vprašalnikov popolnoma primerljivi med državami in jeziki. Zasnovala in 
opravila sta neodvisno mednarodno kontrolo kvalitete izvedbe raziskave na šolah v vseh državah. 
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Strokovnjaki za delo s podatki na IEA DPC so ves čas raziskave s sodelovanjem in računalniškimi 
orodji podpirali delo nacionalnih koordinatorjev pri zbiranju podatkov in njihovi obravnavi ter skupaj 
preverjali njihovo zanesljivost in skladnost v in med državami.    

Objava Mednarodnih rezultatov TIMSS 2015

Mednarodni rezultati TIMSS 2015 so zbrani na spletni strani raziskave (http://timss.bc.edu), ki 
omogoča tudi dostop do rezultatov TIMSS Advanced. Rezultati TIMSS 2015 so predstavljeni v dveh 
ločenih spletnih poročilih za matematiko in naravoslovje ter znotraj področij še posebej ločeno za 
četrošolce in osmošolce. Vsako poročilo ima 10 poglavij, z naslovno grafično predstavitvijo povzetka 
vsebine poglavja, ki ji sledijo preglednice mednarodnih porazdelitev dosežkov, opisov mejnikov 
znanja, trendov v znanju in primerjav med dosežki glede na množico kazalcev domačih okoliščin 
učencev, šolskega okolja  in dela v razredu. Preglednice je mogoče prenesti in natisniti s spletišča 
Download Center. Spletna stran vsebuje še povezave do drugih dokumentov in poročil:

• TIMSS 2015 Assessment Frameworks predstavljajo izhodišča matematičnih in naravoslovnih 
preizkusov znanja.  Vsebujejo razširjene opise vsebin in kognitivnih kategorij, ki so bile 
vključene v naloge za učence. Dodan jim je tudi seznam kazalcev pridobivanja znanja, ki so 
bili skozi vprašalnike za različne osebe del raziskave TIMSS.  

• Enciklopedija TIMSS 2015: Publikacija Education Policy and Curriculum in Mathematics and 
Science opisuje nacionalne izobraževalne sisteme v tistem delu, ki je povezan z matematičnim 
in naravoslovnim izobraževanjem. Vsebuje izbrane podatke o nacionalnih kurikulih v 
vrsti mednarodnih primerjalnih preglednic ter poglavja vsake države o njenem poučevanju 
matematike in naravoslovja, izobraževanju učiteljev, ocenjevanju znanja, domačih nalogah, 
IKT, nacionalnih izpitih ter o prehodih med stopnjami šolanja.

• Methods and Procedures in TIMSS 2015  so raziskovalna besedila, ki opisujejo metode in 
postopke, ki so sestavni del raziskave, od zasnove študije do rezultatov TIMSS 2015. Besedila 
so namenjena predvsem raziskovalcem za nadaljnje delo s podatki TIMSS.
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Na spletni strani TIMSS 2015 so na voljo še povezave do dokumentirane mednarodne zbirke 
podatkov iz vseh držav ter mednarodne različice vprašalnikov in nalog iz preizkusov znanja. Vse 
objave raziskave TIMSS so brezplačno na voljo za poglobljen študij posameznih izsledkov, širjenje 
razumevanja rezultatov in poročanje o dosežkih ter kazalcih na lestvicah. Namenjene pa so predvsem 
nadaljnim raziskovalnim študijam za izboljšanje matematičnega in naravoslovnega izobraževanja v 
posamezni državi ter globalno.

Objava Slovenskih rezultatov TIMSS 2015

Pričujoče nacionalno poročilo o izsledkih raziskave TIMSS med četrtošolci sledi mednarodnemu 
poročanju v 10 poglavjih izsledkov v spletni obliki. V knjižni in e−obliki prikazuje najpomembnejše 
mednarodne primerjave za slovenski prostor. Povzema tudi ostale rezultate ter vsebuje vse objavljive 
naloge raziskave z nacionalnimi rezultati. Podobno je zasnovano poročilo o osmošolcih.

V Sloveniji ločeno poročamo še o nacionalnih povezavah rezultatov raziskave TIMSS z 
nacionalnimi preizkusi znanja in maturo, študiju dviga motivacije slovenskih učencev za učenje 
matematike ter o pogledih sodelujočih šol na raziskavo, rezultate in uporabo izsledkov za izboljšanje 
poučevanja v praksi, in sicer v dodatnih publikacijah v zbirki Izsledki raziskave TIMSS 2015.

Nacionalne zbirke podatkov iz raziskave, deloma že prilagojene za statistične analize, 
vprašalniki v slovenskem jeziku in naloge raziskave za učence so prav tako prosto dostopni na 
nacionalni spletni strani raziskave TIMSS.   
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Mednarodni matematični dosežki

Daljnovzhodne države so 
dosegle najvišje dosežke 
iz matematike v četrtem 
razredu. 

TIMSS 2015 poroča o 
matematičnih dosežkih  
v četrtem razredu v 49  
državah sveta.  

Razkorak med 
matematičnim 

dosežkom  
daljnovzhodnih 

držav in 
dosežkom 

prve naslednje 
države je bil

v letu 2015 
 23 točk, enak 

kot v letu 2011.

23

Prosimo, glejte Preglednico M1.1 za statistično pomembnost razlik med državami.

Singapur 618     Hong Kong  615            
              Koreja  608 
      Tajvan  597  Japonska 593 

                 Severna Irska   570

              Ruska federacija  564 

                Norveška 549    Irska 547   Anglija 546  

                   Belgija (Fl.) 546       Kazahstan   544  

                        Portugalska  541     ZDA   539     Danska   539 

              Litva   535         Finska    535       Poljska    535  

                  Nizozemska  530         Madžarska    529        Češka  528  

     Bolgarija 524       Ciper  523      Nemčija  522     Slovenija  520  

              Švedska   519    Srbija   518      Avstralija   517    Kanada   511   Italija  507  

                 Španija   505      Hrvaška  502     Slovaška  498        Nova Zelandija  491 

                       Francija 488     Turčija 483     Gruzija  463     Čile  459    Združeni arab. Emirati  452 

                    Bahrajn  451       Katar  439       Iran  431       Oman   425         Indonezija  397 

                          Jordanija  388      Savdska Arabija  383   Maroko  377   Južnoafriška rep.  376       Kuvajt   353

MATEMATIKA − ČETRTI RAZRED 



Trendi 2011−2015: 41 držav

21 držav: 
 višji 
povprečni 
dosežek 

15 držav: 
enak 
povprečni 
dosežek 

5 držav: 
 nižji 
povprečni 
dosežek 

Bahrajn, Češka, Gruzija, Hong 
Kong, Hrvaška, Irska, Japonska, 
Katar, Kazahstan, Madžarska, 
Maroko, Oman, Portugalska,   
Ruska federacija,  Singapur,  
Slovenija, Španija, Švedska, 
Tajvan, Turčija,  Združeni arabski 
emirati

Anglija,  Avstralija, Belgija (Fl.), 
Čile, Danska, Iran, Italija, Koreja, 
Litva,  Nova Zelandija,  Norveška, 
Severna Irska, Srbija, Slovaška, 
ZDA

Finska, Kuvajt, 
Nemčija, 
Nizozemska,  
Savdska Arabija

Trendi 1995−2015: 17 držav
14 držav: 
  višji 
povprečni 
dosežek 

1 država: 
 enak 
povprečni 
dosežek 

2 državi: 
 nižji 
povprečni 
dosežek 

Anglija, Avstralija, Ciper, 
 Hong Kong, Iran, Irska,  
Japonska, Koreja, Norveška, 
Nova Zelandija,  Portugalska, 
Singapur,  Slovenija, ZDA

Madžarska Češka, 
Nizozemska

1995 1999 2003 2007 2011 2015

Leta 2015 so dečki v več državah dosegli višje rezultate od deklic kot 
deklice  od dečkov.  Dečki so dosegli višji rezultat v 18 državah (za povprečnih 9 točk), 
deklice pa v 8 državah (za povprečnih 18 točk). V 23 državah ni razlik v matematičnem 
dosežku dečkov in deklic. Razlike med dečki in deklicami se malo spreminjajo. Leta 1995 so 
bili dečki uspešnejši v 7 državah, leta 2015 pa v 9 državah od 17, ki merijo trende. 

Trendi v četrtem razredu kažejo povečanje znanja matematike 

MATEMATIKA − ČETRTI RAZRED 



TIMSS 2015 za četrti razred                                                                                                                                                                 17

1.1 Matematični dosežki

Slovenski dosežek iz matematike je relativno dober. Med dosežki 49 držav se uvršča prav 
na sredino, na 25. mesto. Podoben je dosežkom raznovrstnih držav sveta: Češke, Bolgarije, Cipra, 
Nemčije, Švedske, Srbije in Avstralije (Preglednica M1.1). Na vrhu lestvice držav in po dosežku 
višje od vseh drugih so ponovno države Daljnega vzhoda, Singapur, Hong Kong, Koreja, Tajvan in 
Japonska. Prva za njimi je Severna Irska, sledi ji Ruska federacija. V naslednji skupini s podobnim 
povprečnim matematičnim dosežkom so nato evropske države, Irska, Anglija, flamski del Belgije, 
petošolci Norveške in ena vzhodna država, Kazahstan (Preglednica M1.2−).  

Norveška je v tokratno raziskavo ob četrtošolcih, ki vedno sodelujejo v izračunih trendov, 
vključila še ločeno merjenje znanja med svojimi petošolci. Ti so po starosti bliže drugim populacijam 
učencev v TIMSS iz skandinavskih držav. Norvežani so v dosedanjih ponovitvah raziskave težko 
raziskovali neuspeh svojih četrtošolcev, saj se ti niso učili veliko vsebin, ki jih je zajel preizkus znanja 
TIMSS. Z merjenjem znanja med petošolci, ki so večino snovi obravnavali v šoli, bodo lažje presojali 
o učinkovitosti svojega izobraževalnega sistema.

Za TIMSS 2015 je značilno, da je v merjenju znanja četrtošolcev sodelovalo precej več držav 
kot v merjenju znanja osmošolcev. Razlogi so deloma finančni, deloma pa obremenjenost držav in 
njihovih učencev z več različnimi cikličnimi mednarodnimi raziskavami za populacijo 13−15 let starih 
učencev, ki so se v svoji izvedbi leta 2015 ujele v istem letu. Mednarodne primerjave dosežkov skozi 
leta je zato treba pozorno opazovati v luči sodelujočega števila držav. Vsi izračunani in objavljeni 
trendi za vsako državo so primerljivi z njenimi rezultati v prejšnjih izvedbah. Mesta na lestvicah držav, 
glede na doseženi rezultat, pa iz jasnih razlogov niso primerljiva med leti izvedb TIMSS, za nobeno 
populacijo.  

Slovenija je v TIMSS 2015 sodelovala potem, ko smo v letu 2011 izmerili precejšen napredek 
v znanju četrtošolcev iz matematike in naravoslovja in osmošolcev iz naravoslovja, vendar ne iz 
matematike v osmem razredu. Od leta 2011 do 2015 je bil v poučevanje matematike vpeljan 
temeljito posodobljen kurikulum za matematiko. Že do četrtega leta šolanja je prinesel nekaj bistvenih 
sprememb v obsegu poučevanja snovi, predvsem pa viden poudarek na učenju čistih matematičnih 
vsebin. Izboljšan je bil tudi jezik, s katerim so v učnem načrtu opisani matematični pojmi od prvega 
razreda dalje, poenoteni so bili temeljni matematični izrazi in izboljšan prehod med stopnjami šolanja, 
predvsem med razrednim in predmetnim poučevanjem. V TIMSS 2015 smo zato pozorno spremljali 
merjenje znanja matematike med slovenskimi učenci in pričakovali tudi spremembe glede na rezultate 
od prejšnjih let. 
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Države Porazdelitev matematinih dosežkov

2 Singapur 618 (3,8) h
† Hong Kong 615 (2,9) h

Južna Koreja 608 (2,2) h
Tajvan 597 (1,9) h
Japonska 593 (2,0) h

‡ Severna Irska 570 (2,9) h
Ruska federacija 564 (3,4) h
Norveška (5) 549 (2,5) h
Irska 547 (2,1) h
Anglija 546 (2,8) h

† Belgija (FL) 546 (2,1) h
Kazahstan 544 (4,5) h

2 Portugalska 541 (2,2) h
2 † ZDA 539 (2,3) h
2 † Danska 539 (2,7) h

2 Litva 535 (2,5) h
Finska 535 (2,0) h
Poljska 535 (2,1) h

† Nizozemska 530 (1,7) h
Madžarska 529 (3,2) h
Češka 528 (2,2) h
Bolgarija 524 (5,3) h
Ciper 523 (2,7) h
Nemčija 522 (2,0) h
Slovenija 520 (1,9) h

2 Švedska 519 (2,8) h
3 Srbija 518 (3,5) h

Avstralija 517 (3,1) h
1 2 † Kanada 511 (2,3) h

2 Italija 507 (2,6) h
2 Španija 505 (2,5) h

Hrvaška 502 (1,8)  
Povprečje TIMSS 500  
Slovaška 498 (2,5)  
Nova Zelandija 491 (2,3) i
Francija 488 (2,9) i
Turčija 483 (3,1) i

1 Gruzija 463 (3,6) i
Čile 459 (2,4) i
Združeni arab. emirati 452 (2,4) i

2 Bahrajn 451 (1,6) i
Katar 439 (3,4) i
Iran 431 (3,2) i
Oman 425 (2,5) i
Indonezija 397 (3,7) i
Jordanija 388 (3,1) i

ψ Savdska Arabija 383 (4,1) i
Moroko 377 (3,4) i
Južnoafriška rep. (5) 376 (3,5) i

ψ Kuvajt 353 (4,6) i

h

i

 

Ψ

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.

Preglednica M1.1: Porazdelitev matematičnih dosežkov

Točke na lestvici

Glej dodatek C.1 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2 in 3. Glej dodatek C.7 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih vzorca.
Povprečni dosežek ni zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %.

Lestvica dosežkov TIMSS je bila vzpostavljena  leta 1995 na skupni porazdelitvi dosežka vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 1995. Sklicna točka TIMSS povprečje pri 500 
točkah je bila določena kot povprečje  združene porazdelitve iz vseh držav. Enota na lestvici je bila določena tako, da 100 točk ustreza standardnemu odklonu 
porazdelitve. 

Povprečje države je statistično pomembno nižje
od povprečja TIMSS za 4. razred.

Povprečje države je statistično pomembno višje 
od povprečja TIMSS za 4. razred.

95 % - interval zaupanja za povprečje (±2SE)

Percentili dosežka
5. 25. 75. 95.
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Slovenski matematični dosežek četrtošolcev se statistično ne razlikuje od dosežka  Nemčije, 
Srbije, Švedske in Avstralije. Nekatere evropske države, ki jih razumemo kot primerljive, so se uvrstile 
zelo visoko.  Med državami, ki so pred Slovenijo, je tudi precej vzhodnoevropskih držav. Zelo visoke 
dosežke imajo Anglija, Irska in Belgija. ZDA je na 14. mestu in Finska na 17. mestu, med Litvo in 
Poljsko. Tudi Madžarska, Češka, Bolgarija in Ciper so dosegli višji rezultat kot Slovenija. 

Že v času raziskave, pri analizah učnih načrtov in kasneje pri opazovanju reševanja posameznih 
nalog, smo ugotovili, da poučevanje decimalnih števil pri nas še vedno ostaja posebej izstopajoča 
vsebina, ki jo učimo precej kasneje kot druge države. Ker so decimalna števila abstraktni matematični 
koncept, ga učenci ne morejo osvojiti drugje kot pri pouku matematike. Znanje iz nekaterih drugih 
vsebin se učenci pokazali, čeprav se vsebin po učnem načrtu, kot so velikosti kotov in zahtevnejše 
branje ter interpretacija prikazov, v šoli niso imeli priložnosti naučiti. Slovenski učenci so sicer pri 
reševanju nalog iz decimalnih števil, še posebej pri prepoznavanju števil, zelo izboljšali svoje dosežke 
iz leta 2011. Še vedno pa ne znajo seštevati in odštevati decimalnih števil, tudi če vsebujejo le dve 
decimalni mesti. Za otroke v starosti 10 let pomeni takšno neznanje tudi omejitev v vsakdanjem 
življenju, pri računanju z denarjem. Z dostopnimi opisi učnih načrtov v Enciklopediji TIMSS bo mogoče 
natančneje ugotoviti, ali poučevanje decimalnih števil v Sloveniji zaostaja za ostalimi državami tako 
močno, da mu lahko pripišemo glavni razlog za nižji uspeh slovenskih učencev.

Med državami, ki so se uvrstile presenetljivo nizko na lestvici, so Francija, ki je po 20 letih 
sodelovala prvič in je dosegla podpovprečni rezultat, pa tudi Hrvaška in Slovaška, ki sta izkazali 
povprečni TIMSS dosežek.

Iz primerjav povprečnih matematičnih dosežkov držav iz posameznih let opazimo, da se v 
veliki večini držav znanje matematike med četrtošolci povečuje. Vendar so padec znanja v zadnjem 
časovnem obdobju doživele tudi najboljše države, med njimi Belgija. Tudi Finska, Nizozemska in 
Nemčija beležijo padec znanja četrtošolcev, v še nekaj državah pa se dosežki niso spremenili. 
Slovenija izkazuje majhen, a stalen napredek. V zadnjih štirih letih, od leta 2011 dalje, so naši 
četrtošolci dosežek povečali za 7 točk. Grafična primerjava trendov v matematičnih dosežkih v 
državah je prikazana v Preglednici M1.3.   
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Singapur 618 (3,8)   h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Hong Kong 615 (2,9)    h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Južna Koreja 608 (2,2) i   h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Tajvan 597 (1,9) i i i   h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Japonska 593 (2,0) i i i   h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Severna Irska 570 (2,9) i i i i i   h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Ruska federacija 564 (3,4) i i i i i   h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Norveška (5) 549 (2,5) i i i i i i i      h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Irska 547 (2,1) i i i i i i i      h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Anglija 546 (2,8) i i i i i i i         h h h h h h h h h h h h h h h

Belgija (FL) 546 (2,1) i i i i i i i       h h h h h h h h h h h h h h h h h
Kazahstan 544 (4,5) i i i i i i i            h h h h h h h h h h h h

Portugalska 541 (2,2) i i i i i i i i i        h h h h h h h h h h h h h h
ZDA 539 (2,3) i i i i i i i i i  i        h h h h h h h h h h h h

Danska 539 (2,7) i i i i i i i i i  i        h h h h h h h h h h h h
Litva 535 (2,5) i i i i i i i i i i i          h  h h h h h h h h

Finska 535 (2,0) i i i i i i i i i i i  i      h  h  h h h h h h h h
Poljska 535 (2,1) i i i i i i i i i i i  i        h  h h h h h h h h

Nizozemska 530 (1,7) i i i i i i i i i i i i i i i  i      h h h h h h h h
Madžarska 529 (3,2) i i i i i i i i i i i i i i i         h h h h h h h

Češka 528 (2,2) i i i i i i i i i i i i i i i i i i      h h h h h h h
Bolgarija 524 (5,3) i i i i i i i i i i i i i i i              h h

Ciper 523 (2,7) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i          h h
Nemčija 522 (2,0) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i        h h

Slovenija 520 (1,9) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i        h h
Švedska 519 (2,8) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i        h h

Srbija 518 (3,5) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i         h
Avstralija 517 (3,1) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i         h

Kanada 511 (2,3) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i     
Italija 507 (2,6) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i   

Španija 505 (2,5) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i   
Hrvaška 502 (1,8) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i  

Slovaška 498 (2,5) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Nova Zelandija 491 (2,3) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Francija 488 (2,9) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Turčija 483 (3,1) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Gruzija 463 (3,6) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Čile 459 (2,4) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Združeni arab. emirati 452 (2,4) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Bahrajn 451 (1,6) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Katar 439 (3,4) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Iran 431 (3,2) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Oman 425 (2,5) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Indonezija 397 (3,7) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Jordanija 388 (3,1) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Savdska Arabija 383 (4,1) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Maroko 377 (3,4) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Južnoafriška rep. (5) 376 (3,5) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Kuvajt 353 (4,6) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

ih  Povprečje države je statistično pomembno višje kot povprečje primerjane države. Povprečje države je statistično pomembno nižje kot povprečje primerjane države.

Preglednica M1.2: Primerjava povprečnih matematičnih dosežkov med državami

Test značinosti primerjav med pari držav. 5 % teh primerjav bi bilo statistično pomembnih zaradi samega naključja.
( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.

Države

Glejte podatke v vrstici izbrane sodelujoče države za primerjavo dosežka z dosežki držav v stolpcih. Simboli določajo, ali je povprečen dosežek države v vrstici 
statistično pomembno nižji ali višji od povprečnih dosežkov drugih držav ali pa med posameznima dvema državama razlika ni statistično pomembna.
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Singapur 618 (3,8) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Hong Kong 615 (2,9) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Južna Koreja 608 (2,2) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Tajvan 597 (1,9) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Japonska 593 (2,0) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Severna Irska 570 (2,9) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Ruska federacija 564 (3,4) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Norveška (5) 549 (2,5) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Irska 547 (2,1) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Anglija 546 (2,8) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Belgija (FL) 546 (2,1) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Kazahstan 544 (4,5) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Portugalska 541 (2,2) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
ZDA 539 (2,3) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Danska 539 (2,7) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Litva 535 (2,5) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Finska 535 (2,0) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Poljska 535 (2,1) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Nizozemska 530 (1,7) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Madžarska 529 (3,2) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Češka 528 (2,2) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Bolgarija 524 (5,3) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Ciper 523 (2,7) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Nemčija 522 (2,0) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Slovenija 520 (1,9) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Švedska 519 (2,8) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Srbija 518 (3,5) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Avstralija 517 (3,1) h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Kanada 511 (2,3)  h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Italija 507 (2,6)   h h h h h h h h h h h h h h h h h

Španija 505 (2,5)   h h h h h h h h h h h h h h h h h
Hrvaška 502 (1,8)    h h h h h h h h h h h h h h h h

Slovaška 498 (2,5) i   h h h h h h h h h h h h h h h h
Nova Zelandija 491 (2,3) i i i    h h h h h h h h h h h h h

Francija 488 (2,9) i i i    h h h h h h h h h h h h h
Turčija 483 (3,1) i i i    h h h h h h h h h h h h h
Gruzija 463 (3,6) i i i i i i   h h h h h h h h h h h

Čile 459 (2,4) i i i i i i   h h h h h h h h h h h
Združeni arab. emirati 452 (2,4) i i i i i i i i   h h h h h h h h h

Bahrajn 451 (1,6) i i i i i i i i   h h h h h h h h h
Katar 439 (3,4) i i i i i i i i i i   h h h h h h h

Iran 431 (3,2) i i i i i i i i i i    h h h h h h
Oman 425 (2,5) i i i i i i i i i i i   h h h h h h

Indonezija 397 (3,7) i i i i i i i i i i i i i   h h h h
Jordanija 388 (3,1) i i i i i i i i i i i i i    h h h

Savdska Arabija 383 (4,1) i i i i i i i i i i i i i i     h
Maroko 377 (3,4) i i i i i i i i i i i i i i i    h

Južnoafriška rep. (5) 376 (3,5) i i i i i i i i i i i i i i i    h
Kuvajt 353 (4,6) i i i i i i i i i i i i i i i i i i  

h  i

Države

Test značilnosti primerjav med pari držav. 5 % teh primerjav bi bilo statistično pomembnih zaradi samega naključja.

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.

Preglednica M1.2: Primerjava povprečnih matematičnih 
                                         dosežkov med državami   (nadaljevanje)

Po
vp

re
čn

i d
os

ež
ek

Povprečje države je statistično pomembno višje kot 
povprečje primerjane države.

Povprečje države je statistično pomembno nižje kot 
povprečje primerjane države.
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1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

Čile

Hong Kong

Preglednica M1.3: Trendi matematičnih dosežkov

Avstralija Bahrajn

Belgija (FL)

Anglija

Hrvaška

Češka Danska

Četrti razred leta 1999 ni bil vključen v raziskavo.

Ciper

Finska

Gruzija

Prikazi med seboj niso primerljivi. Na navpični osi prikazov je razdalja med oznakami 10 točk. Začetki osi se med državami razlikujejo glede na njihove povprečne 
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1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

Preglednica M1.3: Trendi matematičnih dosežkov (2. del)

NemčijaMadžarska

Iran Irska Italija

Japonska

Kazahstan

Južna Koreja Katar

Kuvajt Litva

Maroko
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Trendi ne vsebujejo Trendi ne vsebujejo otrok, ki se 
učijo v ruščini ali poljščini. 
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1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

Srbija

Singapur

Slovaška Slovenija

Norveška (4)

Oman Portugalska

Nizozemska

Preglednica M1.3: Trendi matematičnih dosežkov  (3. del)
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1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

Turčija Združeni arab. emirati ZDA

Preglednica M1.3: Trendi matematičnih dosežkov  (4. del)
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Zelo jasno sliko gibanja celotnih porazdelitev dosežka skozi leta nam prinašajo grafični prikazi 
v Preglednici M1.4. Za razumevanje znanja četrtošolcev v državi je pomembno vedeti, kako zelo so 
dosežki razpršeni med učenci in kako velik del populacije s svojim dosežkom odstopa od nacionalnega 
povprečja. Iz slik opazimo, da se v državah ne spreminjajo samo povprečni dosežki ampak cele 
porazdelitve. Belgijski dosežki imajo od 5. do 95. percentila relativno majhen razpon, angleški pa 
relativno velikega. Češka se v zadnjih treh merjenjih približuje svojemu najboljšemu dosežku v letu 
1995, vendar se je razpon med 5. in 95. percentilom precej povečal. V Sloveniji se je razpon večal 
od leta 1995 do 2011, v letu 2015 pa beležimo rahlo skrčenje. To pomeni, da so si učenci po 
dosežku bližje in je bilo manj tistih, ki so dosegli izjemno nizko ali izjemno visoko število točk na 
preizkusu znanja TIMSS. 
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2015 546 (2,8) 4  5  15 h 62 h
2011 542 (3,5)   1  11 h 58 h
2007 541 (3,0)     10 h 57 h

† 2003 531 (3,7)       47 h
3 † 1995 484 (3,3)         

2015 517 (3,1) 1  1  19 h 23 h
2011 516 (3,0)   0  17 h 21 h
2007 516 (3,5)     17 h 22 h

† 2003 499 (3,9)       4  
¶ 1995 495 (3,5)         

2 2015 451 (1,6) 15 h       
2011 436 (3,2)         

† 2015 546 (2,1) -4    -5    
2011 549 (1,9)     -1    

2 2003 551 (1,8)         

2015 523 (2,7)     13 h 48 h
2003 510 (2,4)       35 h
1995 475 (3,2)         

2015 528 (2,2) 17 h 42 h   -12 i
2011 511 (2,5)   24 h   -30 i
2007 486 (2,7)       -54 i
1995 541 (3,0)         

2015 459 (2,4) -3        
2011 462 (2,3)         

2 † 2015 539 (2,7) 2  16 h     
2 2011 537 (2,6)   14 h     
† 2007 523 (2,5)         

2015 535 (2,0) -10 i       
2011 545 (2,4)         

1 2015 463 (3,6) 13 h 25 h     
1 2011 450 (3,7)   12 h     
1 2007 438 (4,3)         

Zadnje leto statistično pomembno višji dosežek

Zadnje leto statistično pomembno nižji dosežek

Ж

Ψ

¿
( )

Čile

Preglednica M1.4: Trendi matematičnih dosežkov (1. del)

Raazlika med leti
Države

Anglija

2007

Podatki v vrstici kažejo, ali so dosežki TIMSS 2015 statistično pomembno višji (h ) ali nižji (i   ) od dosežkov raziskav TIMSS v prejšnih letih.

Češka

Belgija (FL)

Danska

Ciper

Finska

2003 1995

Povprečje na 
lestvici 2011

Porazdelitev matematičnih dosežkov

Avstralija

      h
      i

Gruzija

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Glej dodatek C.1 za opombe o ciljnih skupinah 1, 2, in 3. Glej dodatek C.7 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih vzorca.

Bahrajn

Testirana je ista kohorta učencev kot v drugih državah, vendar kasneje, v začetku naslednjega leta.

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %.
Povprečni dosežek ni zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, več kot 25 %.

Trendi za Kuvajt ne vsebujejo privatnih šol. Trendi za Litvo ne zajemajo učencev, ki imajo pouk  v poljščini ali ruščini. 
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† 2015 615 (2,9) 13 h 8  40 h 58 h
2 2011 602 (3,4)   -5  27 h 45 h

2007 607 (3,5)     32 h 50 h
† 2003 575 (3,1)       18 h

1995 557 (4,0)         

2015 502 (1,8) 12 h       
2 2011 490 (1,9)         

2015 431 (3,2) 1  29 h 42 h 45 h
2011 431 (3,5)   28 h 42 h 44 h
2007 402 (4,0)     13 h 15 h

2 2003 389 (4,2)       2  
1995 387 (4,9)         

2015 547 (2,1) 20 h     24 h
2011 527 (2,6)       5  

2 1995 523 (3,5)         

2 2015 507 (2,6) -1  0  4    
2011 508 (2,6)   1  5    
2007 507 (3,1)     4    
2003 503 (3,7)         

2015 593 (2,0) 7 h 25 h 28 h 26 h
2011 585 (1,7)   17 h 21 h 18 h
2007 568 (2,1)     4  1  
2003 565 (1,6)       -3  
1995 567 (1,9)         

2015 608 (2,2) 3      27 h
2011 605 (1,9)       24 h

2 1995 581 (1,8)         

2015 439 (3,4) 26 h       
2 2011 413 (3,4)         

2015 544 (4,5) 43 h       
2 2011 501 (4,5)         

ψ 2015 327 (3,2) -15 i       
1 Ж 2011 342 (3,6)         

2 2015 536 (2,7) 3  6  2    
1 2 2011 534 (2,4)   4  0    

1 2007 530 (2,4)     -4    
1 2003 534 (2,7)         

Zadnje leto statistično pomembno višji dosežek

Zadnje leto statistično pomembno nižji dosežek

Hong Kong

Irska

Italija

Iran

Japonska

Kazahstan

Kuvajt

Podatki v vrstici kažejo, ali so dosežki TIMSS 2015 statistično pomembno višji (h ) ali nižji (i   ) od dosežkov raziskav TIMSS v prejšnih letih.

Države
Povprečje na 

lestvici
Razlika med leti

Porazdelitev matematičnih dosežkov
2011 2007

Preglednica M1.4: Trendi matematičnih dosežkov (2. del)

      h

      i

Južna Koreja

2003 1995

Katar

Hrvaška

Litva
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2015 529 (3,2) 14 h 19 h 1  8  
2011 515 (3,4)   6  -13 i -6  
2007 510 (3,5)     -19 i -12 i

2 2003 529 (3,2)       7  
1995 521 (3,5)         

2015 377 (3,4) 43 h       
Ж 2011 335 (4,0)         

2015 522 (2,0) -6 i -4      
2011 528 (2,2)   3      
2007 525 (2,1)         

† 2015 530 (1,7) -10 i -5  -11 i -19 i
† 2011 540 (1,6)   5  0  -9 i
‡ 2007 535 (2,1)     -5  -14 i
† 2003 540 (2,2)       -9 i
¶ 1995 549 (3,0)         

2015 493 (2,3) -2  20 h 42 h 17 h
‡ 2011 495 (2,8)   22 h 44 h 19 h

2007 473 (2,6)     22 h -3  
2003 451 (2,2)       -25 i
1995 476 (3,0)         

2015 491 (2,3) 4  -2  -3  21 h
2011 486 (2,6)   -6  -7 i 17 h
2007 492 (2,4)     -1  23 h
2003 493 (2,2)       24 h
1995 469 (4,4)         

2015 425 (2,5) 41 h       
ψ 2011 385 (2,9)         

2 2015 541 (2,2) 9 h     99 h
2011 532 (3,3)       90 h

2 1995 442 (4,0)         

2015 564 (3,4) 22 h 20 h 32 h   
2011 542 (3,7)   -2  10    
2007 544 (4,9)     12    

2 2003 532 (4,8)         

ψ 2015 383 (4,1) -27 i       
2011 410 (5,2)         

‡ 2015 570 (2,9) 8        
† 2011 562 (2,8)         

Zadnje leto statistično pomembno višji dosežek

Zadnje leto statistično pomembno nižji dosežek

Nova Zelandija

Severna Irska

Savdska Arabija

Maroko

Norveška (4)

Oman

Portugalska

Ruska federacija

2011 2007 2003 1995

Nizozemska

Preglednica M1.4: Trendi matematičnih dosežkov (3. del)

      h
      i

Podatki v vrstici kažejo, ali so dosežki TIMSS 2015 statistično pomembno višji (h ) ali nižji (i   ) od dosežkov raziskav TIMSS v prejšnih letih.

Države
Povprečje na 

lestvici
Razlika med leti

Porazdelitev matematičnih dosežkov

Madžarska

Nemčija
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2 2015 618 (3,8) 12 h 18 h 23 h 27 h
2 2011 606 (3,2)   6  11  16 h

2007 599 (3,8)     5  9  
2003 594 (5,6)       4  
1995 590 (4,5)         

2015 498 (2,5) -9  2      
2011 507 (3,7)   11      
2007 496 (4,5)         

2015 520 (1,9) 7 h 18 h 41 h 58 h
2011 513 (2,1)   11 h 34 h 51 h
2007 502 (1,8)     23 h 40 h
2003 479 (2,5)       17 h
1995 462 (3,2)         

3 2015 518 (3,5) 2        
2 2011 516 (3,0)         

2 2015 505 (2,5) 23 h       
2011 482 (2,8)         

2 2015 519 (2,8) 15 h 16 h     
2011 504 (2,1)   1      
2007 503 (2,6)         

2015 597 (1,9) 5 h 21 h 33 h   
2011 591 (2,0)   15 h 27 h   
2007 576 (1,8)     12 h   
2003 564 (1,8)         

2015 483 (3,1) 14 h       
2011 469 (4,7)         

2 † 2015 539 (2,3) -1  10 h 21 h 21 h
2 2011 541 (1,9)   12 h 22 h 23 h

2 † 2007 529 (2,5)     11 h 11 h
† 2003 518 (2,4)       0  

1995 518 (2,9)         

2015 452 (2,4) 17 h        
2011 434 (2,0)         

Zadnje leto statistično pomembno višji dosežek

Preglednica M1.4: Trendi matematičnih dosežkov (4. del)

Singapur

Porazdelitev matematičnih dosežkov
19952011

Podatki v vrstici kažejo, ali so dosežki TIMSS 2015 statistično pomembno višji (h ) ali nižji (i   ) od dosežkov raziskav TIMSS v prejšnih letih.

Države
Povprečje na 

lestvici
Razlika med leti

Španija

2007 2003

Slovenija

Slovaška

Srbija

Švedska

ZDA

      h
      i

Združeni arab. emirati

Tajvan

Turčija

Zadnje leto statistično pomembno nižji dosežek
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Podrobna primerjava pokaže, da so slovenski učenci med letoma 1995 in 2003 povečali matematični 
dosežek za 17 točk, nato za 23 točk do leta 2007 in za 11 točk med letoma 2007 in 2011. 
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Država Država

Singapur 106 (3,2) h Singapur 118 (3,8) h 
Južna Koreja 105 (1,9) h Hong Kong 115 (2,9) h 
Hong Kong 102 (3,4) h Južna Koreja 108 (2,2) h 
Tajvan 91 (2,0) h Tajvan 97 (1,9) h 
Japonska 85 (1,7) h Japonska 93 (2,0) h 
Anglija 42 (3,5) h Ruska federacija 64 (3,4) h 
Ruska federacija 42 (3,7) h Anglija 46 (2,8) h 
ZDA 41 (1,9) h Kazahstan 44 (4,5) h 
Litva 34 (2,4) h ZDA 39 (2,3) h 
Avstralija 16 (3,0) h Litva 36 (2,7) h 
Madžarska 15 (3,4) h Madžarska 29 (3,2) h 
Slovenija 13 (2,1) h Slovenija 20 (1,9) h 
Italija 8 (2,6) h Švedska 19 (2,8) h 
Švedska 4 (2,1)   Avstralija 17 (3,1) h 
Kazahstan 1 (4,5)   Italija 7 (2,6) h 
Norveška (4) -5 (2,8)   Norveška (4) -7 (2,3) i 
Nova Zelandija -14 (2,6) i Nova Zelandija -9 (2,3) i 
Turčija -31 (4,7) i Turčija -17 (3,1) i 
Čile -38 (2,3) i Gruzija -37 (3,6) i 
Gruzija -50 (3,7) i Čile -41 (2,4) i 
Bahrajn -64 (3,2) i Združeni  arab.  emirati -48 (2,4) i 
Združeni  arab.  emirati -66 (2,0) i Bahrajn -49 (1,6) i 
Iran -69 (3,5) i Katar -61 (3,4) i 
Katar -87 (3,4) i Iran -69 (3,2) i 
Savdska Arabija -90 (5,2) i Oman -75 (2,5) i 
Oman -115 (2,9) i Savdska Arabija -117 (4,1) i 
Maroko -165 (4,0) i Maroko -123 (3,4) i 

Država Država

Južna Koreja 113 (2,9) h Singapur 121 (3,2) h 
Singapur 111 (3,8) h Korea, Rep. of 106 (2,6) h 
Tajvan 109 (3,2) h Tajvan 99 (2,4) h 
Hong Kong 86 (3,9) h Hong Kong 94 (4,6) h 
Japonska 70 (2,6) h Japonska 86 (2,3) h 
Ruska federacija 39 (3,6) h Ruska federacija 38 (4,7) h 
ZDA 9 (2,7) h Kazahstan 28 (5,3) h 
Anglija 7 (5,6)   ZDA 18 (3,1) h 
Madžarska 5 (3,5)   Anglija 18 (4,2) h 
Avstralija 5 (5,2)   Slovenija 16 (2,1) h 
Slovenija 5 (2,2) h Madžarska 14 (3,8) h 
Litva 2 (2,5)   Litva 12 (2,9) h 
Italija -2 (2,3)   Avstralija 5 (3,1)   
Nova Zelandija -12 (5,4) i Švedska 1 (2,8)   
Kazahstan -13 (4,2) i Italija -6 (2,5) i 
Švedska -16 (1,9) i Nova Zelandija -7 (3,4) i 
Norveška (8) -25 (2,5) i Norveška (8) -13 (2,0) i 
Združeni arab. emirati -44 (2,1) i Združeni arab. emirati -35 (2,0) i 
Turčija -48 (4,0) i Turčija -42 (4,7) i 
Gruzija -69 (3,7) i Bahrajn -46 (1,4) i 
Čile -84 (2,7) i Gruzija -47 (3,4) i 
Iran -85 (4,3) i Katar -63 (3,0) i 
Katar -90 (3,1) i Iran -64 (4,6) i 
Bahrajn -91 (1,9) i Čile -73 (3,2) i 
Savdska Arabija -106 (4,7) i Oman -97 (2,4) i 
Maroko -129 (2,0) i Maroko -116 (2,3) i 
Oman -134 (2,9) i Savdska Arabija -132 (4,6) i 

Trendi za Litvo ne vsebujejo učencev, ki se učijo v poljščini ali ruščini.
( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rez. ne ujemajo. 

2015 - Četrti razred
Razlika med dosežkom in TIMSS 

povprečjem (500)

Razlika med dosežkom in TIMSS 
povprečjem (500)

h Povprečje države je statistično pomembno višje od povprečja 
i Povprečje države je statistično pomembno nižje od povprečja 

Preglednica M1.5: Relativni dosežki populacije učencev v 4. razredu iz leta 2011, 
                                         ki so bili leta 2015 populacija učencev 8. razreda 

2015 - Osmi razred

Razlika med dosežkom in TIMSS 
povprečjem (500)

2011 - Četrti razred

2011 - Osmi razred

2015 - Četrti razred2015 - Četrti razred

Razlika med dosežkom in TIMSS 
povprečjem (500)
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Relativna primerjava napredovanja znanja med državami, ki so sodelovale v študiji trendov 
med letoma 2011 in 2015, je prikazana v Preglednici M1.5. Slovenski četrtošolci so bili v letu 2011 
s svojim rezultatom za 13 točk nad TIMSS povprečjem, pred Italijo in drugimi državami, ki se od 
povprečnega TIMSS dosežka niso razlikovale. V letu 2015 je Slovenija z rezultatom četrtošolcev na 
istem mestu, vendar z višjim odmikom. Prehitela je Avstralijo, ki je bila 2011 uspešnejša, ter se od 
povprečja TIMSS oddaljila za 20 točk. Osmošolci so v letu 2011 na lestvici od povprečja TIMSS 
navzgor odstopali za samo 5 točk. V letu 2015, ko je šlo za generacijo četrtošolcev iz leta 2011, so 
se uvrstili na mesto višje, na 10. mestom in od povprečja TIMSS odstopajo za višjih 16 točk. 

Razlike med dosežki dečkov in deklic se po svetu večajo. Kljub naraščajočim razlikam  med 
slovenskimi četrtošolci v preteklih letih pa razlika med dosežki deklic in dečkov pri nas v letu 2015 še 
vedno ni statistično pomembna (Preglednica M1.6). 

Razlike v svetu se večajo v prid dečkov. Največjo razliko v znanju smo izmerili v Savdski Arabiji, 
kjer so dečki na matematičnem preizkusu dosegli kar za 43 točk večje povprečje točk kot deklice. 
Sledijo še druge države Bližnjega vzhoda ter dve državi, kjer so učenci sodelovali le v preizkusu 
številske pismenosti TIMSS. 

Trendi matematičnih dosežkov po spolu (e−priloga, 
Preglednica 1.12) za Slovenijo pokažejo stalen napredek 
znanja dečkov in deklic in zmanjšanje razlik glede na leto 
2011. Deklice, označeno s svetlejšo črto, so bile pred štirimi 
leti v matematiki slabše od dečkov, kot označuje tudi zvezdica 
na prikazu. V letu 2015 so svoj rezultat povečale za 10 točk in 
ujele dečke, ki so dosegli le 4 točke več kot leta 2011. Čeprav 
je rezultat deklic dobrodošel, pa majhen napredek dečkov manj 
navdušuje. 

Downloaded from timss2015.org/download-center

1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

Exhibit 1.12: Trends in Mathematics Achievement by Gender◊ (Continued)
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Višji dosežek deklic Višji dosežek dečkov

ψ Savdska Arabija 49 (1,0) 405 (4,4) 51 (1,0) 363 (6,5) 43 (7,7)
Oman 50 (0,7) 436 (3,0) 50 (0,7) 415 (2,8) 22 (2,9)
Jordanija 46 (2,4) 399 (3,3) 54 (2,4) 379 (4,9) 20 (5,8)
Južnoafriška rep. (5) 48 (0,8) 384 (3,8) 52 (0,8) 368 (4,4) 15 (4,2)

2 Bahrajn 50 (0,7) 459 (1,7) 50 (0,7) 443 (2,3) 15 (2,5)
ψ Kuvajt 51 (2,0) 359 (5,4) 49 (2,0) 347 (5,6) 12 (6,2)

Iran 50 (0,9) 437 (4,5) 50 (0,9) 426 (4,5) 10 (6,3)
Indonezija 48 (0,6) 403 (4,0) 52 (0,6) 393 (3,9) 10 (2,7)
Finska 48 (0,8) 540 (2,3) 52 (0,8) 531 (2,6) 9 (2,9)
Bolgarija 49 (0,8) 527 (5,7) 51 (0,8) 522 (5,1) 5 (2,9)
Norveška (5) 49 (0,9) 551 (2,6) 51 (0,9) 547 (3,1) 4 (2,9)

2 Singapur 48 (0,5) 620 (3,9) 52 (0,5) 616 (4,3) 4 (3,0)
Združeni arab. emirati 48 (2,2) 453 (3,9) 52 (2,2) 450 (3,4) 3 (5,4)

1 Gruzija 49 (0,9) 465 (3,9) 51 (0,9) 461 (4,4) 3 (4,0)
3 Srbija 48 (0,8) 520 (3,7) 52 (0,8) 517 (4,7) 3 (4,7)

Katar 51 (2,5) 440 (4,1) 49 (2,5) 438 (4,9) 3 (5,9)
2 Litva 50 (0,9) 537 (2,8) 50 (0,9) 534 (3,1) 2 (3,3)

Kazahstan 49 (0,8) 546 (4,6) 51 (0,8) 543 (4,8) 2 (2,8)
Maroko 48 (0,7) 378 (3,5) 52 (0,7) 377 (3,9) 1 (2,8)

2 Švedska 49 (1,0) 519 (3,2) 51 (1,0) 518 (3,2) 1 (3,0)
Ruska federacija 49 (0,9) 564 (3,7) 51 (0,9) 564 (3,7) 1 (2,8)
Japonska 50 (0,5) 593 (2,0) 50 (0,5) 593 (2,5) 0 (2,3)
Čile 49 (1,7) 458 (2,8) 51 (1,7) 459 (3,0) 1 (3,2)
Poljska 50 (0,8) 534 (2,3) 50 (0,8) 536 (2,7) 1 (2,5)
Turčija 49 (0,6) 482 (3,2) 51 (0,6) 484 (3,5) 2 (2,7)

‡ Severna Irska 50 (1,1) 569 (3,8) 50 (1,1) 571 (3,1) 2 (3,8)
Nova Zelandija 49 (0,7) 489 (2,8) 51 (0,7) 492 (2,6) 2 (2,8)
Nemčija 48 (0,7) 520 (2,4) 52 (0,7) 523 (2,3) 3 (2,3)
Irska 47 (1,5) 545 (2,6) 53 (1,5) 549 (2,9) 4 (3,4)
Slovenija 49 (0,8) 518 (2,1) 51 (0,8) 522 (2,4) 4 (2,6)
Tajvan 49 (0,6) 594 (2,2) 51 (0,6) 599 (2,3) 6 (2,5)

† Belgija (FL) 50 (0,9) 543 (2,4) 50 (0,9) 549 (2,4) 6 (2,4)
Madžarska 49 (0,9) 526 (3,4) 51 (0,9) 532 (3,8) 6 (3,4)
Francija 49 (0,7) 485 (3,2) 51 (0,7) 491 (3,2) 6 (2,8)

2 † Danska 49 (0,8) 536 (3,1) 51 (0,8) 542 (3,0) 6 (2,8)
Anglija 51 (0,7) 543 (3,0) 49 (0,7) 549 (3,3) 6 (2,9)
Ciper 49 (0,7) 520 (2,9) 51 (0,7) 526 (3,1) 6 (2,7)

2 † ZDA 51 (0,6) 536 (2,3) 49 (0,6) 543 (2,6) 7 (1,9)
Češka 49 (0,9) 525 (3,0) 51 (0,9) 532 (2,5) 7 (3,2)
Južna Koreja 48 (0,5) 604 (2,3) 52 (0,5) 612 (2,5) 7 (1,9)

† Nizozemska 50 (0,9) 526 (1,8) 50 (0,9) 534 (2,2) 8 (2,2)
Avstralija 49 (1,0) 513 (3,1) 51 (1,0) 522 (3,9) 9 (3,5)

1 2 † Kanada 49 (0,5) 506 (2,5) 51 (0,5) 515 (2,6) 9 (2,1)
† Hong Kong 46 (1,5) 609 (3,8) 54 (1,5) 619 (2,8) 10 (3,3)
2 Portugalska 49 (0,8) 536 (2,4) 51 (0,8) 547 (2,5) 11 (2,2)

Slovaška 48 (0,9) 493 (3,0) 52 (0,9) 504 (2,6) 11 (2,6)
2 Španija 49 (0,9) 499 (2,7) 51 (0,9) 511 (2,7) 12 (2,4)

Hrvaška 49 (0,8) 496 (2,1) 51 (0,8) 508 (2,3) 12 (2,7)
2 Italija 49 (0,7) 497 (2,7) 51 (0,7) 517 (3,0) 20 (2,7)

Mednarodno povprečje 49 (0,2) 505 (0,5) 51 (0,2) 505 (0,5)   

Ψ

( )

Preglednica M1.6: Matematični dosežki po spolu učencev

Države
Razlika med spoloma

Absolutna razlika v 
točkah

Deklice

Povprečje na 
lestvici

Odstotek 
učencev

Dečki

Povprečje na 
lestvici

Razlika je statistično pomembna
Razlika ni statistično pomembna

Odstotek 
učencev

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % 
Glej dodatek C.1 za opombe o ciljnih skupinah 1, 2 in 3. Glej dodatek C.7 za opombe o smernicah 
vzorčenja in odzivih vzorca.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.
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36%

75%

93%

6%

Mednarodni mejniki matematičnega znanja TIMSS

TIMSS opiše znanje ob štirih mednarodnih mejnikih: 
najvišje, visoko, srednje in osnovno.

Deleži četrtošolcev, ki so dosegli mejnike znanja
(povprečje med državami)

Najvišje 
znanje
(625)

Visoko 
znanje
(550)

Srednje 
znanje 
(475)

V Singapurju, Hong Kongu in  
       Koreji je 41−50 % učencev doseglo    

najvišje znanje. 10 % ali manj učencev je 
doseglo najvišje znanje  v ostalih 34 

od 49 držav.

     Veliko držav je uspelo naučiti 
vse svoje četrtošolce vsaj osnovno 

znanje matematike. 

Zmorejo uporabiti 
razumevanje 
in znanje v 
vrsti relativno 
zahtevnih situacij  
ter razložiti svoje 
sklepanje.  

Zmorejo uporabiti 
znanje in 
razumevanje, da 
rešijo problemske 
naloge.

Znajo uporabiti 
osnovno 
matematično 
znanje v 
enostavnih 
situacijah.

Osnovno 
znanje
(400)

Imajo nekaj 
osnovnega 
matematičnega 
znanja. 

MATEMATIKA − ČETRTI RAZRED 
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16 5

17 4

14 3

Trendi v doseganju mejnikov znanja TIMSS
Od leta 2011 do 2015 so se deleži učencev, ki so dosegli vsak mejnik znanja, v več državah 
povečali, kot so se zmanjšali.  

Trendi 2011− 2015: 41 držav

Države, ki so 
zabeležile rast 

deležev učencev

Države, ki so 
zabeležile padec  
deležev učencev

Najvišje 
znanje
(625)

Visoko 
znanje
(550)

Srednje 
znanje 
(475)

Osnovno 
znanje
(400)

Trendi 1995−2015: 
17 držav 

Izjemen dosežek: 
Med 17 državami, ki že 20 let 

merijo trende, je 13 uspelo 

dvigniti matematični dosežek 

od leta 1995 tako, da so se 

povečali vsi deleži učencev, 

ki so dosegli posamezne 

mejnike znanja.

 − − − − − − − − − − − − − − − 

Vse mejnike znanja je 

doseglo več učencev v:

Angliji, Avstraliji, Cipru, Hong 
Kongu, Iranu, Irski, Japonski, 
Južni Koreji, Novi Zelandiji, 

Portugalski, Singapurju, 

Sloveniji in ZDA. 

MATEMATIKA − ČETRTI RAZRED 
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1.2  Doseganje mednarodnih mejnikov znanja

Vsebino znanja učencev, ki dosežejo več ali manj točk na preizkusu znanja TIMSS, v 
mednarodnih raziskavah opišemo s pomočjo mejnikov znanja. Lestvice dosežkov imajo povprečje 
500 točk in standardni odklon 100 točk. Po mnogih izkušnjah z lestvicami dosežkov v TIMSS se je 
pokazalo, kateri intervali dosežkov predstavljajo dobro razporeditev znanja učencev na osnovno, 
srednje, visoko ali najvišje znanje. Mejne vrednosti med intervali se imenujejo mejniki znanja:

• 400 točk predstavlja mejnik osnovnega znanja
• 474 točk predstavlja mejnik srednjega znanja
• 550 točk predstavlja mejnik visokega znanja
• 625 točk predstavlja mejnik najvišjega znanja

Analiza vsebine znanja učencev ima dva koraka. Najprej razporedimo učence po dosežku na 
skupni mednarodni lestvici. Določimo, katere učence bomo z njihovim reševanjem zajeli v vsebinsko 
analizo opisa znanja, ki ga ima učenec, če doseže posamezni mejnik. Učenec se uvrsti v analizo 
znanja za mejnik, če je njegov dosežek v določeni majhni okolici tega mejnika. Opravimo analizo 
rezultatov posameznih nalog iz preizkusa. Če je posamezno nalogo izbirnega tipa pravilno rešilo 
več kot 65 % učencev z dosežki v okolici določenega mejnika in manj kot 50 % učencev z dosežki 
v okolici prvega naslednjega nižjega mejnika, se je naloga umestila med naloge tega mejnika. Za 
naloge odprtega tipa so kriteriji malo blažji. Vsebinski strokovnjaki nato povzamejo znanje, ki so ga 
učenci morali imeti, da so naloge posameznega mejnika lahko pravilno rešili. Opise znanj vseh nalog 
na koncu oblikujejo v skupne opise znanja za posamezne mejnike, kakor so za raziskavo TIMSS 
2015 navedeni spodaj.

Mejnik najvišjega znanja matematike

Povzetek: Učenci so  zmogli uporabiti razumevanje in znanje v vrsti zahtevnih situacij. Znali 
so razložiti svoje sklepanje. Rešiti so znali vrsto večstopenjskih besedilnih nalog s celimi števili. 
Učenci so na tej stopnji izkazali razširjeno razumevanje ulomkov in decimalnih števil. Poznavanje 
geometrijskih likov in teles so uporabili v različnih situacijah. Znali so interpretirati in predstaviti 
podatke, da so rešili večstopenjsko problemsko nalogo. 

Učenci so rešili različne večstopenjske besedilne naloge, ki so vsebovale cela števila. Poiskati so znali 
več kot eno rešitev za problem in rešiti enačbo z operacijami na obeh straneh. Rešili so problemske 
naloge, ki so zahtevale globlje razumevanje ulomkov, vključno z razlago figurnega prikaza ulomkov. 
Znali so računati z decimalnimi števili z enim in dvema decimalnima mestoma v problemski nalogi. 
Učenci so bili sposobni uporabiti svoje geometrijsko znanje o likih in telesih v različnih nalogah. 
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Narisali so vzporednico in pravokotnico, ki sta zadoščali dodatnim pogojem. Rešili so problemske 
naloge s ploščino in obsegom enostavnih likov. Prebrati so znali zapis na merilu, da so določili 
dolžino predmeta, ki se je ob merilu začel in končal na polovici enote. Učenci so znali interpretirati 

podatke, da so rešili večstopenjske probleme.  

Mejnik visokega znanja

Povzetek: Učenci so bili sposobni uporabiti znanje in razumevanje, da so rešili problemske 
naloge. Znali so rešiti besedilne naloge, ki so vsebovale operacije s celimi števili, enostavne ulomke 
in decimalna števila z dvemi decimalnimi mesti. Izkazali so razumevanje geometrijskih lastnosti 
likov in kotov, ki so večji ali manjši od pravega kota. Učenci so znali interpretirati in uporabiti 
podatke v preglednicah in grafičnih prikazih, da so rešili problemske naloge. 

Učenci so na tej stopnji izkazali razumevanje koncepta celih števil, ki so ga znali uporabiti pri 
reševanju besedilnih nalog. Znali so zmnožiti dvomestni števili in deliti z ostankom. Pokazali so 
nekaj razumevanja večkratnikov in deliteljev ter znali zaokrožiti števila. Sešteti in odšteti so znali 
decimalni števili z dvema decimalnima mestoma. Različne predstavitve ulomkov in deležev so znali 
primerjati med seboj v problemskih nalogah. Znali so določiti izraz, ki opisuje situacijo, in rešiti 
enostavne enačbe. Po lastnostih so znali razvrstiti in primerjati različne like in telesa. Po velikosti 
so presojali kote in prepoznali tiste, ki so večji ali manjši od pravega kota. Učenci so znali določiti 
položaj in opraviti premike po daljicah in mrežah. Izkazali so razumevanje osne simetrije. Rešiti so 
znali problemske naloge, ki so zahtevale interpretacijo podatkov v preglednicah, tortnih, figurnih 
in stolpčnih prikazih, označenih z intervali, večjimi od ena. Primerjati so znali podatke iz dveh 
predstavitev, da so oblikovali sklepe o podatkih.  

Mejnik srednjega znanja

Povzetek: Učenci so izkazali osnovno matematično znanje v enostavnih situacijah. Pokazali 
so, da razumejo cela števila in deloma tudi ulomke ter decimalna števila. Znali so primerjati like 
in telesa ter narisati lik z enostavnimi lastnostmi. Znali so brati in interpretirati stolpčne prikaze ter 
preglednice.  

Učenci so na tej stopnji izkazali razumevanje koncepta celih števil. Znali so sešteti in odšteti ter 
zmnožiti in deliti z enomestnim številom v različnih situacijah, tudi v problemskih nalogah  z dvema 
korakoma do rešitve. Pokazali so tudi nekaj osnovnega razumevanja ulomkov in decimalnih števil. 
Zmogli so prepoznati izraz, ki je ponazarjal enostavno matematično situacijo. Sposobni so bili 
primerjav med liki in telesi ter primerjati prostornino teles, zgrajenih iz enakih kock. Prepoznali in 
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narisali so like z enostavnimi lastnostmi, tudi s pravimi koti. Učenci so znali prebrati in pojasniti 
informacijo iz stolpčnih prikazov in preglednic.

Mejnik osnovnega znanja

Povzetek: Učenci so imeli nekaj osnovnega matematičnega znanja. Znali so sešteti in odšteti 
cela števila. Izkazali so, da deloma razumejo množenje z enomestnim številom in znali rešiti 
enostavne besedilne naloge. Vedeli so nekaj o enostavnih ulomkih, geometrijskih likih in telesih ter 
merjenju. Znali so prebrati in dopolniti enostavne stolpčne prikaze in preglednice.

Učenci na tej stopnji so razumeli številske tisočice. Znali so sešteti in odšteti cela števila, deloma so 
razumeli množenje z enomestnim številom, in znali rešiti enostavne besedilne naloge. Prepoznali 
so figurni prikaz enostavnih ulomkov. Deloma so prepoznali enostavne like in telesa ter obvladali 
osnovne ideje o merjenju. Znali so brati in dopolniti enostavne stolpčne prikaze in preglednice. 

Kakor je pokazala mednarodna vsebinska analiza znanja učencev, je koncept decimalnih 
števil in ulomkov vključen v programe matematike za večino učencev v drugih državah. Že v mejniku 
srednjega znanja je zajeto osnovno razumevanje ulomkov in decimalnih števil, kar pomeni, da 
je ta vsebina prisotna v državah v učnih načrtih za večino učencev. V mejniku višjega znanja 
konceptualno razumevanje obsega zanesljivo seštevanje in odštevanje decimalnih števil z dvema 
decimalnima mestoma, v najvišjem pa uporabo znanja v problemskih situacijah.
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2 Singapur 50 (2,1) 80 (1,7) 93 (0,9) 99 (0,3)
† Hong Kong 45 (2,0) 84 (1,3) 98 (0,4) 100 (0,1)

Južna Koreja 41 (1,3) 81 (1,0) 97 (0,4) 100 (0,1)
Tajvan 35 (1,5) 76 (1,0) 95 (0,4) 100 (0,2)
Japonska 32 (1,1) 74 (1,0) 95 (0,4) 99 (0,1)

‡ Severna Irska 27 (1,3) 61 (1,5) 86 (1,1) 97 (0,6)
Ruska federacija 20 (1,8) 59 (1,8) 89 (1,1) 98 (0,4)
Anglija 17 (1,2) 49 (1,5) 80 (1,2) 96 (0,7)
Kazahstan 16 (1,8) 47 (2,6) 80 (1,5) 96 (0,5)

2 † ZDA 14 (0,8) 47 (1,1) 79 (1,0) 95 (0,5)
Irska 14 (1,0) 51 (1,6) 84 (1,0) 97 (0,4)
Norveška (5) 14 (1,1) 50 (1,6) 86 (1,0) 98 (0,4)
Madžarska 13 (0,9) 44 (1,5) 75 (1,5) 92 (0,9)

2 Portugalska 12 (0,9) 46 (1,3) 82 (1,1) 97 (0,4)
2 † Danska 12 (0,9) 46 (1,6) 80 (1,3) 96 (0,6)

3 Srbija 10 (0,8) 37 (1,4) 72 (1,6) 91 (1,2)
Bolgarija 10 (1,3) 40 (2,6) 75 (2,1) 92 (1,3)

2 Litva 10 (1,0) 44 (1,5) 81 (1,1) 96 (0,5)
Poljska 10 (0,7) 44 (1,4) 80 (1,0) 96 (0,4)

† Belgija (FL) 10 (0,8) 47 (1,5) 88 (0,9) 99 (0,3)
Ciper 10 (0,7) 39 (1,5) 74 (1,3) 93 (0,6)
Avstralija 9 (0,9) 36 (1,6) 70 (1,3) 91 (0,9)
Finska 8 (0,7) 43 (1,3) 82 (1,0) 97 (0,4)
Češka 8 (0,7) 38 (1,4) 78 (1,1) 96 (0,5)
Nova Zelandija 6 (0,5) 26 (0,9) 59 (1,2) 84 (0,9)
Slovenija 6 (0,5) 34 (1,4) 75 (1,2) 95 (0,5)

1 2 † Kanada 6 (0,5) 31 (1,1) 69 (1,2) 92 (0,8)
Nemčija 5 (0,5) 34 (1,3) 77 (1,1) 96 (0,6)

2 Švedska 5 (0,5) 34 (1,6) 75 (1,6) 95 (0,8)
Združeni arab. emirati 5 (0,4) 18 (0,8) 42 (1,0) 68 (0,9)
Turčija 5 (0,5) 25 (1,2) 57 (1,3) 81 (1,1)

2 Italija 4 (0,6) 28 (1,3) 69 (1,4) 93 (0,8)
Slovaška 4 (0,4) 26 (1,1) 65 (1,4) 88 (0,9)

† Nizozemska 4 (0,6) 37 (1,3) 83 (1,0) 99 (0,3)
2 Španija 3 (0,4) 27 (1,1) 67 (1,4) 93 (0,9)

Hrvaška 3 (0,4) 24 (1,1) 67 (1,2) 93 (0,6)
Katar 3 (0,5) 13 (1,1) 36 (1,4) 65 (1,4)
Francija 2 (0,3) 21 (1,3) 58 (1,8) 87 (1,0)

1 Gruzija 2 (0,6) 15 (1,4) 47 (1,7) 78 (1,6)
Oman 2 (0,3) 11 (0,6) 32 (1,1) 60 (1,0)

2 Bahrajn 2 (0,2) 13 (0,5) 41 (0,8) 72 (0,8)
Iran 1 (0,3) 11 (0,7) 36 (1,1) 65 (1,4)
Južnoafriška rep. (5) 1 (0,3) 5 (0,7) 17 (1,0) 39 (1,4)
Čile 1 (0,2) 10 (0,7) 42 (1,4) 78 (1,5)

ψ Savdska Arabija 0 (0,2) 3 (0,7) 16 (1,2) 43 (1,7)
Maroko 0 (0,1) 3 (0,5) 17 (1,1) 41 (1,6)
Jordanija 0 (0,1) 5 (0,6) 21 (1,1) 50 (1,2)
Indonezija 0 (0,1) 3 (0,4) 20 (1,2) 50 (1,8)

ψ Kuvajt 0 (0,1) 3 (0,5) 12 (1,2) 33 (1,7)
Medn. mediana 6  36  75  93   

Ψ

Glej dodatek C.1 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2 in 3. Glej dodatek C.7 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih vzorca.

Preglednica M2.1: Doseženi mednarodni mejniki matematičnega znanja

Države
Mejnik najvišje 

ravni znanja

(625)
Odstotki učencev, ki so dosegli mejnike

Najvišji
Visok
Srednji
Nizki

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %.

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se zdijo nekateri rezultati neskladni.

Majnik visoke 

ravni znanja

(550)

Majnik srednje 

ravni znanja

(475)

Majnik nizke 

ravni znanja

(400)
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V preglednici M2.1 so navedeni deleži učencev, ki so v vsaki državi dosegli posamezne mejnike 
znanja. Države so urejene po padajočem vrstnem redu po deležu učencev, ki so dosegli mejnik 
najvišjega znanja matematike. 

Singapur je prepričljivo na prvem mestu s kar polovico učencev, ki so dosegli mejnik najvišjega 
znanja. Več kot tretjina učencev je najvišje znanje izkazala še v Hong Kongu, Južni Koreji in Tajvanu. 
Ruska federacija ima petino učencev z najvišjim znanjem, druge države pa manj kot šestino. V 14 
državah so deleži učencev z najvišjim znanjem še večji od 10 %. 

Slovenija je po deležu učencev, ki so izkazali najvišje matematično znanje po kriterijih raziskave 
TIMSS, na 26. mestu s 6 % teh učencev. V deležih učencev, ki so dosegli še druge mejnike znanja, je 
zelo podobna Nemčiji in Švedski. Vse tri so dosegle okoli 95 % učencev, ki so izkazali vsaj osnovno 
znanje matematike. V tem je Slovenija boljša od bližnje uvrščene Nove Zelandije, pa tudi od višje 
uvrščenih Bolgarije, Srbije in Madžarske, ki imajo največ 92 % učencev z vsaj osnovnim znanjem 
matematike. Od evropskih držav je najnižje na lestvici Francija, ki ima nizke deleže tako učencev z 
visokim znanjem kot učencev z osnovnim znanjem. V Franciji in na Slovaškem približno 12 % učencev 
ni pokazalo niti toliko spretnosti, da bi se uvrstilo v prvi mejnik osnovnega znanja matematike. 

Trendi v doseganju mejnikov znanja v Sloveniji odražajo stalen rahel napredek znanja učencev  
(Preglednica M2.2). Delež učencev z najvišjim znanjem se je od leta 2011 povečal za 2 % ali kar 
za tretjino učencev, ki so najvišje znanje dosegli v letu 2011. Delež je statistično pomembno večji od 
vseh deležev učencev z najvišjim znanjem v prejšnjih izvedbah. Deleži učencev, ki so dosegli druge 
mejnike znanja, se v Sloveniji niso statistično pomembno spremenili. Slika trendov kaže, da je prišlo v 
Sloveniji do premika znanja med najboljšimi. Iz primerjave med spoloma že vemo, da so se izboljšale 
deklice. Oboje kaže, da je v Sloveniji od leta 2011 naraslo predvsem najboljše znanje deklic. 

Pogled 20 let nazaj nam pove, da se je v Sloveniji znanje matematike med četrtošolci, ki so 
bili takrat še tretješolci osemletke, močno povečalo. Delež učencev, ki so dosegli visoko znanje, se 
je v tem času podvojil in sedaj dosega skoraj tretjino populacije. Delež učencev s srednjim znanjem 
matematike se je s polovice populacije dvignil na tri četrtine, delež učencev z osnovnim znanjem pa 
se je z dobrih treh četrtin dvignil na 95 %. 

Poglavje nadaljujejo naloge preizkusa z rezultati reševanja pri nas, tudi po spolu.
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Singapur 50 43 h 41 h 38 h 38 h 80 78  74 h 73 h 70 h
Hong Kong 45 37 h 40  22 h 17 h 84 80  81  67 h 56 h
Južna Koreja 41 39      25 h 81 80      70 h
Tajvan 35 34  24 h 16 h   76 74  66 h 61 h   
Japonska 32 30  23 h 21 h 22 h 74 70 h 61 h 60 h 61 h
Severna Irska 27 24 h       61 59        
Ruska federacija 20 13 h 16  11 h   59 47 h 48 h 41 h   
Anglija 17 18  16  14  7 h 49 49  48  43 h 24 h
Kazahstan 16 7 h       47 29 h       
ZDA 14 13  10 h 7 h 9 h 47 47  40 h 35 h 37 h
Irska 14 9 h     10 h 51 41 h     40 h
Madžarska 13 10 h 9 h 10 h 11  44 37 h 35 h 41  38 h
Portugalska 12 8 h     1 h 46 40 h     11 h
Danska 12 10  7 h     46 44  36 h     
Srbija 10 9        37 36        
Litva 10 10  10  10    44 43  42  44    
Belgija (FL) 10 10    10    47 50    51    
Ciper 10     8 h 5 h 39     34 h 21 h
Avstralija 9 10  9  5 h 6 h 36 35  35  26 h 27 h
Finska 8 12 i       43 49 i       
Češka 8 4 h 2 h   16 i 38 30 h 19 h   46 i
Nova Zelandija 6 4 h 5  5  4 h 26 23 h 26  26  19 h
Slovenija 6 4 h 3 h 2 h 2 h 34 31  25 h 18 h 14 h
Nemčija 5 5  6      34 37  37      
Švedska 5 3 h 3 h     34 25 h 24 h     
Združeni arab. emirati 5 2 h       18 12 h       
Turčija 5 4        25 21 h       
Italija 4 5  6  6    28 28  29  29    
Slovaška 4 5  5      26 30 i 26      
Nizozemska 4 5  7 i 5  12 i 37 44 i 42 i 44 i 50 i
Španija 3 1 h       27 17 h       
Norveška (4) 3 2  2 h 1 h 2  21 21  15 h 10 h 16 h
Hrvaška 3 2 h       24 19 h       
Katar 3 2        13 10 h       
Gruzija 2 2  1      15 12  10 h     
Oman 2 1 h       11 5 h       
Bahrajn 2 1        13 10 h       
Iran 1 1  0 h 0 h 0 h 11 9  3 h 2 h 3 h
Čile 1 2        10 14 i       

ψ Savdska Arabija 0 2        3 7 i       
Maroko 0 0        3 2        

ψ Kuvajt 0 0        1 1        

h
i

Trendi za Kuvajt ne vsebujejo privatnih šol. Trendi za Litvo ne zajemajo učencev, ki imajo pouk  v poljščini ali ruščini. 
Ψ

Preglednica M2.2: Trendi v deležih učencev, ki so dosegli mednarodne 
                                         mejnike matematičnega znanja

2011

Država

2007 2003 1995

Mejnik najvišje ravni znanja (625)

20032007

Mejnik visoke ravni znanja (550)

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %.

2015

Odstotek učencev

2015 2011

Odstotek učencev

Leta 2015 je odstotek statistično pomembno višji od odstotka v označenem letu.
Leta 2015 je odstotek statistično pomembno nižji od odstotka v označenem letu.

Prazno polje pomeni, da država v tisti izvedbi raziskave ni sodelovala.
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Singapur 93 94  92  91  89 h 99 99  98  97  96 h
Hong Kong 98 96  97  94 h 87 h 100 99  100  99 h 97 h
Južna Koreja 97 97      94 h 100 100      99 h
Tajvan 95 93 h 92 h 92 h   100 99  99 h 99 h   
Japonska 95 93 h 89 h 89 h 89 h 99 99  98 h 98 h 98 h
Severna Irska 86 85        97 96        
Ruska federacija 89 82 h 81 h 76 h   98 97 h 95 h 95 h   
Anglija 80 78  79  75 h 54 h 96 93 h 94  93 h 82 h
Kazahstan 80 62 h       96 88 h       
ZDA 79 81  77  72 h 71 h 95 96 i 95  93 h 92 h
Irska 84 77 h     73 h 97 94 h     91 h
Madžarska 75 70 h 67 h 76  72  92 90  88 h 94 i 91  
Portugalska 82 80      37 h 97 97      70 h
Danska 80 82  76 h     96 97  95      
Srbija 72 70        91 90        
Litva 81 79  77 h 79    96 96  94 h 96    
Belgija (FL) 88 89    90    99 99    99    
Ciper 74     68 h 52 h 93     89 h 79 h
Avstralija 70 70  71  64 h 61 h 91 90  91  88 h 86 h
Finska 82 85        97 98        
Češka 78 72 h 59 h   79  96 93 h 88 h   95  
Nova Zelandija 59 58  61  61  51 h 84 85  85  86  78 h
Slovenija 75 72  67 h 55 h 45 h 95 94  92 h 84 h 77 h
Nemčija 77 81 i 78      96 97  96      
Švedska 75 69 h 68 h     95 93  93      
Združeni arab. emirati 42 35 h       68 64 h       
Turčija 57 51 h       81 77 h       
Italija 69 69  67  65    93 93  91  89 h   
Slovaška 65 69  63      88 90  88      
Nizozemska 83 88 i 84  89 i 87 i 99 99  98  99  99  
Španija 67 56 h       93 87 h       
Norveška (4) 62 63  52 h 41 h 53 h 90 91  83 h 75 h 84 h
Hrvaška 67 60 h       93 90 h       
Katar 36 29 h       65 55 h       
Gruzija 47 41 h 35 h     78 72 h 67 h     
Oman 32 20 h       60 46 h       
Bahrajn 41 34 h       72 67 h       
Iran 36 33  20 h 17 h 15 h 65 64  53 h 45 h 44 h
Čile 42 44        78 77        

ψ Savdska Arabija 16 24 i       43 55 i       
Maroko 17 10 h       41 26 h       

ψ Kuvajt 7 9 i       23 30 i       

h
i

Tabela M2.3: Trendi v deležih učencev, ki so dosegli mednarodne mejnike
                         matematičnega znanja (nadaljevanje)

Države
Mejnik srednje ravni znanja (475) Mejnik osnovne ravni znanja (400)

Odstotek učencev Odstotek učencev

2015 2011 2007 2003

Leta 2015 je odstotek statistično pomembno višji od odstotka v označenem letu.

Leta 2015 je odstotek statistično pomembno nižji od odstotka v označenem letu.

1995 2015 2011 2007 2003 1995
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Tri tisoč triindvajset zapišemo:

a 323

b 3023

c     30023

d 300023

M
04

10
04

Jan je v vsako od 5 vrst posadil 8 dreves. Kolikšno je skupno število dreves, ki jih  je posadil?

a 13  b 32  c 35  d 40

M
04

10
23

V kateri vrstici so SAMO večkratniki števila 3?

a 6, 15, 21

b 3, 13, 23

c 31, 32, 33

d 9, 15, 26

M
04

10
34

M
06

12
72

43 : 5 =

Odgovor: ________________

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev; mejnik: nizko znanje ; pravilni odgovor: B.

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: D.

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: A.

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: 1 točka.

1.2.5   Matematične naloge raziskave

Števila
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M
06

12
43

Frank zaokroža števila na stotice.

A. Napiši Franku število, ki je manjše od 200 in se zaokroži na 200.  

 Odgovor: ________________

B. Napiši število, ki ni 500, je večje od 200 in se zaokroži na 500.  

 Odgovor: ________________

M
05

12
05 4809 – 532 =  

Odgovor: _______________

Odštej:

 428 – 176

Odgovor: _______________M
04

12
91

M
05

10
17

Katero število je najboljši približek za 52093 – 4136?

a 10000

b 40000

c 50000

d 60000

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: C.

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: 2 točki.
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Katero število je najbliže rezultatu računa 1362 : 32?

a 400

b 40

c 16

d 4

M
04

12
80

M
04

10
07 Petra je na tablo zapisala število. Sašo je dve števki zbrisal.

Petrino število je imelo 6 desetic. 
Katero število bi bilo lahko to?

a   5668

b 56008

c 56608

d 56668

5 6 8

M
06

11
67

Hana je začela zapisovati številsko zaporedje: 

 6, 13, 20, 27,

Vsakokrat je prištela isto število, da je dobila naslednje število. 

Katero je naslednje število, ki ga mora zapisati v svoje zaporedje?

Odgovor: _______________

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: D.

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: B.

Vsebina: števila − številski izrazi, enačbe in relacije; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: 1 točka.
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C – 87 = 23

Katero število moraš vpisati v kvadratek, da bo račun pravilen?

a   64  b   100

c   104  d  110

Katero število je NAJMANJŠE?

a 0,2

b 0,03

c 0,23

d 0,3

M
04

10
68

A. Kateri od narisanih krogov ima pobarvane 
3
8

 svoje površine? 

M
04

10
65

a b c d

Seštej: 0,36 + 0,77 = 

Odgovor: _______________

M
04

10
87

Vsebina: števila − številski izrazi, enačbe in relacije; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: D.

Vsebina: števila − ulomki in decimalna števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: 1 točka.

A: Vsebina: števila − ulomki in decimalna števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni  odgovor: C.

Vsebina: števila − ulomki in decimalna števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: B.

M
04

10
96
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M
04

12
98 Kateri pravokotnik ima pobarvano 

 
?

 a           b           c    d  

M
04

10
59

Zapiši z ULOMKOM, kolikšen delež od 10 krogcev je črnih.

Odgovor: _______________

Kateri ulomek ima NAJVEČJO vrednost?

a 
1
2     b 

1
3     c 

1
4    d 

1
5M

04
10

46

Na katero število na številski premici kaže puščica?

Odgovor: _______________

M
05

10
89

9,6 9,7 9,8 9,9

Vsebina: števila − ulomki in decimalna števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: števila − ulomki in decimalna števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: D.

Vsebina: števila − ulomki in decimalna števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: A.

Vsebina: števila − ulomki in decimalna števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: 1 točka.
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M
05

10
39

Mojca ima 50 zedov. Ena knjiga stane 12 zedov. 
Največ koliko knjig lahko kupi Mojca? 

Odgovor: ________________

M
05

10
55

Vlak zapusti Malo mesto ob 7:52 zjutraj in pride v Staro mesto ob 11:06 dopoldne istega dne.  

Koliko časa traja potovanje?

Odgovor: ________ ur in _________ minut

Katero število je po vrednosti najbliže 300?

a 275  b 291  c 307  d 320

M
04

12
89

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: C.

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: 1 točka.

Pravilo: Število v stolpcu B dobiš tako, da pomnožiš število v stolpcu A s 4 in prišteješ 1.

  Uporabi napisano pravilo in dopolni tabelo.

Stolpec A Stolpec B

2

5

M
04

11
24

Vsebina: števila − številski izrazi, enačbe in relacije; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: 1 točka.
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M
06

10
50

Pri kateri vrednosti za B bo račun pravilen?  

 6 + 15 = B + 10

a 11  b 21  c 25  d 31

Oglej si spodnjo tabelo števil.

Stolpec A Stolpec B

1   2

2   5

3 10

4 17

Po katerem pravilu iz števila v stolpcu A dobimo število v stolpcu B?

a Pomnoži število v stolpcu A s samim seboj, potem dodaj 1.

b Pomnoži število v stolpcu A s 3, potem odštej 1.

c Pomnoži število v stolpcu A s samim seboj, potem odštej 1.

d Pomnoži število v stolpcu A z 2.

M
04

11
25

M
05

11
40 Anže je star 24 let. Je F let starejši od Bistre. Kateri račun predstavlja, koliko je stara Bistra? 

a 24 – F

b F + 24

c F – 24

d 24 . F

Vsebina: števila − številski izrazi, enačbe in relacije; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: A.

Vsebina: števila − številski izrazi, enačbe in relacije; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: A.

Vsebina: števila − številski izrazi, enačbe in relacije; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: A.
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M
05

10
70

Jakob ima 20 zedov. Za 3,65 zeda kupi knjigo. Za 2,70 zeda kupi še revijo. 

Koliko denarja ostane Jakobu? 

a      6,35 zeda

b    13,65 zeda 

c    14,65 zeda

d    16,35 zeda 

M
05

10
94

Steklenica jabolčnega soka stane 1,87 zeda. Steklenica pomarančnega soka stane 3,29 zeda.

Gabrijel ima 4 zede.  Koliko denarja Gabrijel še potrebuje, da bo lahko kupil obe steklenici soka? 

a 1,06 zeda

b 1,16 zeda

c 5,06 zeda

d 5,16 zeda

Vsebina: števila − ulomki in decimalna števila; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: B.

Vsebina: števila − ulomki in decimalna števila; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: B.

M
06

10
29

Bor je sestavil uganko o 4−mestnem številu: 

 Števka na mestu stotic je 7.

 Števka na mestu tisočic je večja od števke na mestu stotic. 

 Števka na mestu enic je manjša od števke na mestu stotic. 

Katero je Borovo število? 

a 2708  b 4733  c 8726  d 9718

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: sklepanje;  pravilni odgovor: C.
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M
06

10
31

Maja ima 12 kosov žice, 40 okroglih perlic in 48 ploščatih perlic.

Za izdelavo 1 zapestnice uporabi 1 kos žice, 10 okroglih perlic in 8 ploščatih perlic.

Koliko zapestnic lahko naredi, če so vse zapestnice enake? 

a 40  b 12  c 5  d 4

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: sklepanje;  pravilni odgovor: D.

M
05

10
06

Bor je kupil:

Koliko skupaj staneta   in   ?  Odgovor: ______________ zedov

Koliko stane       ?   Odgovor: ______________ zedov

Cena
22 zedov

Cena 
14 zedov

M
05

11
11

Razporedi vsako karto v enega od spodnjih okvirčkov tako, da bo rezultat  seštevanja 
največji. Vsako karto uporabi samo enkrat.

CC + CC

5432

Jana je kupila:

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: sklepanje;  pravilni odgovor: 2 točki.

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: sklepanje;  pravilni odgovor: 1 točka.
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M
05

12
27

Katero je največje število, ki ga opisujejo namigi za rešitev?   Odgovor: ______________

NAMIGI ZA REŠITEV ŠTEVILSKE ZAVOZLANKE

Število je manjše od 5000.

Vse števke v številu so sode. 

Vse števke so med seboj različne.

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: sklepanje;  pravilni odgovor: 1 točka.

Zid je zgrajen iz 9 vrst opek. Visok je 180 cm. Kako visok bi bil zid, če bi bil sezidan iz 4 vrst opek?

a   40 cm  b   80 cm  c 100 cm  d 140 cm

M
04

10
48

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: sklepanje;  pravilni odgovor: B.

Vsebina: števila − številski izrazi, enačbe in relacije; kognitivno področje: sklepanje;  pravilni odgovor: C.

M
05

10
18

Sličica na zvitem traku nalepk se ponovi na vsaka štiri mesta, kot je narisano spodaj. 

Katera sličica bi bila na 39. mestu na traku?

a           b     c    d
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A. Kateri od narisanih krogov ima pobarvane  
3
8

svoje površine? 

B. Razloži ali prikaži, zakaj je tvoj odgovor pravilen.

M
04

10
65

a b c d

Vsebina: geometrija in merjenje − liki in telesa; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: C.

B. Vsebina: števila − ulomki in decimalna števila; kognitivno področje: sklepanje;  pravilni odgovor: 1 točka.

Krog in točke

 

A. Marko je začel risati lik v krogu. S črtami je povezal točke: 12 s 3 in 3 s 6.

Dokončaj lik tako, da povežeš 6 z 9 in 9 z 12. Kateri lik nastane? 

a krog b petkotnik c kvadrat  d trikotnik

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

M
04

13
02

_1

Geometrija in merjenje
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M
05

14
10

Katera izjava o teh dveh trikotnikih je pravilna? 

a Oba trikotnika imata po 2 enako dolgi stranici. 

b Oba trikotnika imata 3 različno dolge stranice.  

c Oba trikotnika imata en kot večji od pravega kota.   

d Oba trikotnika imata pravi kot.

Vsebina: geometrija in merjenje − liki in telesa; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: D.

Zapisanih je nekaj trditev o pravokotniku. 
V vsaki vrstici označi z X v enem kvadratku, ali je trditev pravilna ali ne.

Pravilna Nepravilna

A. Ima 4 stranice. C C
B. Vse stranice so enako dolge. C C
C. Vsi koti so pravi koti. C C
D. Po dve stranici sta vzporedni. C C

M
04

12
57

Vsebina: geometrija in merjenje − liki in telesa; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: 1 točka.
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Vsebina: geometrija in merjenje − točke, premice in koti; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: A.

Vsebina: geometrija in merjenje − liki in telesa; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: A.

Kje NISTA prikazani zrcalni sliki lika?

a  b 

c  d 

M
04

11
69

Katera slika prikazuje vzporedni premici?

a  b

c  d

M
04

11
35

M
05

10
60

Kateri lik ima simetralo? 

 a      b     c      d

Vsebina: geometrija in merjenje − liki in telesa; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: D.
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Vsebina: geometrija in merjenje − točke, premice in koti; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  pravilni odgovor: 1 točka.

M
05

10
61

Dopolni prazen prostor v vsakem stavku. Uporabi oznake mm, cm, m ali km. 

 Dojenček je dolg 490 ______ .

 Sprehod skozi gozd je bil dolg 3 _______________ .

 Avto je dolg 4 _______________ .

Lik na sliki je sestavljen iz kvadratov. Stranice kvadrata so dolge 2 cm. Koliko meri obseg lika?

a 9 cm      b 14 cm      c 28 cm      d 36 cm

2 cm

M
04

11
53

Vsebina: geometrija in merjenje − liki in telesa; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: C.

Nariši VSE simetrale lika na sliki.

M
04

11
65

Vsebina: geometrija in merjenje, liki in telesa; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: 2 točka.
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Vsebina: geometrija in merjenje − liki in telesa; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: A.

Vsebina: geometrija in merjenje − liki in telesa; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: geometrija in merjenje − liki in telesa; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: B.

M
05

14
07 Kateri lik lahko sestaviš tako, da položiš trikotnik in pravokotnik drugega ob drugega?

a      b     c    d

M
05

10
59

Nariši zrcalno sliko spodnjega lika. 
zrcalo

Obseg lika s 5 stranicami je 30 centimetrov. Tri od stranic merijo vsaka 4 centimetre. Preostali dve 
stranici, a in b, sta enako dolgi. 
Koliko je dolga stranica a? 

a 6 cm  b 9 cm  c 12 cm  d 18 cm

M
04

12
68
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M
04

12
64

Trikotnik je narisan na centimetrski mreži. Kolikšna je njegova ploščina?

  a 4,5 kvadratnega centimetra        b 6  kvadratnih centimetrov

  c    9  kvadratnih centimetrov                        d 9,5 kvadratnega centimetra

1 cm

Vsebina: geometrija in merjenje − liki in telesa; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: A.

Vsebina: geometrija in merjenje − točke, premice in koti; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: B.

Na vrtni poti leži kača. Pot je tlakovana s ploščami takšne oblike:

Približno koliko plošč je dolga kača, če se iztegne?

a 3  b 4  c 5  d 6

M
04

11
32
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A. Vsebina: geometrija in merjenje − točke, premice in koti; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: 1 točka.

B. Vsebina: geometrija in merjenje − točke, premice in koti; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: B.

Vsebina: geometrija in merjenje − točke, premice in koti; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: C.

M
06

12
06

Jure hodi 40 metrov po poti od svoje hiše do Nikove hiše. Nato hodi naprej po poti, da pride v šolo. 

Koliko je približno dolga pot od Juretove hiše do šole?

a 40 m  b 80 m  c 100 m  d 130 m

Juretova 
hiša

40 m

Nikova 
hiša

šola
M

06
12

65

Ela in Jan se igrata igro na številskem traku. Vsakič se lahko premakneta ali v levo ali v 
desno.

A. Ela začne na 27 in se premakne za 10 enot. Pride na 17. Na katero drugo točko bi tudi 
lahko prišla?

     Odgovor: ______________________ 

B. Jan začne na 35 in se premakne za 13 enot v levo. Nato se premakne še za 2 enoti. Na 
katero točko lahko pride? 

a  22  b 24  c 48  d 50

10 15 20 25 30 35 40 45 50
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Vsebina: geometrija in merjenje − točke, premice in koti; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: C.

Vsebina: geometrija in merjenje − točke, premice in koti; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: 1 točka.

111

7 5
8 4

12

6

9 3
10 2

M
06

11
85

Kazalca na uri ob 3:00 tvorita pravi kot. Ob kateri drugi uri bosta 
kazalca še tvorila pravi kot? 

a 3:15

b 3:45

c 9:00

d 9:45

M
05

12
36

Razbitina ladje je v kvadratu B2.  Gusar ima navodilo, kako naj pride do zaklada: 

Začni pri palmi ( ).

Pojdi 3 kvadrate na zahod.

Potem pojdi 2 kvadrata na jug in našel boš zaklad. 

V katerem kvadratu je zaklad?  Odgovor: _______________

GUSARSKI OTOK

S

J

VZ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BA EC D F G H I J K L M
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Na sliki je lestev, prislonjena na zid.

 
Skozi točko A nariši premico, ki je 
pravokotna na steno. 

A

M
04

12
67

B. V krog vriši trikotnik, ki bo imel vse stranice 
enako dolge.

      Katere točke si povezal? ________________

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

M
04

13
02

_2

C. V krog vriši lik s 6 stranicami, ki 
bodo enako dolge.

Vsebina: geometrija in merjenje − točke, premice in koti; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni odgovor: 1 točka.

B: Vsebina: geometrija in merjenje − liki in telesa; kognitivno področje: sklepanje;  pravilni odgovor: 1 točka.

C. Vsebina: geometrija in merjenje − liki in telesa; kognitivno področje: sklepanje;  pravilni odgovor: 1 točka.
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M
05

10
93 Ta lik je sestavljen iz kvadrata in pravokotnika.  

Širina pravokotnika je enaka kot širina kvadrata. 

Dolžina pravokotnika je dvakrat tolikšna kot njegova širina. 

Določi obseg lika. 

a 28 cm  b 32 cm

c 36 cm  d 40 cm 4 cm

Iz katere oblike bi lahko s prepogibanjem sestavil kocko?

a    b        c    d 

M
04

11
51

M
05

11
29

Spodnja telesa smo sestavili iz enako velikih kock. Kocke so potisnjene ob steno. 

Katero telo ima največjo prostornino?

A B C
D

Vsebina: geometrija in merjenje − liki in telesa; kognitivno področje: sklepanje;  pravilni odgovor: B.

Vsebina: geometrija in merjenje − liki in telesa; kognitivno področje: sklepanje;  pravilni odgovor: C.

Vsebina: geometrija in merjenje − liki in telesa; kognitivno področje: sklepanje;  pravilni odgovor: B.
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Učenci Sarinega razreda so prodajali škatle piškotov. 

V tabeli je prikazano, koliko škatel je prodal vsak učenec. 

Učenec Število prodanih škatel

Sara 12

Mark 7

Filip 8

Katja 11 

Bor 13 

Jana 9

Lina 12

M
04

11
74

KOLIKO učencev je prodalo več kot 
10 škatel piškotov? 

Odgovor: _________________

Vsebina: podatki in prikazi − branje, interpretacija in predstavitve podatkov; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  
pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: podatki in prikazi − branje, interpretacija in predstavitve podatkov; kognitivno področje: uporaba znanja;  
pravilni odgovor: D.

Med katerima letoma je Peter najbolj zrasel?

a med 10. in 11.  b med 11. in 12.

c med 12. in 13.  d med 13. in 14.

100

150

140

130

120

110

160

10 11 12 13 14

M
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11
91

vi
ši

na
 (c

m
)

Petrova starost (leta)

Petrova višina na njegov rojstni dan

Podatki in prikazi

62                                                                                                                                                TIMSS 2015 za četrti razred



Vsebina: podatki in prikazi − branje, interpretacija in predstavitve podatkov; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni 
odgovor: 1 točka.

Vsebina: podatki in prikazi − branje, interpretacija in predstavitve podatkov; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni 
odgovor: 1 točka.

M
06

12
39

V preglednici so mere velikih kač. 

Vrsta kače Teža (kilogrami) Dolžina (metri)
navadni udav 27 4
burmanski piton 90 5 do 7
zelena anakonda 227 6 do 9
kraljevska kobra 9 4

A. Jakob je videl kačo, ki je bila dolga 8 metrov. Katere vrste kača bi lahko bila?

  Odgovor: ________________

B. Nika je videla kačo, ki je bila dolga 6 metrov in težka približno 80 kilogramov.  Katere vrste 
kača bi lahko bila?

 Odgovor: ________________

 M
05

11
34

Peter je za uporabo svojega telefona v prvih šestih mesecih leta 2008 plačal naslednje vsote. 

Mesec januar februar marec april maj junij
Cena  (zedi) 65 20 60 40 60 45

Vsote na Petrovem računu za telefon so bile v prvih šestih mesecih leta 2009  naslednje. V nekaterih 
mesecih v letu 2009 je Peter za uporabo svojega telefona plačal manj kot v letu 2008. 

V katerih mesecih?  Odgovor: ________________________________________

Petrov račun za telefon v letu 2009

Ce
na

 (z
ed

i)

Januar AprilFebruar MajMarec Junij

80

40

60

20

70

30

50

10

0

Petrov račun za telefon v letu 2008

Meseci
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Ta tortni prikaz kaže, kaj so učenci najraje delali takoj po šoli.  

Prikaz je razdeljen na 10 enakih delov.  20 učencev je bralo knjigo. 
Koliko jih je izbralo igranje s prijatelji? 

a 40  b 60  c 80  d 100

Branje knjige

Igranje računalniških iger

Igranje s prijatelji 

Pomoč pri domačih opravilih 

Dejavnosti po šoli

Učiteljica je učence vprašala, katera je njihova najljubša barva. Odgovore je zapisala na tablo:

Sara – zelena Barbara – rumena
Tom – modra Kristina – zelena
Robert – rjava Jan – rdeča
Tina – rdeča Borut – rjava
Manca – zelena Ema – rdeča
Domen – modra Jošt – modra
Sanja – rumena Pavel – rdeča 
Lina – modra Jure – rumena

Nato je rekla učencem, naj predstavijo zapisane podatke v tabeli. Dopolni manjkajoči števili.

Barva Število učencev, ki jim je ta barva najljubša 
modra 4
rjava
zelena 3
rdeča 4
rumena

M
04

11
82

Vsebina: podatki in prikazi − branje, interpretacija in predstavitve podatkov; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni 
odgovor: C.

Vsebina: podatki in prikazi − branje, interpretacija in predstavitve podatkov; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni 
odgovor: C.
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Vsebina: podatki in prikazi − branje, interpretacija in predstavitve podatkov; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni 
odgovor: 2 točki.

Učitelj Šmid je učence vprašal, kaj so prejšnji dan delali po pouku.

V tabeli so prikazane 3 dejavnosti, s katerimi so se ukvarjali.

Dejavnosti po pouku   
 Dejavnost     Oznaka s črticami
 šport
 gledanje TV

 učenje

Učitelj Šmid je začel risati stolpčni prikaz, ki prikazuje, koliko učencev se je ukvarjalo s 
posamezno dejavnostjo. Dopolni prikaz tako, da narišeš še dva stolpca in dopišeš oznaki. 

Dejavnosti po pouku

Št
ev

ilo
 u

če
nc

ev

Dejavnosti

učenje

10

5

0

M
04

12
00
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Prikaz kaže število obiskov spletne strani  “Poišči odgovor” . 

A.  Koliko obiskov je bilo v sredo?      Odgovor: ______________ 

B. Koliko obiskov je bilo v petek več kot v torek? 

 a 1000      b 2000  c  3000 d  4000

6000

8000

10000

4000

2000

0 petekčetrteksredatorekponedeljek

Obiski spletne strani “Poišči odgovor”

Št
ev

ilo
 o

bi
sk

ov

Stolpčni prikaz prikazuje starost štirih oseb. 

Za koliko let je Jan starejši od Karoline?

a 5 b 10 c 15 d 20

Peter Maja Jan Karolina

St
ar

os
t (

le
ta

)

40

35

30

25

20

15

10

5

0

M
04

11
77

A. Vsebina: podatki in prikazi − branje, interpretacija in predstavitve podatkov; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  
pravilni odgovor: 1 točka.
B. Vsebina: podatki in prikazi − branje, interpretacija in predstavitve podatkov; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni 
odgovor: D.

Vsebina: podatki in prikazi − branje, interpretacija in predstavitve podatkov; kognitivno področje: uporaba znanja;  pravilni 
odgovor: C.
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Robert je naredil raziskavo o tem, koliko učencev je zvečer gledalo televizijo vsak dan v enem 
tednu. Kateri prikaz kaže Robertove rezultate?

a

                 

b

 

   

  

d

 

c

 0 20 40 60 80 100  8 9 10 11 12

 jan feb mar  apr maj jun jul avg sep okt nov dec  ned pon tor sre čet pet sob

M
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71

Vsebina: podatki in prikazi − branje, interpretacija in predstavitve podatkov; kognitivno področje: sklepanje;  pravilni odgovor: D.

M
04

12
76

Na triatlonu tekmovalci najprej plavajo, nato kolesarijo in potem tečejo. Tabela prikazuje 
rezultate treh deklet: Katje, Barbare in Suzane. En skupni rezultat je že vnešen.                                               

   Rezultati triatlona v minutah 

Katja Barbara Suzana

Plavanje 35 25 50

Kolesarjenje 80 90 85

Tek 135 130 120
Skupaj 250

A. Zmagovalec triatlona je tisti, ki  ima najkrajši skupni čas. Katera je zmagala? Koliko časa je 
potrebovala?

 Odgovor: _______________  _______________ minut

B. Suzana bi rada naslednje leto izboljšala svoj rezultat. V kateri disciplini mora izboljšati 
rezultat, da bo premagala Katjo in Barbaro?

       Označi en kvadratek.    C  plavanje  C  kolesarjenje  C  tek

      S podatki iz tabele pojasni, zakaj. 

A. Vsebina: podatki in prikazi − branje, interpretacija in predstavitve podatkov; kognitivno področje: poznavanje dejstev;  
pravilni odgovor: 1 točka.

B. Vsebina: podatki in prikazi − branje, interpretacija in predstavitve podatkov; kognitivno področje: sklepanje;  pravilni odgovor: 
1 točka.
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Številka 
naloge

Oznaka 
naloge

Pravilni 
odgovor Leto A B C D Pravilni

Delno 
pravilni Deklice Dečki

Števila
M041004 M01_01 B 2011 2,2 88,3 5,8 3,1 88,4 88,3

  2015 2,1 90,2 4,5 2,6 89,4 90,9
M041023 M01_02 D 2011 11,3 1,1 0,6 86,2 88 84,5

  2015 8,4 1,4 1,9 88,1 90,4 86,2
M041034 M01_03 A 2011 80,6 9,4 3,1 5,4 82,5 78,7

  2015 82,6 9 2,7 5,1 82,2 82,9
M061272 M02_01 odprt 2015 64,2 67,1 62
M061243 M02_02 odprt 2015 38,7 50,6 38,4 38,9
M051205 M03_01 odprt 2011 49,1 43,5 54

  2015 47,9 49 46,9
M041291 M05_01 odprt 2011 68,1 71,8 64,9

  2015 72 74 69,9
M051017 M06_02 C 2011 24,6 19,9 42,4 7,3 40,7 43,9

  2015 21 23,4 45,8 5,3 45,5 46
M041007 M07_02 D 2011 11,2 15,1 29,8 38,9 40,5 37,4

  2015 11,4 14,2 27 42,5 37,3 47,9
M041280 M07_03 B 2011 52,4 33,4 5,9 1,3 29,3 37,3

  2015 47,1 33,4 10,3 1,8 27,3 39,7
M061167 M02_06 odprt 2015 67,7 70,1 65,8
M041096 M05_05 D 2011 28,8 13,5 2,9 52,8 53,3 52,3

  2015 29,6 10,9 2,3 54,3 60,6 47,9
M041087 M01_04 odprt 2011 29,6 26,4 32,8

  2015 41,9 38,6 44,5
M041068 M05_03 B 2011 69,1 27 2,7 0,4 22,8 30,5

  2015 69,1 26,2 2,8 0,9 23,8 28,6
M041065A M05_04 C 2011 24 20 34,8 12 32 37,2

  2015 22,2 20 43,2 9,8 42,2 44,2

Rezultati reŠevanja matematičnih nalog med četrtošolci v Sloveniji

V preglednici so odstotni deleži odgovorov med četrtošolci v Sloveniji za naloge, ki so bile v 
preizkusu v leu 2015. Če je bila naloga v preizkusu že leta 2011, je naveden tudi rezultat iz leta 
2011. 
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Številka 
naloge

Oznaka 
naloge

Pravilni 
odgovor Leto A B C D Pravilni

Delno 
pravilni Deklice Dečki

M051089 M06_04 odprt 2011 11,4 12,7 10,2
  2015 17,8 13,1 22,9

M041298 M07_01 D 2011 4,7 1,5 6,2 86,5 87,3 85,6
  2015 2,7 0,8 4,9 89,1 88,4 89,8

M041059 M07_04 odprt 2011 30,4  32,1 28,7
  2015 48,2  47,9 48,4

M041046 M07_05 A 2011 40,7 0,8 2 54,5 37,2 44,1
  2015 51,8 0,4 1,1 44,1 46,6 57,2

M051039 M03_02 odprt 2011 49 38,7 57,8
  2015 48,3 44,3 51,6

M051055 M03_03 odprt 2011 70,3 9,2 0,3 20,3 11,6 27,6
  2015 76,6 7,6 0 15,8 11,7 19,4

M041289 M05_02 C 2011 0,3 32,7 63,8 2,2 55,5 70,8
  2015 0,2 32,1 65 2,3 59,5 70,5

M041124 M01_05 odprt 2011 53,1 58,2 48
  2015 57,2 60,9 54,2

M061050 M02_05 A 2015 36,2 32,8 3,8 24,6 34,9 37,1
M041125 M05_06 A 2011 30,7 24,9 8,5 19,8 30,9 30,6

  2015 38,6 20,5 9,8 17,7 37,4 39,9
M051140 M06_01 A 2011 59,5 25,2 7,2 2,4 58,1 60,8

  2015 61,5 23 5,3 3,8 61,5 61,5
M051070 M03_05 B 2011 22,1 28,4 31 9,5 23,5 32,7

  2015 22,9 27 36 11,2 23,4 30,1
M051094 M06_05 B 2011 14,7 53,5 9,8 17,4 55,6 51,5

  2015 11,5 53,9 10,8 19,4 50,9 57,2
M061029 M02_03 C 2015 11,1 17,5 62 5,4 68,2 57,1
M061031 M02_04 D 2015 11,3 36,1 10,5 38,9 35,6 41,5
M051006 M03_04 odprt 2011 9,6 24,3 7,5 11,5

  2015 14,8 28,8 13,6 15,8
M051111 M06_03 odprt 2011 26,3 28,3 24,4

  2015 19,8 17,8 21,9
M051227 M06_06 odprt 2011 11,4 14 9

  2015 14,1 16,4 11,7
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Številka 
naloge

Oznaka 
naloge

Pravilni 
odgovor Leto A B C D Pravilni

Delno 
pravilni Deklice Dečki

M041048 M07_06 B 2011 18,9 42,2 11,9 23,3 35,7 48,6
  2015 19,4 36,5 12,8 26,5 31,1 42

M051018 M03_06 C 2011 20,1 7,2 54,7 14 50,9 58,1
  2015 21,7 9,1 52,1 13,9 54 50,5

M041065B M05_04 odprt 2011 0,2 0,3 0,8 5,5 18,8 19,1
  2015 0,7 0,5 2,8 3,1 32,1 35,6

Geometrija
M041302A M01_06 C 2011 2,1 1,5 92,4 3,1 91,3 93,4

  2015 2,2 1,5 92,6 2,7 94,5 91,2
M041254 M01_07 D 2011 14,1 6,6 6,7 71,4 71,3 71,6

  2015 12,7 6,1 5,2 74,4 75,1 73,8
M051410 M03_08 D 2011 16,9 26,4 20,2 30,1 35,6 25,4

  2015 12,6 26,2 17,4 40,7 43,5 38,4
M041257 M05_08 odprt 2011 42,9 45,7 40,6

  2015 47,4 49,2 45,5
M051060 M06_07 D 2011 7,4 3 16,1 71,2 75,9 67

  2015 6,5 3,5 12,5 72,5 75,3 69,4
M041169 M07_07 A 2011 65,5 6,6 17,1 9,2 72,3 58,7

  2015 62,6 8,3 14,1 11,5 61,7 63,6
M041135 M05_07 A 2011 90,4 5,3 1 2 88,8 91,7

  2015 90,8 5 1 1,3 93,5 88
M051061Z M06_08 odprt 2011 57,8 52,2 62,9

  2015 57,3 49,5 65,7
M041153 M01_08 C 2011 16 23,6 48,6 6,3 44,8 52,4

  2015 14,6 25,7 47,6 6,1 47,6 47,7
M041165 M01_10 odprt 2011 56,8 71,4 59,1 54,5

  2015 59,3 74 64,3 55,4
M051407 M03_07 A 2011 46,9 14 15 14,3 48,5 45,6

  2015 52,4 12,9 15 14,8 55,5 49,7
M051059 M03_09 odprt 2011 88,6 89 88,2

  2015 93,6 94,6 92,7
M041268 M05_09 B 2011 28,2 33,8 18,3 9,3 31,8 35,5

  2015 24,9 39,4 15,6 11,3 40,2 38,6
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Številka 
naloge

Oznaka 
naloge

Pravilni 
odgovor Leto A B C D Pravilni

Delno 
pravilni Deklice Dečki

M041264 M05_11 A 2011 47,1 17,3 24,1 6,3 46,9 47,3
  2015 50,3 18,5 22 3,6 48,1 52,5

M041333 M07_08 C 2011 2,9 10,6 35,8 48,5 36,6 35,1
  2015 4,8 9,8 42,9 41,1 39 46,8

M041262 M07_09 B 2011 33,2 26,6 31,5 4,5 25,9 27,4
  2015 40,2 29,3 24,5 4,1 28,1 30,5

M041132 M01_09 B 2011 4,5 51,6 21,7 20,9 46,2 57
  2015 3,7 49,6 23,2 21,2 49,3 49,8

M061206 M02_07 C 2015 2,5 37 52,1 7,2 50,9 52,9
M061265A M02_08 odprt 2015 41,5 39,8 42,8
M061265B M02_08 B 2015 27,8 35,9 10,8 21,5 33,7 37,6
M061185 M02_09 C 2015 11,2 9,4 74,9 1,8 76,3 73,8
M051236 M06_10 odprt 2011 68,1 75,3 61,4

  2015 65,4 66,9 63,9
M041267 M07_10 odprt 2011 35,4 34,3 36,5

  2015 40,5 42,1 38,9
M041302B M01_06 odprt 2011 69,6 68,3 71

  2015 70,6 73 68,7
M041302C M01_06 odprt 2011 71,5 71,3 71,8

  2015 71,8 75,2 69,1
M051093 M03_10 B 2011 29,2 37,5 9,7 12,2 34,9 39,7

  2015 38,1 36,9 11,3 8,1 36,2 37,4
M041151 M05_10 C 2011 8,2 14,8 63,2 10,8 69,4 58,1

  2015 8,1 15,7 63,4 10,3 65,4 61,5
M051129 M06_09 B 2011 10,8 49,1 28,2 8,8 48,5 49,7

  2015 9,2 53,1 26,5 7,4 49,9 56,5
Prikazovanje podatkov

M041174 M01_11 odprt 2011 75,8 76,5 75
  2015 82,1 84 80,6

M051125A M06_11 odprt 2011 84,9 85,3 84,5
  2015 85,3 87,4 83

M041276A M07_13 odprt 2011 57,8 58,3 57,4
  2015 57,7 51,4 64,3
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Številka 
naloge

Oznaka 
naloge

Pravilni 
odgovor Leto A B C D Pravilni

Delno 
pravilni Deklice Dečki

M041191 M01_12 D 2011 91,9 92,8 90,9
  2015 93,6 95,6 91,9

M061239 M02_10 odprt 2015 2,8 6,4 6,4 80,6 85 77,2
M051134 M03_11 odprt 2011 46,4 47,6 45,4

  2015 48 51,4 45,2
M051077 M03_12 C 2011 28,5 6,4 51,4 5,4 53 50,1

  2015 29,2 7,7 59,2 1,9 60,5 57,8
M041182 M05_12 odprt 2011 88,2 91,1 85,8

  2015 92 92,5 91,5
M041200 M05_13 odprt 2011 78,4 52 58,9 46,1

  2015 86,3 62,3 63,6 61
M051125B M06_11 D 2011 7,2 15,5 11,3 62,6 61,9 63,1

  2015 8 17,1 11,3 59,5 57 62,1
M041177 M07_11 C 2011 6,7 4,6 79,6 7,5 78,6 80,7

  2015 7,4 7,3 79,5 5,1 76,4 82,7
M041271 M07_12 D 2011 5,6 7 12,9 71,3 72,1 70,5

  2015 4,5 6,1 8,2 78,7 82,6 74,6
M041276B M07_13 odprt 2011 54,2 41,7 44,4 39

  2015 47,7 47,8 49,7 45,9

Navodila za ocenjevanje 

Vsaka naloga ima svojo sedemmestno identifikacijsko številko, ki ostaja enaka v vseh pono-
vitvah merjenja trendov (npr. M041087), in položaj v preizkusu TIMSS 2015, sestavljen iz imena 
skupka nalog in zaporedne številke v njem (M1_04). V obeh pomeni M matematično nalogo in S 
naravoslovno.  

Po mednarodnih navodilih za ocenjevanje dobi rešitev učenca natanko eno oznako odgovora, 
ki določi število točk. Oznake med 10 in 19 prinesejo eno točko, oznake med 20 in 29 pa dve točki. 
Odgovori, označeni od 70 do 79 so nepravilni in ne dobijo nobene točke.  Dodeljevanje delnih točk ni 
možno. V elektronskih podatkih o reševanju nalog med vsemi učenci so ohranjene oznake z namenom, 
da omogočijo nadaljni študij različnih pravilnih in nepravilnih odgovorov. 

72                                                                                                                                                TIMSS 2015 za četrti razred



Naloga M041087, M1_04      Oznaka Odgovor       

Pravilni odgovor:     10    1,13
Nepravilni odgovor:    70    113
     71    0,113

Naloga: M041124, M1_05  Oznaka Odgovor                               

Pravilni odgovor:    10  Oba vpisa pravilna: 9 in 21.
Nepravilni odgovor:    70  Samo 1 pravilen. 
     71  8 in 20
 
Naloga: M041302B, M1_06  Oznaka Odgovor                                                       

Pravilni odgovor:    10  Narisan enakostranični trikotnik skozi 12−4−8− 
       −12, 1−5−9−1, 2−6−10−2, ali 3−7−11−3. 
       (Sprejmemo tudi 12−4−8 za 12−4−8−12.   
       Sprejmemo stavek, ki ove isto.)
Nepravilni odgovor:    70  Narisan enakostranični trikotnik, vendar pot ni  
       ali je narobe opisana.
     71  Pravilno opisana pot, vendar trikotnik ni ali je  
       narobe narisan. 
     72  Narisan kateri koli drug trikotnik. 

Naloga: M041302C, M1_06  Oznaka Odgovor                                    

Pravilni odgovor:    10  Poveže 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
     11  Poveže 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1.
Nepravilni odgovor:    70  Narisan šestkotnik, ki ni pravilen. 
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Naloga: M041165, M1_10  Oznaka Odgovor                                                                            

Pravilni odgovor:   20   Narisane vse 4 simetrale in nobena napačna   
              črta. Ni nujno, da je simetrala narisana preko 
       roba lika. 

Delno pravilni odgovor:   10  2 ali 3 pravilno narisane simetrale in nobena  
       napačno narisana. 

Naloga: M041174, M1_11  Oznaka Odgovor                                       

Pravilni odgovor:    10  4 (ne sprejmemo seznama 4 imen)

Naloga: M061272, M2_01  Oznaka Odgovor                                              

Pravilni odgovor:    10   z ostankom 3  ali 38
5

  ali ekvivalentno.
Nepravilni odgovor:    70  8

Naloga: M061243, M02_02  Oznaka Odgovor                                                        

Pravilni odgovor:    20  Dokonča oba dela, A in B, pravilno. 
       A.  Katero koli število med 150 in 199, vključno.
       B.  Katero koli število med 450 in 549, vključno.
Delno pravilni odgovor:   10  Pravilno rešen samo del A.
     11  Pravilno rešen samo del B.

Naloga: M061167, M02_06  Oznaka Odgovor     

Pravilni odgovor:    10  34

Naloga: M061265A, M02_08 Oznaka Odgovor      

Pravilni odgovor:    10  37
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Naloga: M061239, M02_10  Oznaka Odgovor                                            

Pravilni odgovor:    10   Dokonča oba dela, A in B, pravilno.  
       A. zelena anakonda, B. burmanski piton.

Naloga: M051205, M03_01  Oznaka Odgovor     

Pravilni odgovor:    10  4277

Naloga: M051039, M03_02  Oznaka Odgovor                                 

Pravilni odgovor:    10  4
Nepravilni odgovor:    70  5 ali 4 ostane 2 ali ekvivalentno.
 

Naloga: M051055, M03_03   Oznaka Odgovor                

Pravilni odgovor:    10  3 ure in 14 minut.

Naloga: M051006, M03_04  Oznaka Odgovor              

Pravilni odgovor:   20  8 in 3
Delno pravilni odgovor:   10  Samo 8 pravilno.
     11  Samo 3 pravilno.

Naloga: M051059, M03_09  Oznaka Odgovor                                                                 

Pravilni odgovor:    10  Pravilno narisan lik kot zrcalna slika na desni 
       strani črte. 

Naloga: M051134, M03_11  Oznaka Odgovor                                                           

Pravilni odgovor:    10  Marec in april in nobenega nepravilnega  
       meseca. 
Nepravilni odgovor:    70  Marec ali april in nobenega nepravilnega   
       meseca. 
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Naloga: M041291, M05_01  Oznaka Odgovor          

Pravilni odgovor:    10  252
Nepravilni odgovor:    70  352
 
Naloga: M041065B, M05_04 Oznaka Odgovor                                                       
Pravilni odgovor:    10 Prikaže 8 delov, od katerih so trije osenčeni.

     11 C je večji kot , vendar manjši od polovice.

     12 Napiše razlog, zakaj liki pri A, B in D ne morejo biti 
3
8

.

     13 Izbere odgovor B za del A in pokaže, da je beli del pri  

      B enak 3
8

 po eni od zgornjih metod.

Nepravilni odgovor:    70 Izjava v obliki: izgleda kot  3
8

 .

     71 Izjava v obliki: manj kot 
1
2

ali več kot , vendar ne   
      oboje.
 
Naloga: M041257, M05_08  Oznaka Odgovor                                                   

Pravilni odgovor:    10  X na vseh pravilnih mestih: Pravilna Nepravilna 

Nepravilni odgovor:    70  Kateri koli drugi trije pravilni.

Naloga: M041182, M05_12   Oznaka Odgovor                 

Pravilni odgovor:    10  Rjava 2, rumena 3.
Nepravilni odgovor:    70  En pravilni odgovor.
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Naloga: M041200, M05_13   Oznaka Odgovor                                                                   

Pravilni odgovor:    20  Oba stolpca sta narisana pravilno in sta 
       označena. Stolpec za šport mora biti med 7.5 in 
       8.5 (izključno). Stolpec za gledanje  TV mora 
       biti strogo med 3,5 in 4,5 (izključeni mejni 
       vrednosti).
Delno pravilni odgovor:   10  Oba stolpca pravilno narisana, vendar eden ali  
       oba neoznačena ali narobe označena. 
     11  Samo en stolpec narisan in označen pravilno. 

Naloga: M051111, M06_03  Oznaka Odgovor                                                      

Pravilni odgovor:    10  53 + 42 ali 42 + 53 ali 52 + 43 ali 43 + 52.

Naloga: M051089, M06_04  Oznaka Odgovor        

Pravilni odgovor:    10  9,87
 
Naloga: M051227, M06_06  Oznaka Odgovor                                                       

Pravilni odgovor:    10  4862
Nepravilni odgovor:    70  Štirimestno število, ki se začne s 4 in ni enako  
       4862, z drugimi števkami, kot so 8, 6, 2 ali 0 
       (npr. 4864 ali 4826 ali 4860 ali 4268).

Naloga: M051061A, M06_08                                                                                      

     Pravilni odgovor za A: 10 mm.
     Pravilni odgovor za B: 10 km.
     Pravilni odgovor za C: 10 m.
Opomba: Naloga M051061 se oceni po delih A, B in C – del A za “dojenčka”, del B za “gozd” in 
del C za ”avto”. Tri oznake pravilni odgovori so skupaj vredni 1 točko. 

Naloga: M051236, M06_10  Oznaka  Odgovor  

Pravilni odgovor:    10   E3 (ne sprejmemo 3E)
 
Naloga: M051125A, M06_11 Oznaka  Odgovor  

Pravilni odgovor:    10   8000
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Naloga: M041059, M07_04   Oznaka  Odgovor                                       

Pravilni odgovor:    10   
4

10  
 (ne sprejmemo 4 od 10)

     11   
2
5

, 0,4 ali ekvivalentno, vendar ne 
4

10
.

Nepravilni odgovor:    70   
6

10
 ali ekvivalentno.

     71   
4
6

 ali ekvivalentno.

     72   4

Naloga: M041267, M07_10  Oznaka  Odgovor                                 

Pravilni odgovor:   10   Črta, ki je pravokotna na zid, skozi A. 
        Črta mora biti narisana od točke A in 
        mora sekati zid največ 2 mm od 
        pravilne točke.
Nepravilni odgovor:    70   Navpična črta.
     71   Črta, ki je pravokotna na lestev.

Naloga: M041276A, M07_13 Oznaka  Odgovor                      

Pravilni odgovor:    10   Barbara v 245 minutah.
Nepravilni odgovor:    70   Suzana v 255 minutah.

Naloga: M041276B, M07_13 Oznaka  Odgovor                                                                    

Pravilni odgovor:    10   Plavanje, saj je 15 minut za Katjo ali ker 
        je 25 minut za Barbaro ali ker je prišla 
        zadnja ali ker je bila najpočasnejša. 
     11   Kolesarjenje, premagala je Barbaro in ni 
        zelo zaostala za Katjo ali podobno.
     12   Tek, zmagala je in je lahko še boljša, 
        potrebovala je več časa kot za   
        kolesarjenje in plavanje ali podobno. 
Nepravilni odgovor:    70   Odgovor, ki temelji na večjem številu 
        zmag ali na doseženem mestu, npr. tek, 
        bila je tretja.
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1. 3. Dosežki na vsebinskih in kognitivnih področjih

Rezultati matematičnih nalog, ki so bile po vsebini uvrščene na tri vsebinska področja matematike, 
so bili ločeno obravnavani in iz njih so bile izračunane lestvice dosežkov iz vsebin: števila, geometrija 
in merjenje ter prikazovanje podatkov. Podobno so bili iz rezultatov nalog, ki so bile opredeljene 
kot takšne, ki zahtevajo tri različne kognitivne stopnje znanja, izračunani dosežki na treh lestvicah 
kognitivnih področij: poznavanje dejstev in postopkov, uporaba znanja in matematično sklepanje. 

Dosežki na teh lestvicah so primerljivi s skupnimi matematičnimi dosežki na lestvici, ki upošteva 
vse naloge raziskave naenkrat. Zato je mogoče v vsaki državi presojati o večjem ali manjšem znanju 
učencev v posamezni vsebini ali na kognitivnem področju v primerjavi s skupnim nacionalnim 
povprečnim dosežkom iz matematike. V TIMSS tej primerjavi rečemo relativna primerjava močnih in 
šibkih področij v državi. Relativno močno ali šibko področje se ne nanaša na mednarodno primerjavo 
rezultatov na posamezni lestvici.

V Preglednici M3.1 so dosežki držav na lestvicah matematičnih vsebin prikazani skupaj z 
nacionalnim skupnim dosežkom. Razlika od skupnega dosežka označuje razliko v doseženih točkah 
med povprečjem točk na lestvici skupnega matematičnega dosežka in povprečjem posamezne 
vsebinske lestvice. Države so urejene padajoče po skupnih matematičnih dosežkih.

V Preglednici M3.2 so dosežki držav na lestvicah kognitivnih področij znanja. Tudi ti so 
prikazani skupaj s povprečnim matematičnim dosežkom v državi in razliko v točkah med skupnim 
matematičnim dosežkom in dosežkom v znanju poznavanja dejstev ter postopkov, uporabe znanja in 
matemačnega sklepanja.

 

Geometric 
Shapes and 
Measures
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2 Singapur 618 (3,8) 630 (4,2) 12 (1,1) h 607 (4,2) -10 (1,5) i 600 (4,1) -18 (1,7) i
† Hong Kong 615 (2,9) 616 (3,1) 2 (1,4)  617 (3,4) 2 (1,9)  611 (3,8) -4 (2,9)  

Južna Koreja 608 (2,2) 610 (2,6) 2 (1,4)  610 (2,3) 2 (1,8)  607 (2,6) -1 (1,3)  
Tajvan 597 (1,9) 599 (1,8) 3 (1,2) h 597 (3,0) 0 (2,1)  591 (2,2) -5 (1,3) i
Japonska 593 (2,0) 592 (1,9) -1 (1,1)  601 (2,5) 9 (1,3) h 593 (2,6) 1 (1,3)  

‡ Severna Irska 570 (2,9) 574 (3,1) 4 (1,0) h 566 (3,3) -4 (2,0) i 567 (3,8) -4 (2,4)  
Ruska federacija 564 (3,4) 567 (3,3) 3 (1,2) h 557 (4,4) -7 (1,4) i 573 (3,6) 9 (1,1) h
Norveška (5) 549 (2,5) 542 (2,4) -7 (1,1) i 559 (3,5) 10 (1,8) h 566 (3,0) 17 (1,2) h
Irska 547 (2,1) 551 (2,2) 4 (1,2) h 542 (2,9) -5 (2,1) i 548 (3,8) 0 (3,4)  
Anglija 546 (2,8) 547 (3,2) 1 (1,6)  542 (3,3) -4 (1,6) i 552 (3,2) 6 (2,0) h

† Belgija (FL) 546 (2,1) 543 (2,1) -3 (0,8) i 564 (2,3) 18 (1,3) h 523 (3,0) -22 (2,5) i
Kazahstan 544 (4,5) 552 (4,0) 7 (1,3) h 540 (5,8) -5 (2,0) i 524 (5,3) -20 (2,1) i

2 Portugalska 541 (2,2) 541 (2,1) -1 (0,9)  539 (2,6) -2 (1,0) i 546 (2,8) 5 (1,9) h
2 † ZDA 539 (2,3) 546 (2,2) 6 (0,9) h 525 (2,6) -14 (0,8) i 540 (2,8) 1 (2,1)  
2 † Danska 539 (2,7) 535 (2,7) -4 (1,4) i 555 (3,2) 16 (1,5) h 526 (3,5) -13 (2,3) i

2 Litva 535 (2,5) 538 (2,6) 3 (1,1) h 526 (3,0) -10 (2,2) i 540 (3,6) 5 (2,4) h
Finska 535 (2,0) 532 (2,1) -4 (1,0) i 539 (2,5) 4 (1,7) h 542 (3,3) 6 (2,6) h
Poljska 535 (2,1) 534 (2,3) 0 (1,1)  534 (2,5) -1 (1,7)  538 (2,8) 3 (2,0)  

† Nizozemska 530 (1,7) 531 (2,2) 1 (1,4)  522 (1,9) -8 (1,2) i 539 (3,4) 9 (2,6) h
Madžarska 529 (3,2) 531 (3,0) 2 (0,9) h 536 (3,6) 7 (1,6) h 513 (3,6) -17 (1,2) i
Češka 528 (2,2) 528 (2,4) 0 (1,1)  531 (2,5) 3 (0,9) h 525 (3,0) -3 (1,7)  
Bulgaria 524 (5,3) 529 (4,6) 5 (1,4) h 525 (5,9) 1 (2,0)  504 (7,6) -20 (3,1) i
Ciper 523 (2,7) 528 (2,5) 5 (0,9) h 524 (2,8) 1 (1,3)  507 (3,8) -16 (2,6) i
Nemčija 522 (2,0) 515 (2,1) -7 (0,9) i 531 (2,5) 9 (1,5) h 535 (2,6) 13 (1,4) h
Slovenija 520 (1,9) 511 (1,8) -9 (0,9) i 530 (2,1) 10 (1,6) h 540 (3,1) 20 (2,2) h

2 Švedska 519 (2,8) 514 (2,7) -5 (1,4) i 523 (3,3) 4 (1,7) h 529 (3,9) 11 (2,8) h
3 Srbija 518 (3,5) 524 (3,4) 6 (1,0) h 503 (3,8) -15 (1,8) i 517 (3,8) -1 (2,3)  

Avstralija 517 (3,1) 509 (3,1) -8 (0,7) i 527 (3,3) 10 (1,6) h 533 (3,6) 15 (2,2) h
1 2 † Kanada 511 (2,3) 503 (2,4) -8 (1,0) i 517 (2,5) 7 (0,7) h 528 (2,7) 18 (1,0) h

2 Italija 507 (2,6) 510 (2,4) 3 (0,9) h 503 (2,8) -3 (1,0) i 498 (2,9) -9 (1,6) i
2 Španija 505 (2,5) 504 (2,5) -1 (1,0)  503 (2,8) -2 (1,5)  509 (3,1) 4 (1,5) h

Hrvaška 502 (1,8) 498 (1,8) -4 (1,1) i 512 (2,3) 10 (1,5) h 498 (3,0) -4 (2,1)  
Slovaška 498 (2,5) 502 (2,4) 4 (1,6) h 491 (2,6) -7 (1,2) i 496 (3,8) -2 (2,6)  
Nova Zelandija 491 (2,3) 485 (2,7) -5 (1,0) i 489 (2,8) -2 (1,9)  506 (2,9) 16 (2,0) h
France 488 (2,9) 483 (3,0) -5 (1,7) i 503 (3,0) 15 (2,0) h 476 (3,1) -12 (1,7) i
Turčija 483 (3,1) 489 (3,2) 6 (1,2) h 475 (3,0) -8 (0,9) i 476 (3,4) -7 (1,3) i

1 Gruzija 463 (3,6) 483 (3,5) 20 (1,1) h 429 (4,6) -35 (2,2) i 435 (4,4) -28 (1,9) i
Čile 459 (2,4) 455 (2,7) -4 (1,2) i 460 (3,1) 1 (1,8)  463 (3,2) 5 (2,2) h
Združeni arab. emirati 452 (2,4) 455 (2,4) 3 (0,8) h 442 (2,7) -10 (0,8) i 453 (2,4) 2 (0,9) h

2 Bahrajn 451 (1,6) 453 (1,7) 2 (0,9) h 447 (1,9) -4 (1,1) i 454 (2,3) 3 (1,8)  
Katar 439 (3,4) 446 (3,4) 7 (1,6) h 423 (4,4) -16 (2,1) i 435 (3,9) -4 (1,7) i
Iran 431 (3,2) 435 (3,2) 4 (1,3) h 428 (3,5) -4 (1,6) i 416 (3,2) -16 (1,8) i
Oman 425 (2,5) 423 (2,6) -3 (1,0) i 430 (2,9) 5 (1,9) h 414 (2,6) -12 (1,5) i
Indonezija 397 (3,7) 399 (3,6) 2 (0,9)  394 (4,2) -3 (1,8)  385 (4,2) -12 (1,9) i
Jordanija 388 (3,1) 388 (3,1) -1 (1,1)  394 (3,1) 6 (1,0) h 381 (3,4) -7 (1,5) i

ψ Savdska Arabija 383 (4,1) 384 (4,1) 0 (1,8)  381 (5,0) -2 (3,1)  365 (4,2) -18 (2,5) i
Maroko 377 (3,4) 381 (3,3) 3 (0,9) h 385 (3,8) 8 (1,7) h 351 (4,2) -27 (1,4) i
Južnoafriška rep. (5) 376 (3,5) 379 (3,4) 3 (0,9) h 359 (3,7) -16 (1,1) i 381 (4,0) 5 (1,8) h

ψ Kuvajt 353 (4,6) 356 (4,6) 3 (1,2) h 338 (4,9) -15 (1,4) i 345 (5,4) -8 (2,4) i

h
i

Ψ

( )

Dosežek je statistično pomembno nižji kot skupni matematični dosežek.

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %.

Podatki in verjetnost

Povprečni 
dosežek

Preglednica M3.1: Dosežki v vsebinskih področjih matematike

Razlika od skupnega 
dosežka

Skupni 
matematični 

dosežek

Glej Dodatek C.1 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2 in 3. glej dodatek C.7 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih vzorca.
Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Dosežek je statistično pomembno višji kot skupni matematični dosežek.
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2 Singapur 618 (3,8) 631 (4,0) 13 (1,4) h 619 (4,0) 2 (1,0)  603 (4,5) -15 (1,4) i
† Hong Kong 615 (2,9) 618 (3,1) 4 (1,3) h 621 (3,1) 6 (1,3) h 600 (3,2) -15 (1,5) i

Južna Koreja 608 (2,2) 627 (2,9) 19 (1,4) h 595 (2,1) -13 (1,2) i 619 (2,5) 11 (2,0) h
Tajvan 597 (1,9) 620 (2,3) 24 (1,9) h 593 (2,1) -3 (1,5) i 576 (3,1) -21 (2,0) i
Japonska 593 (2,0) 601 (2,4) 9 (1,3) h 589 (2,1) -4 (1,2) i 595 (2,7) 2 (1,9)  

‡ Severna Irska 570 (2,9) 582 (3,9) 11 (1,6) h 575 (3,2) 5 (1,2) h 550 (3,3) -21 (1,9) i
Ruska federacija 564 (3,4) 556 (3,4) -7 (1,0) i 566 (3,7) 3 (1,7)  570 (4,0) 6 (1,8) h
Norveška (5) 549 (2,5) 544 (3,1) -5 (1,9) i 550 (2,6) 1 (1,1)  556 (2,9) 7 (2,2) h
Irska 547 (2,1) 554 (2,9) 7 (2,2) h 549 (2,2) 1 (1,2)  535 (2,7) -12 (1,7) i
Anglija 546 (2,8) 554 (3,3) 8 (1,5) h 544 (3,2) -2 (1,7)  540 (3,2) -6 (2,0) i

† Belgija (FL) 546 (2,1) 554 (2,3) 8 (0,8) h 544 (2,2) -2 (1,1)  536 (2,7) -10 (1,4) i
Kazahstan 544 (4,5) 546 (4,4) 1 (1,3)  541 (4,9) -4 (1,3) i 553 (4,6) 9 (1,6) h

2 Portugalska 541 (2,2) 548 (2,6) 6 (1,9) h 540 (2,4) -2 (1,2)  532 (2,3) -10 (1,3) i
2 † ZDA 539 (2,3) 547 (2,3) 8 (1,2) h 537 (2,4) -2 (1,0)  531 (2,5) -9 (1,3) i
2 † Danska 539 (2,7) 536 (3,3) -3 (1,6)  538 (2,8) -1 (1,7)  548 (3,2) 9 (2,0) h

2 Litva 535 (2,5) 532 (2,5) -3 (1,1) i 537 (2,7) 1 (1,3)  534 (2,8) -1 (1,4)  
Finska 535 (2,0) 530 (2,2) -5 (1,4) i 536 (2,1) 1 (1,0)  540 (3,1) 5 (2,2) h
Poljska 535 (2,1) 517 (2,4) -18 (1,0) i 541 (2,1) 6 (0,7) h 546 (2,3) 11 (1,3) h

† Nizozemska 530 (1,7) 521 (1,8) -9 (0,8) i 531 (1,7) 1 (1,4)  543 (2,6) 13 (2,4) h
Madžarska 529 (3,2) 532 (3,1) 3 (1,2) h 526 (3,3) -3 (1,0) i 529 (3,6) 0 (1,5)  
Češka 528 (2,2) 519 (2,5) -9 (1,2) i 528 (2,4) 0 (0,9)  544 (3,0) 16 (1,9) h
Bolgarija 524 (5,3) 527 (5,1) 3 (1,7)  523 (5,6) -2 (1,8)  521 (5,8) -4 (1,8) i
Ciper 523 (2,7) 519 (2,8) -4 (1,7) i 529 (2,8) 6 (1,6) h 519 (3,1) -4 (1,6) i
Nemčija 522 (2,0) 524 (2,3) 2 (0,9) h 515 (2,2) -6 (1,2) i 535 (2,4) 13 (1,6) h
Slovenija 520 (1,9) 517 (1,9) -3 (1,2) i 521 (2,1) 1 (0,8)  524 (2,2) 4 (1,2) h

2 Švedska 519 (2,8) 501 (3,4) -18 (1,8) i 521 (2,7) 3 (0,9) h 542 (3,3) 23 (1,5) h
3 Srbija 518 (3,5) 513 (3,5) -5 (1,7) i 521 (3,4) 3 (1,4) h 517 (3,8) -1 (1,8)  

Avstralija 517 (3,1) 509 (3,5) -8 (1,6) i 521 (3,0) 4 (1,2) h 523 (3,0) 6 (1,7) h
1 2 † Kanada 511 (2,3) 505 (2,4) -5 (0,7) i 510 (2,3) 0 (0,6)  521 (2,4) 10 (0,7) h

2 Italija 507 (2,6) 511 (2,9) 4 (1,0) h 504 (2,5) -3 (1,7)  503 (3,3) -4 (3,0)  
2 Španija 505 (2,5) 505 (2,4) 0 (1,2)  505 (2,4) 0 (0,9)  502 (2,5) -3 (0,9) i

Hrvaška 502 (1,8) 502 (1,9) 0 (1,2)  499 (1,9) -4 (1,2) i 507 (2,1) 5 (1,1) h
Slovaška 498 (2,5) 491 (2,4) -8 (1,3) i 497 (2,5) -2 (1,0)  515 (2,9) 17 (1,8) h
Nova Zelandija 491 (2,3) 475 (2,6) -15 (1,3) i 497 (2,5) 6 (1,5) h 504 (2,7) 13 (1,3) h
Francija 488 (2,9) 484 (2,8) -4 (0,9) i 488 (3,1) 0 (1,0)  491 (3,4) 3 (2,2)  
Turčija 483 (3,1) 491 (3,4) 8 (1,5) h 482 (3,5) -1 (2,0)  466 (3,5) -17 (2,0) i

1 Gruzija 463 (3,6) 466 (4,0) 3 (1,8)  461 (4,1) -2 (2,4)  452 (4,4) -11 (2,1) i
Čile 459 (2,4) 449 (2,8) -10 (1,8) i 462 (2,4) 4 (1,2) h 466 (2,3) 7 (1,2) h
Združeni arab. emirati 452 (2,4) 453 (2,7) 1 (1,0)  452 (2,5) 1 (0,7)  445 (2,4) -6 (1,0) i

2 Bahrajn 451 (1,6) 453 (1,8) 2 (1,2)  450 (1,6) -1 (0,9)  447 (2,0) -4 (1,4) i
Katar 439 (3,4) 444 (3,4) 5 (1,2) h 434 (3,5) -5 (1,0) i 431 (4,4) -8 (3,0) i
Iran 431 (3,2) 429 (3,2) -3 (1,7)  435 (2,9) 3 (1,4) h 426 (3,3) -5 (1,8) i
Oman 425 (2,5) 422 (2,7) -3 (1,0) i 428 (2,4) 2 (1,2) h 420 (2,4) -6 (1,1) i
Indonezija 397 (3,7) 395 (4,2) -3 (1,8)  397 (3,6) 0 (1,0)  397 (3,5) -1 (1,2)  
Jordanija 388 (3,1) 389 (3,1) 1 (0,9)  388 (3,1) 0 (1,1)  385 (3,3) -3 (1,9)  

ψ Savdska Arabija 383 (4,1) 374 (4,6) -10 (2,0) i 382 (4,5) -2 (2,1)  383 (4,3) -1 (2,4)  
Maroko 377 (3,4) 377 (3,7) -1 (1,2)  375 (3,6) -3 (0,9) i 379 (3,6) 2 (1,7)  
Južnoafriška rep. (5) 376 (3,5) 378 (3,6) 2 (0,6) h 377 (3,4) 1 (0,7)  369 (3,5) -7 (0,9) i

ψ Kuvajt 353 (4,6) 354 (4,5) 1 (1,6)  348 (4,8) -5 (1,7) i 332 (5,0) -21 (1,5) i

h
i

Ψ

( )

Dosežek je statistično pomembno višji kot skupni matematični dosežek.

Povprečni 
dosežek

Razlika od skupnega 
dosežka

Države
Poznavanje dejstev in postopkov

Povprečni 
dosežek

Razlika od skupnega 
dosežka

Uporaba znanja

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.

Sklepanje

Povprečni 
dosežek

Preglednica M3.2: Dosežki na kognitivnih področjih matematike

Razlika od skupnega 
dosežka

Glej Dodatek C.1 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2 in 3. Glej Dodatek C.7 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih vzorcev.

Skupni 
matematični 

dosežek

Dosežek je statistično pomembno nižji kot skupni matematični dosežek.

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat med 15 % in 25 %.
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V Sloveniji je dosežek iz vsebine števila po pričakovanju najnižji. Analiza je pokazala, da je 
9 točk nižje povprečje tudi statistično nižji rezultat kot skupen matematični dosežek. V Sloveniji zato 
področje števil velja za njeno relativno šibkost. 

Slovenski povprečji v vsebinah geometrija in merjenje ter prikazovanje podatkov sta statistični 
pomembno višji od skupnega matematičnega dosežka. Povprečen dosežek v geometriji je za 10 
točk višji od skupnega rezultata, v prikazovanju podatkov pa so učenci dosegli kar 20 točk višje 
povprečje. Geometrija in merjenje ter prikazovanje podatkov sta zato relativno močni področji 
slovenske četrtošolske matematike.

Trendi v doseganju znanja posameznih vsebin matematike kažejo, da je od leta 2007, ko so 
bile lestvice prvič izračunane, znanje števil naraslo že med letoma 2007 in 2011, za 13 točk, ter 
med 2011 in 2015, še za 8 točk. Razliki sta statistično pomembni. Znanje geometrije je naraslo za 
6 statistično pomembnih točk med letoma 2007 in 2011, potem pa do leta 2015 še za 4 točke, ki 
niso statistično pomembne. Znanje dela z grafičnimi prikazi je podobno naraslo med letoma 2007 
in 2011 za 21 statistično pomembnih točk, do 2015 pa še za 8 točk, ki niso statistično pomembne 
(e-priloga, preglednica 3.5).

 Bližnji državi Švedska in Nemčija imata enako razporeditev močnih in šibkih vsebinskih 
področij. Nekatere države so izkazale enakomerne dosežke na vseh področjih, med evropskimi 
državami je takšna Poljska. Nekaj držav je izmerilo relativno moč v številih in šibkost v drugih dveh 
vsebinah, med nam bližnjimi je takšna Srbija.

Slovenski rezultati na kognitivnih področjih znanja odražajo poudarek slovenskega kurikula za 
matematiko, da sta najpomembnejša uporabno znanje in dvig najvišjega znanja. Pri nalogah, ki so 
zahtevale poznavanje dejstev in postopkov, so naši učenci dosegli za 3 točke statistično pomembno 
slabši rezultat, kot je njihovo skupno povprečje. Pri nalogah, ki so zahtevale matematično sklepanje, 
pa so dosegli za 4 točke statistično pomembno višji rezultat, kot je skupni matematični dosežek. 
Dosežek na lestvici uporaba znanja se od povprečnega matematičnega dosežka na lestvici vseh 
nalog ne razlikuje.  

Trendi v kognitivnih dosežkih v Sloveniji pokažejo povečanje dosežka iz poznavanja dejstev in 
postopkov ter uporabe znanja med letoma 2011 in 2015 za 7 točk ter med letoma 2007 in 2011 za 
12 točk.  Dosežek v sklepanju se je v teh obdobjih dvignil za 8 in 12 točk, zaporedoma. Vse razlike 
so statistično pomembne (e-priloga, Preglednica 3.7). 
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Geo

Anglija 542 (3,4)  552 (3,9) h 538 (3,6)  546 (3,9) h 555 (4,1)  549 (3,9)  
Avstralija 503 (3,3)  515 (4,2) h 523 (3,7)  531 (3,8) h 530 (4,6)  535 (5,6)  

2 Bahrajn 458 (1,7) h 448 (2,5)  458 (2,4) h 436 (2,7)  469 (4,1) h 440 (2,9)  
† Belgija (FL) 538 (2,5)  548 (2,3) h 562 (2,5)  565 (3,0)  525 (2,9)  522 (4,6)  

Bolgarija 531 (5,0)  528 (4,6)  530 (6,5) h 520 (5,7)  509 (8,7) h 500 (7,0)  
Ciper 523 (3,0)  534 (2,9) h 524 (3,2)  523 (3,4)  506 (4,1)  509 (4,4)  
Češka 524 (3,0)  532 (2,5) h 529 (3,5)  533 (2,8)  522 (3,4)  528 (3,7)  
Čile 454 (3,2)  455 (3,2)  459 (3,5)  460 (3,5)  462 (3,7)  464 (4,3)  

2 † Danska 530 (3,1)  539 (3,2) h 553 (4,1)  557 (3,6)  526 (5,1)  526 (3,1)  
Finska 536 (2,9) h 528 (2,6)  545 (2,5) h 534 (2,9)  550 (3,8) h 534 (3,6)  
Francija 478 (3,4)  488 (3,1) h 500 (4,0)  507 (2,9) h 474 (4,6)  477 (4,0)  

1 Gruzija 484 (3,8)  482 (4,2)  430 (5,2)  427 (6,0)  443 (5,8)  427 (6,2)  
† Hong Kong 610 (4,1)  621 (3,1) h 611 (4,5)  622 (3,8) h 608 (4,4)  613 (4,3)  

Hrvaška 491 (2,3)  505 (2,4) h 506 (2,7)  519 (2,9) h 494 (3,2)  503 (3,4) h
Indonezija 407 (3,8) h 392 (3,8)  394 (4,4)  395 (4,7)  392 (4,6) h 378 (4,5)  
Iran 439 (4,7)  431 (4,5)  437 (4,7) h 419 (5,0)  423 (4,8) h 408 (4,6)  
Irska 549 (2,6)  553 (3,0)  538 (3,2)  546 (3,7) h 547 (5,5)  548 (4,1)  

2 Italija 499 (2,6)  520 (2,8) h 497 (2,9)  510 (3,5) h 490 (3,1)  506 (3,8) h
Japonska 591 (2,2)  592 (2,7)  605 (3,4)  597 (3,1)  594 (4,1)  593 (2,9)  
Jordanija 396 (3,4) h 380 (5,1)  408 (3,6) h 383 (5,2)  401 (3,4) h 364 (5,4)  
Južnoafriška rep. (5) 386 (3,6) h 371 (4,3)  367 (3,9) h 353 (4,6)  391 (4,3) h 371 (4,9)  
Južna Koreja 605 (2,7)  614 (2,9) h 608 (2,7)  612 (3,0)  606 (2,7)  608 (4,1)  

1 2 † Kanada 497 (2,6)  509 (2,6) h 513 (2,7)  521 (2,8) h 526 (2,7)  531 (3,1)  
Katar 445 (4,4)  448 (4,7)  429 (5,0)  417 (6,1)  437 (4,8)  434 (5,9)  
Kazahstan 553 (4,2)  551 (4,5)  539 (6,0)  540 (6,3)  528 (5,8)  520 (6,1)  

ψ Kuvajt 360 (5,9)  353 (5,1)  350 (6,0) h 325 (5,8)  357 (6,0) h 333 (6,4)  
2 Litva 539 (3,1)  537 (3,3)  527 (4,0)  524 (3,6)  542 (3,7)  538 (6,4)  

Madžarska 527 (3,2)  535 (3,8) h 530 (4,1)  542 (4,1) h 513 (4,0)  512 (4,3)  
Maroko 381 (3,5)  381 (4,0)  387 (3,9)  384 (4,4)  357 (4,4) h 345 (4,8)  
Nemčija 511 (2,3)  519 (2,4) h 531 (2,9)  531 (3,1)  535 (3,2)  535 (3,0)  

† Nizozemska 526 (2,6)  537 (2,6) h 518 (2,1)  525 (2,4) h 538 (3,3)  540 (4,3)  
Norveška (5) 543 (2,7)  541 (3,2)  562 (3,3)  556 (4,6)  573 (3,0) h 559 (4,0)  
Nova Zelandija 483 (3,1)  488 (3,1)  487 (3,7)  490 (2,7)  506 (3,3)  506 (3,5)  
Oman 432 (3,6) h 413 (2,8)  440 (3,2) h 421 (3,3)  428 (3,0) h 400 (3,5)  
Poljska 532 (2,7)  537 (2,8)  535 (2,8)  532 (3,1)  534 (3,6)  542 (3,4)  

2 Portugalska 535 (2,5)  546 (2,8) h 534 (3,5)  544 (3,3) h 542 (2,8)  550 (4,0)  
Ruska federacija 567 (3,8)  567 (3,5)  558 (4,5)  556 (4,8)  572 (4,3)  573 (4,1)  

ψ Savdska Arabija 401 (4,5) h 368 (6,6)  405 (5,1) h 358 (8,0)  394 (4,5) h 337 (7,1)  
‡ Severna Irska 573 (4,1)  576 (3,1)  564 (4,1)  568 (3,9)  566 (4,5)  567 (4,2)  
2 Singapur 632 (4,3)  628 (4,7)  610 (4,5)  605 (4,5)  603 (4,2)  597 (5,2)  

Slovaška 496 (2,9)  508 (2,7) h 483 (3,1)  498 (2,8) h 493 (4,8)  499 (3,7)  
Slovenija 507 (2,2)  515 (2,4) h 530 (2,5)  530 (2,6)  541 (3,7)  539 (3,5)  

3 Srbija 523 (3,5)  525 (4,6)  504 (4,5)  501 (5,0)  522 (5,1)  512 (4,5)  
2 Španija 497 (2,8)  511 (2,7) h 497 (3,1)  508 (3,1) h 506 (3,5)  512 (3,6)  
2 Švedska 513 (3,1)  515 (3,1)  524 (3,7)  522 (3,7)  535 (5,1) h 523 (3,9)  

Tajvan 595 (2,4)  603 (2,3) h 597 (3,4)  597 (3,4)  591 (3,3)  592 (2,7)  
Turčija 487 (3,3)  491 (3,6)  474 (3,4)  476 (3,5)  478 (4,3)  474 (4,0)  

2 † ZDA 542 (2,2)  549 (2,7) h 519 (2,5)  532 (3,0) h 538 (3,2)  542 (2,8)  
Združeni arab. emirati 455 (3,9)  455 (3,4)  446 (4,0)  438 (3,7)  458 (4,0)  449 (3,5)  
Mednarodno povprečje 505 (0,5)  507 (0,5) h 504 (0,5) h 503 (0,6)  505 (0,6) h 499 (0,6)  

h
Ψ

( ) 

Preglednica M3.3: Dosežki v vsebinskih področjih matematike glede na spol

Števila Geometrijske oblike in merjenje Prikazovanje podatkov

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.

Povprečje je statistično pomembno višje kot pri učencih drugega spola.

Dečki Deklice Dečki Deklice DečkiDeklice
Države

        Glej Dodatek C.1 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2 in 3. Glej Dodatek C.7 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih vzorcev.
Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %.
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Razlike med dosežki deklic in dečkov na posameznih vsebinskih lestvicah iz vsebine števila 
kažejo višji dosežek dečkov od deklic, in sicer za 8 statistično pomembnih točk. V drugih dveh 
vsebinah razlik v dosežku deklic in dečkov ni (Preglednica M3.3).

Razlik med dosežki deklic in dečkov na različnih kognitivnih znanjih tudi nismo izmerili.  Rezultat 
je dober, saj so v mednarodnem pogledu dečki večkrat dosegli višji dosežek kot deklice, tako na 
vsebinskih kot kognitivnih lestvicah (e-priloga 3.11).  
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Odstotek učencev
Dosežki učencev, ki so 
imeli po poročanju staršev 
doma veliko podpore 
pri izobraževanju, so bili 
mnogo višji kot dosežki 
učencev, ki so imeli po 
poročanju staršev malo 
podpore pri šolanju. 

V 8 državah se je 
med letoma 2011 
in 2015 povečala 
podpora doma pri 
izobraževanju učencev.

Domači viri za učenje

Pogosto

Včasih

Nikoli ali 
skoraj nikoli

Učenci, ki so s starši pred 
šolo pogosto preživeli 
skupen čas pri dejavnostih 
zgodnjega opismenjevanja 
in matematike, so kot 
četrtošolci dosegli višji 
rezultat na preizkusu iz 
matematike kot tisti, ki 
so ga redko ali nikoli. 

V 14 državah se je med letoma 2011 in 2015 povečal čas, ki so ga predšolski 
otroci s starši preživeli pri dejavnostih zgodnjega opismenjevanja in matematike.

Zgodnje opismenjevanje in 
matematika s starši

Po
vp

re
čn

i m
at

em
at

ič
ni

 d
os

ež
ek

Po
vp

re
čn

i m
at

em
at

ič
ni

 d
os

ež
ek

Podpora domačega okolja pri izobraževanju

MATEMATIKA − ČETRTI RAZRED 

Odstotek učencev
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Zgodnji začetki 
in šola

Število let predšolske 
vzgoje, v katero je bil 
vključen otrok in njegovi 
matematični dosežki 
v četrtem razredu so 
med seboj pozitivno 
povezani. 

Predšolsko 
izobraževanje

Povprečni 
matematični 

dosežek

2 leti3 leta 
ali več

ni bil 
vključen

1 leto
ali manj

Poročilo staršev o tem, 
kolikšna sta bila otrokova  
pismenost in zgodnje 
znanje matematike ob 
vstopu v prvi razred 
osnovne šole, kaže, da 
ima zgodnje učenje 
vpliv na znanje prav do 
četrtega razreda. 

Zgodnja pismenost  
in zgodnje znanje 
matematike 
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znal
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1.4.  Podpora doma in zgodnje znanje 

Pogoji, v katerih živijo učenci doma, so nesporno povezani z njihovim delom za šolo. V 
mednarodnih raziskavah se stalno kaže, da so najpomembnejši kazalci, ki se povezujejo z višjim 
znanjem otrok, izobrazba in zaposlitev staršev ter osnovni pogoji za učenje, kot sta dostop do 
interneta in soba za delo za šolo. V raziskavi TIMSS smo učence in starše vprašali o razmerah doma 
in odgovore sestavili v kazalec podpore doma pri izobraževanju učencem. Kazalec zajema odgovore 
učencev na vprašanji, 

• ali imajo dostop do interneta, svojo sobo, oboje ali nič,
• koliko knjig imajo doma (od manj kot 10, do 25, do 100, do 200 ali več kot 200),

ter odgovore staršev na vprašanja 

• o količini otroških knjig, ki jih imajo doma (manj kot 10, do 25, do 100, do 200 ali več kot 
200),

• o izobrazbi staršev (po stopnjah od manj kot srednješolska izobrazba do doktorata),
• o vrsti zaposlitve staršev (od nikoli zaposlenih, kvalificiranih delavcev, preko uradnikov in 

tehnikov, majhnih podjetnikov do strokovnjakov).     

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici podpore doma in glede na te točke so bili razporejeni v 
mednarodne skupine učencev z veliko, srednje in malo podpore doma. 

Rezultati merjenja podpore doma pri izobraževanju so v Preglednici M4.1 skupaj s povprečnimi 
dosežki treh skupin učencev glede na višino domače podpore. V Sloveniji se je petina učencev uvrstila 
v skupino z veliko podpore doma in skoraj vseh ostalih 80 % v skupino s srednjo podporo doma. 
Glede na leto 2011 je povprečen indeks podpore doma v Sloveniji statistično pomembno zrasel. 

Dosežki učencev z veliko podpore doma so za visokih 50 točk višji od dosežka učencev, ki so 
bili opredeljeni kot takšni, ki imajo doma srednje veliko podporo pri izobraževanju. Na prikazu M4.1 
so narisani dosežki držav glede na vrednost indeksa domače podpore. Slovenija je v večji skupini 
različnih držav. Po podpori je podobna v matematiki mnogo uspešnejšima Singapurju in Belgiji, kot 
tudi podobno uspešnima Cipru in Nemčiji. Čeprav po matematičnem dosežku enaka, je Švedska 
izkazala precej večjo povprečno podporo doma učencem v izobraževanju, Srbija pa mnogo manjšo 
od Slovenije.

Avstralija, Nizozemska, Norveška, Anglija in ZDA nimajo nekaterih podatkov od staršev in zato 
v preglednicah tega in šestega poglavja niso prikazane.
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Južna Koreja  50 (1,8) 635 (2,5) 49 (1,8) 584 (2,0) 1 (0,2) ~ ~ 11,8 (0,07)  ◊ ◊  
Nova Zelandija s 41 (1,4) 547 (2,9) 58 (1,4) 490 (3,1) 1 (0,2) ~ ~ 11,4 (0,05)  ◊ ◊  
Švedska r 38 (1,6) 554 (2,6) 60 (1,6) 508 (2,8) 1 (0,3) ~ ~ 11,3 (0,07) r -0,1 (0,09)  
Danska  38 (0,9) 570 (3,3) 61 (0,9) 526 (3,3) 1 (0,2) ~ ~ 11,3 (0,04)  ◊ ◊  
Severna Irska s 35 (1,4) 632 (3,2) 64 (1,4) 564 (3,9) 1 (0,3) ~ ~ 11,1 (0,06) s 0,2 (0,09)  
Finska  34 (1,4) 563 (2,0) 66 (1,4) 525 (2,1) 0 (0,1) ~ ~ 11,2 (0,05)  0,0 (0,06)  
Irska  33 (1,5) 587 (2,4) 65 (1,4) 534 (2,2) 2 (0,3) ~ ~ 11,0 (0,06)  0,2 (0,09)  
Kanada r 32 (1,2) 547 (2,4) 68 (1,2) 505 (2,1) 0 (0,1) ~ ~ 11,2 (0,05)  ◊ ◊  
Singapur  27 (0,9) 669 (4,1) 71 (0,9) 605 (3,9) 2 (0,2) ~ ~ 10,8 (0,04)  0,2 (0,05) h
Belgija (FL)  26 (1,1) 581 (2,8) 72 (1,1) 539 (1,9) 3 (0,4) 493 (4,9) 10,8 (0,05)  ◊ ◊  
Madžarska  24 (1,4) 590 (2,7) 69 (1,2) 522 (2,5) 7 (0,8) 413 (7,5) 10,4 (0,08)  0,3 (0,12)  
Hong Kong  24 (1,5) 655 (4,7) 69 (1,4) 607 (2,8) 7 (1,0) 581 (5,5) 10,3 (0,08)  0,5 (0,11) h
Francija  23 (1,4) 542 (2,9) 75 (1,3) 479 (2,7) 2 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,06)  ◊ ◊  
Poljska  22 (0,9) 578 (3,1) 75 (0,9) 526 (2,1) 3 (0,3) 456 (8,3) 10,4 (0,04)  ◊ ◊  
Slovenija s 21 (1,3) 569 (3,4) 78 (1,3) 519 (2,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,05) s 0,2 (0,06) h
Ciper  20 (1,0) 567 (4,6) 79 (1,0) 520 (2,4) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,04)  ◊ ◊  
Španija r 20 (0,9) 545 (3,1) 76 (0,8) 505 (2,0) 4 (0,5) 437 (8,4) 10,4 (0,05) r 0,1 (0,08)  
Češka  18 (0,9) 579 (2,9) 80 (0,9) 520 (2,1) 2 (0,4) ~ ~ 10,5 (0,04)  0,0 (0,06)  
Nemčija s 18 (1,1) 576 (3,4) 80 (1,1) 528 (2,1) 2 (0,4) ~ ~ 10,5 (0,06) s -0,2 (0,09)  
Tajvan  17 (0,8) 641 (2,4) 76 (0,8) 592 (2,0) 6 (0,5) 547 (5,4) 10,1 (0,05)  -0,1 (0,08)  
Portugalska  16 (0,9) 591 (3,3) 77 (1,0) 537 (2,2) 7 (0,6) 496 (6,0) 9,9 (0,05)  0,1 (0,08)  
Ruska federacija  16 (1,0) 599 (5,0) 83 (1,0) 559 (3,2) 2 (0,3) ~ ~ 10,4 (0,05)  0,0 (0,07)  
Slovaška  15 (0,8) 555 (3,0) 77 (1,1) 498 (2,3) 8 (0,9) 404 (10,6) 10,0 (0,05)  0,1 (0,08)  
Gruzija  14 (1,0) 509 (6,6) 82 (1,0) 461 (3,6) 4 (0,6) 404 (10,3) 10,1 (0,06)  0,2 (0,09) h
Litva  13 (0,9) 586 (5,4) 84 (0,9) 535 (2,5) 3 (0,5) 454 (9,3) 10,2 (0,05)  0,3 (0,07) h
Bolgarija  12 (1,1) 578 (4,8) 68 (1,9) 529 (3,8) 20 (2,1) 488 (13,3) 9,4 (0,12)  ◊ ◊  
Japonska  12 (0,9) 643 (3,5) 86 (0,9) 588 (1,6) 2 (0,2) ~ ~ 10,2 (0,04)  ◊ ◊  
Katar r 11 (1,1) 522 (10,9) 86 (1,2) 442 (3,1) 3 (0,4) 382 (9,1) 10,2 (0,05) r 0,0 (0,07)  
Združeni arab. emirati  11 (0,4) 538 (4,4) 86 (0,4) 452 (2,3) 4 (0,2) 369 (6,0) 10,1 (0,02)  0,2 (0,04) h
Hrvaška  9 (0,7) 547 (3,6) 88 (0,8) 501 (1,6) 3 (0,4) 430 (8,8) 10,0 (0,04)  0,2 (0,06) h  
Srbija  8 (0,8) 587 (5,1) 87 (1,0) 519 (2,7) 5 (0,8) 428 (17,5) 9,7 (0,06)  ◊ ◊  
Italija  8 (0,7) 552 (4,4) 85 (0,8) 510 (2,6) 7 (0,6) 465 (6,0) 9,6 (0,05)  -0,1 (0,07)  
Bahrajn  7 (0,3) 517 (5,2) 88 (0,4) 454 (1,6) 5 (0,2) 412 (7,4) 9,8 (0,01)  ◊ ◊  
Kazahstan  7 (1,0) 578 (12,0) 88 (1,0) 543 (4,5) 6 (0,7) 521 (7,7) 9,8 (0,07)  ◊ ◊  
Čile r 5 (0,5) 535 (6,8) 87 (0,9) 465 (2,4) 8 (0,9) 431 (5,6) 9,3 (0,06)  ◊ ◊  
Turčija  5 (0,7) 590 (5,9) 63 (1,2) 506 (2,6) 33 (1,3) 432 (5,0) 8,4 (0,07)  ◊ ◊  
Iran  4 (0,6) 533 (9,0) 62 (1,7) 453 (3,0) 33 (1,6) 386 (5,1) 8,3 (0,08)  0,2 (0,12)  
Oman  3 (0,3) 485 (6,9) 78 (0,7) 436 (2,6) 19 (0,8) 398 (4,4) 8,9 (0,04)  0,2 (0,06) h
Kuvajt r 3 (0,5) 425 (16,3) 94 (0,5) 359 (4,8) 3 (0,3) 317 (9,1) 9,6 (0,04)  ◊ ◊  
Južnoafriška rep. (5) r 2 (0,4) ~ ~ 65 (1,2) 391 (4,1) 34 (1,2) 348 (3,2) 8,1 (0,05)  ◊ ◊  
Jordanija  2 (0,3) ~ ~ 82 (1,1) 405 (2,9) 16 (1,1) 340 (7,2) 8,8 (0,05)  ◊ ◊  
Savdska Arabija  1 (0,3) ~ ~ 84 (1,0) 391 (3,8) 14 (1,0) 371 (8,0) 9,0 (0,05)  0,0 (0,09)  
Maroko  1 (0,1) ~ ~ 38 (1,4) 400 (4,4) 62 (1,4) 373 (4,8) 6,8 (0,07) s -0,4 (0,12) i
Indonezija  0 (0,1) ~ ~ 50 (1,4) 418 (4,1) 49 (1,4) 381 (4,3) 7,6 (0,06)  ◊ ◊  

Mednarodno povprečje  17 (0,2) 569 (0,9) 74 (0,2) 501 (0,4) 9 (0,1) 427 (1,5)

h

i

( )
r opozarja, da so podatki na voljo za 70 %  do 85 % učencev. Znak (~) pomeni, da za izračun dosežka ni bilo dovolj podatkov.

Povprečni 
dosežek

Razlika od povprečja  
lestvice v 2011

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.   ◊ kaže, da država ni sodelovala leta 

Veliko podpore Malo podpore
Odstotek 
učencev

Povprečje na 
lestvici

Srednja podora

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh njihovih odgovorov in odgovorov staršev na ustrezna vprašanja. Veliko podpore 
imajo učenci z najmanj 11,9 točkami (imajo več kot 100 knjig doma, svojo mizo in sobo, vsaj 25 otroških knjig doma, vsaj eden od 
staršev ima univerzitetno izobrazbo in je zaposlen kot strokovnjak). Malo podpore imajo dijaki z največ 7,4 točkami (imajo do 25 knjig 
doma, nimajo niti svoje mize niti sobe, imajo manj kot 10 otroških knjig doma, oba starša imata največ srednješolsko izobrazbo in nista 
zaposlena niti kot strokovnjaka niti kot samostojna podjetnika). Vsi ostali dijaki so umeščeni v skupini s srednjo podporo. 

Statistično pomembno višje kot 2015
Statistično pomembno nižje kot 2015

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 
2011. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 
točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve. 
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Prikaz M4.1: Podpora doma učencem pri izobraževanju          
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Jezik, ki ga govorijo učenci doma in se morebiti razlikuje od jezika, v katerem teče pouk v šoli, še 
posebej pri mlajši populaciji velja za dejavnik, ki pojasnjuje razlike v znanju po svetu. Na vprašanje 
učencem, kako pogosto doma govorijo jezik pouka, je v Sloveniji 72 % učencev odgovorilo, da vedno 
govorijo slovensko, in 11 %, da govorijo slovensko skoraj vedno. Včasih jih slovensko govori doma 
11 % in 3 % učencev so označili, da doma ne govorijo slovensko skoraj nikoli ali nikoli. Dosežki 
učencev se v Sloveniji med prvima dvema skupinama ne razlikuje pomembno, nato pa precej padejo 
med med zadnjima dvema skupinama. Tisti, ki vedno govorijo slovensko, so dosegli 524 točk (st. n. 
1,9) in tisti, ki skoraj vedno, 532 točk (st. n. 3,8). Učenci, ki doma govorijo slovensko le včasih, so 
dosegli od zadnjih za statistično pomembnih 36 točk nižji rezultat iz matematike, 496 točk (st. n. 4,3). 
Učenci, ki doma nikoli ne govorijo slovensko, so dosegli le 466 točk (st. n. 13,4), kar je sicer 30 točk 
manj kot prejšnja skupina, vendar je zaradi majhnega deleža teh otrok standardna napaka velika in 
razlika ni statistično pomembna (e-priloga, Preglednica 4.3). Tudi v večini drugih držav dosežki iz 
matematike padajo z redkejšo uporabo jezika pouka doma.

V TIMSS 2015 je bila oblikovana nova lestvica odnosa staršev do matematike in naravoslovja 
(Preglednica M4.2). Starše smo vprašali, kako gledajo na pomembnost matematičnega in 
naravoslovnega izobraževanja za bodočnost svojega otroka v obliki strinjanja z naslednjimi izjavami: 

1. V večini poklicev so potrebne veščine iz matematike, naravoslovja ali tehnike. 
2. Naravoslovne znanosti in tehnologija lahko pomagajo rešiti svetovne probleme.
3. Naravoslovne znanosti razlagajo, kako delujejo stvari na svetu.
4. Moj otrok potrebuje matematiko, da bo v svetu nekaj dosegel.
5. Učenje naravoslovja je za vsakogar.
6. Tehnologije olajšujejo življenje.
7. Matematika je uporabna v vsakdanjem življenju. 
8. Tehniške znanosti potrebujemo za oblikovanje stvari, ki so varne in uporabne. 

Odgovori staršev v Sloveniji niso razveseljivi in so skladni s celo vrsto problematičnih podatkov 
o odnosu do matematike in naravoslovja med učenci, učitelji in starši. Starši manj kot ene tretjine 
četrtošolcev so bili prepoznani, da imajo zelo pozitiven odnos do matematike in naravoslovja. 
Skoraj dve tretjini učencev imata starše z zmerno pozitivnim odnosom in 3 % otrok ima starše z 
negativnim pogledom na naravoslovno-matematično izobraževanje. Na lestvici držav je Slovenija po 
deležu otrok staršev s zelo pozitivnim odnosom do matematike in naravoslovja pri dnu. Enaka je Južni 
Koreji, tudi po rahlem padanju matematičnega dosežka otrok skladno s padanjem odnosa staršev.
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Kazahstan  91 (0,6) 546 (4,6) 9 (0,6) 535 (7,0) 0 (0,1) ~ ~ 11,4 (0,04)
Indonezija  89 (1,0) 399 (3,6) 10 (0,9) 396 (6,8) 1 (0,3) ~ ~ 11,4 (0,06)
Portugalska  87 (0,6) 543 (2,2) 13 (0,6) 538 (4,3) 0 (0,1) ~ ~ 10,9 (0,02)
Južnoafriška rep. (5)  87 (0,8) 381 (3,4) 12 (0,8) 368 (6,6) 1 (0,1) ~ ~ 11,2 (0,05)
Iran  85 (0,9) 436 (3,4) 15 (0,8) 415 (6,0) 1 (0,1) ~ ~ 10,9 (0,05)
Turčija  82 (0,8) 488 (3,0) 17 (0,7) 473 (5,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,05)
Oman  81 (0,5) 431 (2,7) 18 (0,5) 411 (4,0) 1 (0,1) ~ ~ 10,6 (0,03)
Jordanija  80 (0,9) 399 (3,2) 19 (0,9) 366 (5,9) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,04)
Bahrajn  80 (0,4) 459 (1,8) 20 (0,4) 435 (3,0) 1 (0,1) ~ ~ 10,6 (0,02)
Singapur  79 (0,6) 624 (3,7) 20 (0,5) 603 (4,7) 1 (0,1) ~ ~ 10,7 (0,03)
Katar r 79 (0,9) 454 (3,4) 20 (0,9) 423 (5,1) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,04)
Kuvajt r 78 (0,9) 366 (5,4) 21 (0,9) 337 (3,8) 1 (0,1) ~ ~ 10,6 (0,05)
Španija  77 (0,8) 512 (2,3) 22 (0,8) 501 (2,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,5 (0,03)
Severna Irska s 77 (1,1) 588 (3,7) 22 (1,1) 577 (5,3) 1 (0,3) ~ ~ 10,4 (0,05)
Litva  76 (0,8) 542 (2,7) 24 (0,8) 530 (3,9) 0 (0,1) ~ ~ 10,3 (0,03)
Irska  76 (1,0) 555 (2,3) 24 (1,0) 536 (3,1) 1 (0,1) ~ ~ 10,5 (0,04)
Čile r 75 (0,7) 467 (2,6) 24 (0,7) 456 (3,5) 1 (0,2) ~ ~ 10,4 (0,03)
Ciper  75 (0,6) 529 (2,6) 24 (0,7) 521 (3,7) 1 (0,2) ~ ~ 10,3 (0,02)
Maroko  75 (1,3) 386 (3,4) 22 (1,0) 364 (5,9) 3 (0,5) 342 (16,2) 10,4 (0,08)
Danska  73 (0,8) 545 (2,7) 26 (0,8) 532 (3,8) 1 (0,2) ~ ~ 10,2 (0,03)
Združeni arab. emirati  72 (0,5) 468 (2,6) 27 (0,4) 423 (3,0) 1 (0,1) ~ ~ 10,4 (0,02)
Gruzija  71 (1,1) 465 (3,4) 28 (1,1) 462 (5,5) 0 (0,1) ~ ~ 10,3 (0,06)
Srbija  71 (1,2) 523 (3,4) 27 (1,1) 512 (6,9) 2 (0,3) ~ ~ 10,3 (0,05)
Poljska  71 (0,8) 541 (2,3) 29 (0,8) 523 (2,8) 1 (0,1) ~ ~ 10,2 (0,04)
Savdska Arabija  70 (1,1) 391 (3,8) 28 (1,1) 377 (6,5) 2 (0,4) ~ ~ 10,2 (0,06)
Kanada r 70 (1,1) 522 (2,1) 29 (1,0) 510 (2,4) 1 (0,2) ~ ~ 10,2 (0,04)
Nova Zelandija s 70 (1,3) 520 (3,0) 28 (1,3) 493 (3,2) 2 (0,2) ~ ~ 10,2 (0,05)
Bolgarija  69 (1,5) 532 (4,8) 28 (1,3) 518 (7,2) 3 (0,6) 493 (20,3) 10,1 (0,08)
Ruska federacija  68 (1,0) 564 (3,3) 31 (1,0) 565 (4,5) 1 (0,1) ~ ~ 10,1 (0,03)
Švedska  65 (1,0) 530 (2,9) 35 (1,0) 513 (3,5) 1 (0,1) ~ ~ 9,9 (0,04)
Madžarska  60 (1,1) 537 (3,7) 38 (0,9) 521 (3,8) 2 (0,2) ~ ~ 9,7 (0,04)
Finska  60 (0,8) 545 (2,3) 38 (0,7) 527 (2,4) 2 (0,3) ~ ~ 9,7 (0,04)
Hong Kong  60 (1,2) 623 (3,5) 38 (1,2) 606 (3,2) 2 (0,3) ~ ~ 9,7 (0,05)
Italija  52 (0,8) 511 (3,3) 45 (0,8) 508 (2,6) 3 (0,3) 497 (8,9) 9,3 (0,03)
Slovaška  51 (0,9) 497 (3,3) 46 (0,9) 505 (2,4) 3 (0,3) 487 (10,1) 9,3 (0,04)
Francija  50 (1,1) 501 (3,7) 48 (1,1) 482 (2,9) 1 (0,2) ~ ~ 9,4 (0,05)
Tajvan  49 (0,8) 605 (2,5) 48 (0,8) 592 (2,4) 4 (0,3) 573 (6,1) 9,2 (0,03)
Češka  48 (0,8) 533 (2,8) 49 (0,8) 526 (2,6) 3 (0,3) 526 (8,6) 9,2 (0,03)
Nemčija s 46 (1,0) 537 (2,8) 49 (1,1) 530 (2,2) 4 (0,5) 526 (6,2) 9,1 (0,04)
Belgija (FL)  42 (0,8) 553 (2,6) 54 (0,8) 547 (2,2) 4 (0,3) 520 (7,1) 8,9 (0,03)
Slovenija s 34 (1,2) 538 (2,9) 63 (1,1) 525 (2,6) 3 (0,4) 510 (9,2) 8,8 (0,04)
Južna Koreja  34 (0,8) 625 (2,8) 62 (0,8) 602 (2,2) 5 (0,4) 583 (5,7) 8,7 (0,03)
Hrvaška  24 (0,8) 506 (3,3) 71 (0,8) 503 (1,6) 5 (0,5) 480 (6,2) 8,2 (0,03)
Japonska  14 (0,6) 613 (4,3) 68 (0,7) 595 (2,0) 18 (0,7) 573 (3,1) 7,5 (0,03)
Mednarodno povprečje  66 (0,1) 510 (0,5) 32 (0,1) 495 (0,6) 2 (0,0) 509 (2,9) - 

( )

Preglednica M4.2: Odnos staršev do matematike in naravoslovja

Povprečje na 
lestviciPovprečni 

dosežek

Poročilo staršev

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve. 

Države

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh odgovorov starševo strinjanju z 8 izjavami o svojem odnosu do predmetov.  Starše z 
zelo pozitivnim odnosom imajo učenci z najmanj 9,3 točkami, kar pomeni, da so se starši zelo strinjali s 4 od 8 izjav in strinjali z ostalimi 
4.  Starše z negativnim odnosom imajo učenci z največ 5,9 točkami, kar pomeni, da se starši niso strinjali s 4 od 8 izjav in se strinjali z 
ostalimi 4.  Vsi ostali dijaki so ocenjeni, da imajo starše s pozitivnim odnosom do matematike in naravoslovja. 

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. Znak (~) pomeni, da za izračun dosežka ni bilo dovolj podatkov.
r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70% učencev, vendar za manj kot 85 % učencev. S opozarja, da so podatki na voljo za 50 % do 70 % učencev. 

Zelo pozitiven odnos Pozitiven odnos Negativen odnos

Odstotek 
učencev

Odstotek učencev
Povprečni 

dosežek
Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek
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Z odnosom staršev do matematike in naravoslovja je povezano tudi njihovo vključevanje otroka 
v različne skupne dejavnosti. Nekatere med njimi prepoznano vplivajo na razvoj pismenosti in 
matematičnega mišljenja v zgodnji otrokovi starosti. Kakor že v letu 2011 smo tudi tokrat preverili, ali 
se pogostejše vključevanje otroka v takšne dejavnosti skupaj s starši povezuje z otrokovim znanjem 
matematike v četrtem razredu. Starše smo prosili, da navedejo, ali so pogosto, včasih ali skoraj nikoli 
z otrokom v njegovi predšolski dobi počeli nekatere aktivnosti: 

1. Brali knjige.
2. Pripovedovali zgodbe. 
3. Peli pesmice. 
4. Se igrali abecedo (npr. s kockami, na katerih so napisane črke). 
5. Govorili o tem, kar počnete.
6. Govorili o tem, kar ste prebrali.
7. Se igrali besedne igre. 
8. Pisali črke ali besede. 
9. Glasno brali znake ali napise.
10. Govorili rime ali peli pesmi, povezane s štetjem. 
11. Se igrali z igračami s številkami (npr. kocke s številkami). 
12. Šteli različne predmete. 
13. Se igrali igre z liki in telesi (npr. razvrščanje predmetov ali kock po obliki, sestavljanke).
14. Se igrali igre z lego kockami ali drugimi konstrukcijskimi igračami. 
15. Se igrali družabne igre ali kartali. 
16. Pisali števila. 

Odgovori staršev so bili vključeni v izračun vrednosti na lestvici predšolskih bralnih in matematičnih 
dejavnosti s starši za vsakega otroka. Učenci so bili razporejeni v tri skupine glede na vrednost na 
lestvici. V Preglednici M4.3 so države urejene padajoče po deležu otrok, ki so bili pogosto deležni 
teh dejavnosti s starši. 

Slovenski rezultat je boljši kot leta 2011, saj se je statistično pomembno dvignilo povprečje 
indeksa med vsemi učenci. 56 % odstotkov učencev so starši v predšolskem obdobju pogosto 
vključevali v opisane dejavnosti, ostale pa včasih. Matematična dosežka obeh skupin učencev se pri 
nas razlikujeta za 10 statistično pomembnih točk. Sporočilo o pozitivni povezanosti predšolskega 
učenja zgodnje matematike in pismenosti s kasnejšim matematičnim znanjem otrok je namenjeno tudi 
vrtcem, kjer so opisane dejavnosti del obveznega kurikula za vrtce.  
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Ruska federacija  70 (0,8) 568 (3,7) 30 (0,8) 558 (3,6) 1 (0,2) ~ ~ 11,3 (0,04)  0,2 (0,07) h
Severna Irska s 68 (1,3) 592 (3,5) 31 (1,2) 571 (5,5) 0 (0,1) ~ ~ 11,5 (0,06) s 0,2 (0,08) h
Kazahstan  66 (1,3) 551 (4,9) 34 (1,3) 532 (4,6) 0 (0,1) ~ ~ 11,1 (0,06)  ◊ ◊  
Srbija  62 (1,1) 530 (3,2) 37 (0,9) 504 (4,8) 1 (0,5) ~ ~ 10,9 (0,06)  ◊ ◊  
Irska  62 (1,0) 560 (2,2) 38 (1,0) 535 (3,1) 1 (0,2) ~ ~ 11,1 (0,05)  0,2 (0,07) h
Nova Zelandija s 61 (1,0) 525 (2,7) 38 (1,0) 492 (3,7) 1 (0,1) ~ ~ 11,2 (0,05)  ◊ ◊  
Poljska  60 (1,0) 541 (2,3) 39 (1,0) 528 (2,8) 0 (0,1) ~ ~ 10,9 (0,04)  ◊ ◊  
Slovaška  60 (0,8) 506 (2,8) 39 (0,8) 493 (3,2) 1 (0,4) ~ ~ 10,8 (0,04)  0,0 (0,06)  
Hrvaška  59 (0,9) 511 (2,0) 41 (0,9) 491 (2,1) 0 (0,1) ~ ~ 10,8 (0,03)  0,1 (0,05) h

Češka  57 (0,9) 533 (2,3) 43 (0,9) 525 (2,8) 0 (0,1) ~ ~ 10,7 (0,03)  0,1 (0,04)  
Madžarska  56 (1,0) 538 (3,4) 43 (1,0) 522 (3,8) 1 (0,4) ~ ~ 10,6 (0,03)  0,0 (0,06)  
Slovenija s 56 (1,0) 533 (2,9) 43 (1,0) 524 (2,7) 1 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,04) s 0,2 (0,06) h
Kanada r 55 (1,2) 525 (2,0) 44 (1,1) 510 (2,8) 1 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,05)  ◊ ◊  
Gruzija  53 (1,0) 469 (3,8) 46 (1,0) 460 (4,2) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,04)  0,4 (0,08) h
Italija  51 (1,0) 515 (2,6) 48 (1,0) 504 (3,1) 1 (0,2) ~ ~ 10,5 (0,04)  0,1 (0,05)  
Ciper  50 (0,9) 538 (3,0) 48 (0,8) 513 (2,9) 2 (0,2) ~ ~ 10,5 (0,04)  ◊ ◊  
Južna Koreja  48 (0,9) 625 (2,6) 50 (0,9) 596 (2,4) 2 (0,3) ~ ~ 10,4 (0,04)  ◊ ◊  
Litva  48 (1,1) 547 (2,8) 51 (1,1) 531 (3,2) 1 (0,2) ~ ~ 10,3 (0,04)  0,3 (0,05) h

Španija  48 (0,9) 520 (2,2) 51 (0,9) 500 (2,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,3 (0,03)  0,1 (0,05) h
Nemčija s 46 (0,9) 537 (2,7) 53 (0,9) 529 (2,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,3 (0,04) s 0,0 (0,05)  
Bolgarija  44 (1,6) 541 (3,8) 45 (1,1) 520 (5,0) 11 (1,5) 485 (16,9) 9,7 (0,12)  ◊ ◊  

Čile r 44 (1,1) 478 (2,6) 55 (1,1) 454 (2,7) 2 (0,3) ~ ~ 10,2 (0,05)  ◊ ◊  
Portugalska  43 (0,9) 553 (2,4) 55 (0,9) 534 (2,8) 1 (0,2) ~ ~ 10,1 (0,03)  0,2 (0,06) h
Francija  41 (1,1) 503 (3,4) 58 (1,1) 484 (2,9) 1 (0,2) ~ ~ 10,1 (0,03)  ◊ ◊  
Bahrajn  40 (0,7) 471 (1,8) 58 (0,7) 443 (2,4) 2 (0,2) ~ ~ 10,0 (0,02)  ◊ ◊  
Združeni arab. emirati  38 (0,6) 479 (2,9) 60 (0,6) 441 (2,5) 2 (0,2) ~ ~ 9,9 (0,03)  0,2 (0,04) h
Danska  36 (1,0) 552 (3,2) 63 (1,0) 536 (3,2) 1 (0,2) ~ ~ 9,9 (0,04)  ◊ ◊  
Katar r 35 (1,1) 470 (4,3) 62 (1,2) 433 (3,5) 2 (0,2) ~ ~ 9,8 (0,04) r 0,1 (0,06)  
Singapur  35 (0,7) 636 (3,7) 61 (0,7) 611 (4,0) 4 (0,3) 581 (7,8) 9,8 (0,04)  0,2 (0,05) h
Jordanija  33 (1,0) 417 (4,1) 62 (0,9) 381 (3,2) 5 (1,0) 323 (15,1) 9,6 (0,09)  ◊ ◊  

Švedska  32 (0,9) 535 (3,4) 67 (0,9) 519 (2,7) 1 (0,2) ~ ~ 9,8 (0,03)  0,1 (0,05)  
Savdska Arabija  32 (1,2) 391 (4,8) 65 (1,1) 384 (4,1) 4 (0,6) 364 (11,3) 9,7 (0,07)  ◊ ◊  
Kuvajt r 31 (1,1) 375 (5,5) 66 (1,2) 352 (4,4) 3 (0,3) 311 (13,6) 9,6 (0,04)  ◊ ◊  
Finska  29 (0,8) 547 (2,8) 69 (0,9) 533 (1,9) 1 (0,2) ~ ~ 9,7 (0,03)  0,1 (0,04)  
Belgija (FL)  28 (0,8) 556 (2,3) 69 (0,8) 545 (2,4) 3 (0,2) 538 (7,7) 9,5 (0,03)  ◊ ◊  
Južnoafriška (5)  27 (1,0) 415 (6,2) 66 (1,1) 367 (3,3) 7 (0,9) 339 (5,8) 9,3 (0,07)  ◊ ◊  
Indonezija  26 (1,2) 418 (4,3) 67 (1,2) 395 (3,9) 7 (1,0) 363 (9,7) 9,2 (0,08)  ◊ ◊  
Iran  25 (1,1) 453 (5,5) 67 (1,1) 432 (3,6) 7 (0,9) 358 (13,7) 9,2 (0,08)  0,2 (0,09)  
Turčija  25 (1,1) 523 (3,7) 64 (1,1) 483 (3,2) 11 (0,9) 400 (6,3) 9,0 (0,07)  ◊ ◊  
Oman  24 (0,7) 449 (3,8) 72 (0,7) 421 (2,5) 3 (0,3) 390 (7,3) 9,4 (0,03)  0,3 (0,04) h
Tajvan  23 (0,8) 616 (2,8) 69 (0,8) 595 (2,0) 8 (0,6) 561 (4,0) 9,0 (0,05)  0,2 (0,06) h
Japonska  22 (0,7) 611 (3,1) 72 (0,7) 590 (2,0) 5 (0,3) 570 (5,9) 9,2 (0,03)  ◊ ◊  
Hong Kong  21 (0,8) 638 (4,1) 75 (1,0) 612 (2,9) 5 (0,5) 587 (5,7) 9,2 (0,04)  0,3 (0,05) h
Maroko  13 (0,7) 401 (4,4) 58 (1,7) 382 (3,9) 29 (2,0) 362 (7,1) 7,7 (0,12)  -0,5 (0,18) i
Medn. povprečje  43 (0,1) 518 (0,5) 54 (0,2) 497 (0,5) 3 (0,1) 435 (2,6)       

h

i

( )

Preglednica M4.3: Zgodnje dejavnosti iz pismenosti in matematike pred vstopom v šolo

Povprečje na 
lestvici

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz odgovorov staršev o pogostosti 16 dejavnosti z otrokom. Učenci štejejo za pogosto vključene 
v zgodnje aktivnosti, če so zbrali vsaj 10,4 točk, to je, da so starši z njimi pogosto počeli 8 od 16 dejavnosti in včasih ostalih 8. Učenci štejejo, 
da niso bili nikoli ali skoraj nikoli vključeni v dejavnosti, če so imeli največ 6,5 točk, to je, da starši niso nikoli ali skoraj nikoli počeli z njimi 8 
od 16 dejavnosti in včasih ostalih 8. Za ostale učence velja, da so bili včasih vključeni v učenje pismenosti in matematike s starši.   

Poročilo staršev

Povprečni 
dosežek

Država
Pogosto Včasih Nikoli ali skoraj nikoli

Povprečni 
dosežek

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 % učencev. Znak (~) pomeni, da za izračun dosežka ni bilo dovolj podatkov.

Statistično pomembno višje kot 2015. 
Statistično pomembno nižje kot 2015.

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2011. 
Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na 
lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve. 

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Razlika od 
povprečja  lestvice v 

2011

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se zdijo nekateri rezultati neskladni. ◊ kaže, da država ni sodelovala 2011. 
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V TIMSS 2015 so sodelovale zelo različne države, ki imajo različno organizirano predšolsko 
izobraževanje. Ugotovili smo, da imajo skoraj vse nacionalno zasnovano predšolsko izobraževanje 
(samo Nizozemska in Oman ne), prav tako imajo skoraj vse v svojem nacionalnem kurikulu za 
predšolsko izobraževanje zapisane obvezne vsebine iz matematike in poznavanja števil (e-priloga, 
Preglednica 4.7). 

V Sloveniji že vemo, da imamo dobro organzirane vrtce in kurikulum za vrtce, kjer sta tako 
naravoslovje kot matematika ločeni področji dejavnosti med skupaj šestimi (druga področja so še 
jezik, družba, umetnost in gibanje).

Starši so za svoje učence, ki so bili vključeni v TIMSS, označili, ali so bili pred šolo v vrtcu 
in koliko let so ga obiskovali. V Sloveniji je bilo po teh podatkih v vrtec več kot tri leta vključenih 
80 % četrtošolcev. 9 % jih je vrtec obiskovalo 2 leti, 5 % eno leto in še 5 % jih ni bilo vključenih v 
organizirano predšolsko izobraževanje. Dosežki učencev v četrtem razredu se med skupinama, ki sta 
obiskovali vrtec 2 leti ali 3 leta in več, ne razlikujejo (530 točk). Četrtošolci, ki so bili v vrtcu eno leto, 
so dosegli za 27 statistično pomembnih točk nižji rezultat, 503 točke (st. n. 8,6). Otroci, ki v vrtcu 
sploh niso bili, so dosegli višji dosežek od tistih, ki so bili v vrtcu eno leto, in podobnega tistim, ki so 
bili v vrtcu 2 leti ali več.    

Ko povežemo podatke o obsegu vključenosti v predšolsko izobraževanje s podatki o zgodnjih 
matematičnih dejavnostih in dejavnostih zgodnjega opismenjevanja s starši, se Slovenija izkaže 
kot ugodna država (e-priloga, Preglednica 4.8). Ker je skoraj polovica otrok deležna tako pogostih 
dejavnosti s starši kot 3 let ali več vključenosti v predšolsko izobraževanje (46 %), se med drugimi 
državami uvršča na vrh lestvice, za Madžarsko in Italijo (e-priloga, Preglednica 4.8). Tretjina otrok je 
bila pri nas v vrtcih vsaj tri leta in hkrati le včasih ali nikoli vključena v matematične dejavnosti s starši. 
10 % četrtošolcev je obiskovalo vrtec manj kot 3 leta in so se s starši pogosto ukvarjali z matematičnimi 
dejavnostmi. Dosežki iz matematike v četrtem razredu se med temi tremi skupinami ne razlikujejo 
pomembno. Skupine so v povprečju dosegle 536 (st. n. 3,3), 525 (st. n. 2,8) in 527 (st. n. 5,2) točk. 
Četrtošolcev, ki niso bili v vrtcu več kot 3 leta in so bili samo včasih ali nikoli deležni matematičnih 
dejavnosti s starši v predšolskem obdobju, je 10 % in so dosegli 516 (st. n. 5.8) točk. Tudi ta dosežek 
se statistično pomembno ne razlikuje od dosežkov drugih skupin. 
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Raziskovanja vstopnega znanja v šolo ali celo njegovega merjenja za sedaj še ne vsebuje 
nobena velika mednarodna raziskava, čeprav je zanimanje med strokovnjaki in političnimi odločevalci 
za te podatke zelo velik. Informacije o tem, s kakšnim znanjem pridejo otroci v prvi razred osnovne 
šole, so dobrodošle pri pojasnjevanju obsega vsebin, ki se jih otroci naučijo v prvih letih. Pričakujemo, 
da se lahko otroci, ki v šolo vstopijo z visokim začetnim znanjem, več naučijo do svojega četrtega 
razreda.

TIMSS je v letu 2015 uvedel novo lestvico opisa znanja, ki so ga imeli učenci ob vstopu v šolo. 
Temelji na odgovorih staršev na vprašanja, koliko je njihov otrok ob vstopu v šolo znal določene 
naloge. Zbrane podatke je mogoče povezati z ocenami ravnateljev o tem, kolikšni deleži otrok, 
vpisanih na njihovo šolo, imajo več ali manj matematičnega znanja. 

Starše smo vprašali, 

 ali je otrok ob vstopu v šolo zelo dobro, še kar dobro, ne preveč dobro ali sploh ne:

 1. poznal večino črk,   2. prebral nekaj besed,  3. bral stavke, 
 4. bral zgodbo,   5. pisal črke,    6. napisal nekaj besed,

 do katerega števila (sploh ne, do 10, do 20, do 100) je otrok:

 7. samostojno štel,   8. prepoznal napisana števila, 10. pisal števila, 

 in ali je ali ni:

 11. sešteval enostavna števila,  12. odšteval je enostavna števila, 
 13. štel denar,    14. meril je dolžine in višine.

Rezultati so prispevali k vrednosti na lestvici zgodnje pismenosti in znanja matematike, ki so 
bile pripisane vsakemu sodelujočemu četrtošolcu. Učenci so bili nato razdeljeni v skupine tistih, ki 
so imeli veliko, tistih, ki so imeli srednje in tistih, ki so imelo malo znanja ob vstopu v šolo. Rezultati 
v Preglednici M4.4 kažejo Slovenijo v družbi nekaterih evropskih držav na dnu lestvice po deležu 
učencev, ki so veliko znali ob vstopu v šolo. Madžarska, Italija in Slovenija so se izkazale po visoki 
vključenosti otrok v vrtce in predšolske aktivnosti s starši, na tej lestvici pa so skupaj pri dnu. Še 
manjši delež otrok z veliko znanja ob vstopu v šolo kot v Sloveniji so izmerili v Nemčiji, na Danskem, 
Slovaškem in v Belgiji. Belgija ima sicer zelo visoke povprečne matematične dosežke v TIMSS 2015.
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Južna Koreja  53 (0,9) 627 (2,4) 43 (0,8) 591 (2,5) 3 (0,3) 539 (7,7) 12,0 (0,04)
Irska  51 (1,0) 575 (2,5) 43 (1,1) 530 (2,7) 6 (0,5) 489 (6,3) 11,6 (0,04)
Singapur  43 (1,1) 655 (3,4) 51 (1,0) 599 (3,9) 5 (0,4) 521 (7,7) 11,4 (0,05)
Bahrajn  42 (0,9) 477 (1,8) 50 (1,0) 440 (2,9) 7 (0,3) 406 (4,7) 11,2 (0,02)
Jordanija  34 (0,9) 439 (3,4) 52 (0,9) 378 (3,4) 14 (0,9) 313 (7,8) 10,7 (0,06)
Španija  34 (0,8) 535 (2,4) 53 (0,8) 501 (2,1) 13 (0,7) 473 (4,8) 10,7 (0,04)
Tajvan  33 (0,9) 621 (2,7) 62 (0,9) 588 (2,1) 5 (0,3) 550 (6,3) 11,0 (0,03)
Hong Kong  33 (1,2) 639 (3,4) 62 (1,1) 607 (2,8) 5 (0,4) 571 (7,8) 11,0 (0,04)
Združeni arab. emirati  31 (0,6) 491 (2,8) 55 (0,6) 447 (2,5) 14 (0,4) 403 (3,9) 10,7 (0,02)
Katar r 31 (1,0) 478 (3,9) 55 (0,9) 438 (3,8) 15 (0,8) 408 (7,0) 10,6 (0,04)
Poljska  29 (0,9) 564 (2,9) 56 (1,0) 528 (2,2) 15 (0,6) 505 (3,6) 10,5 (0,03)
Japonska  28 (0,7) 624 (2,4) 61 (0,9) 589 (2,1) 11 (0,6) 545 (3,7) 10,7 (0,03)
Hrvaška  28 (0,8) 534 (2,5) 58 (0,9) 495 (2,0) 15 (0,7) 471 (3,7) 10,5 (0,03)
Oman  26 (0,6) 459 (3,2) 59 (0,6) 423 (2,9) 14 (0,5) 383 (4,4) 10,4 (0,03)
Srbija  26 (0,8) 560 (3,6) 58 (1,3) 515 (3,5) 16 (1,3) 462 (10,5) 10,4 (0,05)
Savdska Arabija  25 (1,0) 399 (4,5) 54 (1,1) 386 (4,4) 21 (1,2) 364 (5,8) 10,2 (0,06)
Kanada r 25 (0,9) 550 (2,6) 57 (0,9) 514 (1,8) 19 (0,6) 488 (4,0) 10,3 (0,04)
Kazahstan  22 (1,2) 567 (6,3) 65 (1,1) 540 (4,4) 13 (0,9) 526 (6,2) 10,4 (0,05)
Finska  22 (0,7) 581 (2,4) 49 (0,8) 539 (2,2) 29 (0,8) 501 (2,8) 9,9 (0,03)
Kuvajt r 21 (1,0) 403 (6,2) 57 (0,7) 357 (4,4) 22 (0,8) 319 (5,0) 10,1 (0,05)
Švedska  21 (0,8) 559 (3,9) 57 (0,9) 522 (2,9) 22 (0,7) 494 (3,8) 10,1 (0,04)
Litva  20 (0,8) 583 (3,7) 62 (1,0) 537 (2,4) 17 (0,8) 491 (3,9) 10,2 (0,03)
Indonezija  20 (0,9) 445 (3,9) 60 (1,3) 399 (3,6) 20 (1,8) 353 (5,9) 10,1 (0,08)
Bolgarija  17 (0,8) 562 (4,0) 48 (1,5) 530 (3,9) 34 (1,9) 501 (10,2) 9,4 (0,09)
Čile r 17 (0,7) 505 (3,6) 59 (0,9) 465 (2,3) 24 (1,0) 432 (3,5) 9,9 (0,04)
Ruska federacija  17 (0,9) 601 (4,3) 59 (1,0) 568 (3,8) 24 (1,0) 531 (4,4) 9,9 (0,05)
Južnoafriška rep. (5)  17 (0,7) 422 (5,5) 63 (1,1) 376 (3,5) 20 (1,3) 338 (4,3) 10,0 (0,05)
Turčija  16 (0,9) 512 (4,8) 40 (1,1) 493 (3,2) 44 (1,6) 466 (4,6) 9,1 (0,09)
Maroko  15 (0,9) 428 (4,0) 48 (1,3) 380 (4,0) 36 (1,7) 357 (5,8) 9,1 (0,10)
Ciper  15 (0,6) 562 (5,1) 59 (0,9) 526 (2,7) 26 (0,9) 505 (3,2) 9,8 (0,03)
Iran  12 (0,7) 477 (4,4) 54 (1,6) 438 (4,1) 34 (1,7) 408 (5,2) 9,4 (0,08)
Češka  10 (0,4) 570 (4,3) 54 (0,8) 531 (2,4) 35 (0,9) 514 (2,9) 9,4 (0,03)
Francija  10 (0,6) 519 (5,1) 59 (0,9) 497 (3,1) 31 (0,9) 471 (3,5) 9,5 (0,03)
Gruzija  9 (0,6) 497 (5,4) 54 (1,0) 469 (3,9) 36 (1,0) 447 (5,3) 9,3 (0,04)
Nova Zelandija s 9 (0,6) 557 (6,8) 50 (0,9) 521 (2,5) 41 (1,1) 490 (4,2) 9,2 (0,04)
Portugalska  8 (0,8) 574 (5,2) 55 (0,8) 545 (2,5) 37 (1,0) 529 (3,0) 9,3 (0,04)
Madžarska  8 (0,5) 578 (5,8) 41 (0,8) 532 (4,2) 52 (0,9) 520 (3,4) 8,8 (0,04)
Slovenija s 7 (0,6) 574 (7,4) 41 (1,0) 540 (2,6) 52 (0,9) 514 (2,8) 8,8 (0,03)
Italija  7 (0,5) 542 (5,4) 47 (0,9) 513 (3,0) 46 (0,9) 500 (2,9) 9,0 (0,04)
Nemčija s 5 (0,5) 559 (7,3) 45 (1,1) 536 (2,7) 50 (1,2) 526 (2,6) 8,9 (0,03)
Danska  4 (0,4) 580 (6,2) 52 (0,9) 550 (2,8) 43 (1,0) 528 (3,8) 9,0 (0,03)
Slovaška  4 (0,4) 541 (10,5) 41 (0,9) 508 (3,2) 55 (1,0) 489 (3,1) 8,6 (0,04)
Belgija (FL)  4 (0,3) 554 (5,5) 44 (1,0) 549 (2,5) 52 (1,1) 547 (2,2) 8,7 (0,03)

Medn. povprečje  21 (0,1) 537 (0,7) 53 (0,2) 501 (0,5) 25 (0,2) 470 (0,8) - - 

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.  Črtica (-) označuje, da primerljivi podatki niso na 

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, 
je povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.                                               

Preglednica M4.4: Znanje zgodnje matematike in pismenost otrok ob vstopu v šolo

Povprečni dosežek

Slabo znali
Država

Poročilo staršev

Povprečni 
dosežek

Povprečje na 
lestvici

Učencem so bile dodeljen točke na lestvici iz odgovorov staršev o tem, kako dobro so znali 11 določenih nalog, ko so vstopili v šolo. 
Učenci, ki so zelo dobro znali, so zbrali najmanj 11,5 točk, kar ustreza poročilom staršev, da so znali vseh 11 nalog (5 na najvišji 
zahtevnostni stopnji in 4 na predzadnji najbolj zahtevni ravni, obvladali pa so tudi enostavno seštevanje in odštevanje).  Učenci, ki so 
slabo znali, so tisti, ki so zbrali na lestvici največ 8,7 točk, kar ustreza poročilu staršev, da so otroci znali 11 nalog na najnižji 
zahtevnostni ravni (5 na drugi najnižji zahtevnostni ravni in 4 na drugi najvišji ravni ter niso zmogli enostavnega seštevanja in 
odštevanja).  Vsi ostali učenci so opredeljeni za učence, ki so srednje dobro znali zgodnjo matematiko in branje ob vstopu v šolo. 

r opozarja, da so podatki na voljo za 70 % 85 % učencev. s opozarja, da so podatki na voljo za 50 % učencev do 70 % učencev.

Zelo dobro znali Srednje dobro znali
Povprečni 

dosežek
Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev
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Učenci v šoli in šolski viri

37% 35% 29%

483505527

21%
516

54%
504

24%
474

25–75%

<25%

>75%  

Socioekonomska sestava šol: V skoraj vseh državah je bil dosežek učencev v šolah z 
veliko učenci iz ugodnejših razmer višji kot v šolah z veliko učenci iz neugodnih razmer doma.

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

vpisanih v šole, kjer 
je večina učencev 

iz socioekonomsko 
ugodnejših domov

Učenci so uspešnejši v šolah, v katere se 
vpisuje več otrok s ključnimi predznanji. 

Več je v otrokovi šoli učencev, ki ob vstopu že znajo brati in 
računati z majhnimi števili, višji je njegov matematični dosežek.

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

Najvišji dosežki

Najnižji dosežki

                  otrok ima ob vstopu        
                   v šolo ključna znanja

vpisanih v šole, kjer je 
enako število učencev iz 
socioekonomsko bolj in 

manj ugodnih domov

vpisanih v šole, kjer 
je večina učencev 

iz socioekonomsko 
neugodnih domov

                  otrok ima ob vstopu     
                   v šolo ključna znanja

Pomanjkanje virov  
na šoli vpliva na pouk 
matematike 
(poročilo ravnateljev)

27 % učencev na šolah, 
kjer pomanjkanje ne 
vpliva na pouk. 
Povprečni dosežek: 519

69 % učencev na šolah, 
kjer pomanjkanje vpliva 
na pouk.
Povprečni dosežek: 502

4 % učencev na šolah, 
kjer pomanjkanje zelo 
vpliva na pouk: 
Povprečni dosežek: 466

MATEMATIKA − ČETRTI RAZRED 
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1.5  Šola

Šole se med seboj razlikujejo po vpisanih populacijah učencev. Med dejavniki, ki se povezujejo 
z znanjem, so bili v raziskavi zbrani podatki o socioekonomskem stanju vpisane populacije na šolo in 
o razkoraku med jezikom pouka in maternim jezikom učencev. 

Šole so poročale o deležu dijakov (e-priloga, Preglednica 5.1), ki prihajajo iz ugodnejših in 
manj ugodnih razmer doma. V Sloveniji se je izkazalo, da je dobra tretjina učencev (35 %) na 
šolah, kjer je več kot četrtina učencev iz socioekonomsko ugodnejših domov, in manj kot četrtina iz 
socioekonomsko manj ugodnih domačih razmer. Slaba četrtina učencev (23 %) je vpisana na šole 
z več kot četrtino učencev iz socioekonomsko manj ugodnih domov in hkrati z manj kot četrtino iz 
ugodnejših domačih razmer. Ostalih skoraj polovica učencev (41 %) hodi na šole, kjer ni skupine bolj 
ali manj premožnih, ki bi presegla četrtino vpisanih.   

Dosežki se med učenci glede na različno socioekonomsko sestavo šol ne razlikujejo statistično 
pomembno. V mnogih državah sta matematična dosežka med prvima dvema skupinama statistično 
nepomembna. Razlik je več med dosežkoma skrajnih dveh skupin učencev, na šolah z opaznim 
deležem učencev iz ugodnejših razmer doma in z opaznim deležem učencev iz manj ugodnih razmer 
doma. Na Švedskem je skoraj tri četrtine otrok v šolah z večjim deležem učencev z ugodnimi domačimi 
razmerami in ti so dosegli tudi višji matematični rezultat kot drugi dve skupini četrošolcev. V Ruski 
federaciji je podoben delež učencev kot na Švedskem v šolah z več učenci iz ugodnih razmer doma. 
Njihov dosežek pa ni večji od dosežka učencev na šolah z manj takšnih učencev. 

Šole so poročale tudi o deležih učencev, ki jim je materni jezik tisti, v katerem poteka pouk v 
šoli (e-priloga, Preglednica 5.3). V Sloveniji je 70 % učencev v šolah, kjer je več kot 90 % učencev 
slovenski jezik pouka tudi materni jezik, in 28 % učencev v šolah, kjer je slovenski jezik pouka materni 
jezik za med 50 % in 90 % učencev. Razlika v dosežkih iz matematike med obema skupinam učencev 
iz teh dveh kategorij šol je statistično nepomembna. Prvi so dosegli 520 točk (st. n. 2,3) in drugi 524 
točk (st. n. 3,1). Šole z italijanskim jezikom pouka so bile iz vzorca v Sloveniji izključene.
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Poročilo ravnateljev

Irska  82 (3,7) 552 (2,3) 18 (3,7) 537 (6,9) 0 (0,0) ~ ~ 12,6 (0,08)
Singapur  78 (0,0) 625 (4,1) 21 (0,0) 595 (10,4) 1 (0,0) ~ ~ 12,6 (0,00)
Hong Kong  78 (4,2) 619 (3,7) 22 (4,2) 597 (9,2) 0 (0,0) ~ ~ 12,5 (0,11)
Južna Koreja  69 (3,9) 614 (2,7) 29 (3,8) 597 (3,4) 2 (1,2) ~ ~ 12,2 (0,12)
ZDA  57 (3,0) 551 (3,9) 33 (2,9) 526 (5,4) 10 (1,9) 519 (7,9) 11,5 (0,13)
Španija  56 (3,4) 515 (2,8) 41 (3,4) 495 (4,3) 3 (1,2) 453 (17,2) 11,7 (0,09)
Tajvan  52 (4,5) 602 (2,4) 47 (4,4) 591 (3,0) 1 (0,7) ~ ~ 11,8 (0,13)
Anglija r 47 (4,8) 563 (6,4) 48 (5,0) 534 (4,8) 4 (2,0) 523 (20,7) 11,4 (0,15)
Katar  46 (3,4) 446 (6,4) 41 (3,1) 444 (5,8) 13 (2,5) 397 (12,6) 11,2 (0,16)
Združeni arab. emirati  40 (2,0) 473 (4,2) 44 (2,2) 435 (4,2) 16 (1,2) 422 (6,4) 10,9 (0,07)
Indonezija  34 (3,0) 426 (5,6) 58 (3,5) 385 (5,1) 8 (1,9) 375 (12,1) 10,9 (0,10)
Kazahstan  33 (3,9) 553 (9,1) 64 (3,9) 542 (5,0) 3 (0,9) 530 (29,2) 11,1 (0,11)
Bahrajn  32 (0,2) 454 (4,2) 52 (0,2) 450 (1,7) 15 (0,1) 444 (3,8) 10,7 (0,01)
Japonska  31 (4,0) 600 (4,1) 67 (4,0) 590 (2,1) 2 (1,1) ~ ~ 10,9 (0,10)
Kanada  31 (3,3) 517 (4,8) 61 (3,8) 511 (2,5) 8 (1,6) 485 (11,2) 10,8 (0,09)
Kuvajt  24 (3,7) 389 (9,1) 42 (4,6) 352 (8,2) 33 (3,9) 319 (5,2) 9,8 (0,16)
Jordanija  21 (3,0) 420 (11,3) 52 (4,1) 389 (4,9) 27 (3,7) 371 (8,5) 9,9 (0,16)
Finska  18 (3,3) 540 (4,3) 80 (3,5) 536 (1,9) 2 (1,5) ~ ~ 10,8 (0,10)
Oman  17 (1,9) 419 (7,2) 54 (3,2) 428 (4,3) 29 (2,8) 427 (5,2) 9,7 (0,10)
Švedska  16 (3,4) 534 (6,6) 76 (4,1) 517 (3,6) 8 (2,4) 508 (9,1) 10,5 (0,12)
Savdska Arabija  16 (2,2) 386 (11,3) 56 (3,7) 394 (5,3) 29 (3,2) 362 (8,3) 9,6 (0,10)
Ruska federacija  15 (2,1) 577 (5,8) 73 (2,9) 563 (3,0) 12 (2,0) 534 (8,8) 10,2 (0,09)
Gruzija  13 (3,2) 460 (15,9) 45 (4,8) 469 (5,9) 42 (4,5) 458 (5,4) 9,3 (0,17)
Čile  10 (2,4) 492 (12,0) 69 (4,3) 460 (3,8) 21 (3,6) 440 (5,8) 9,7 (0,13)
Južnoafriška rep. (5)  10 (2,3) 436 (20,7) 64 (3,6) 369 (4,8) 26 (3,1) 374 (6,5) 9,5 (0,12)
Avstralija  9 (1,9) 536 (9,8) 41 (3,8) 537 (4,9) 50 (3,9) 498 (5,0) 8,8 (0,14)
Nizozemska s 9 (3,3) 541 (6,3) 86 (4,1) 535 (2,1) 5 (2,5) 520 (1,9) 10,3 (0,11)
Bolgarija  8 (2,5) 545 (11,2) 68 (4,0) 532 (4,1) 24 (3,5) 496 (16,6) 9,7 (0,12)
Portugalska  7 (2,3) 554 (10,0) 56 (4,1) 545 (3,6) 37 (4,2) 535 (4,3) 9,1 (0,13)
Litva  7 (1,9) 544 (9,4) 76 (3,7) 537 (3,2) 17 (3,3) 526 (7,9) 9,7 (0,11)
Poljska  6 (2,4) 535 (7,5) 71 (4,0) 536 (2,6) 22 (3,6) 532 (4,7) 9,7 (0,14)
Hrvaška  6 (2,2) 513 (7,7) 84 (3,3) 503 (2,1) 9 (2,5) 488 (6,5) 9,9 (0,09)
Maroko  6 (1,7) 441 (14,5) 38 (2,7) 387 (5,2) 56 (2,5) 365 (5,6) 8,4 (0,11)
Srbija  6 (2,0) 541 (9,7) 79 (3,4) 520 (3,4) 15 (3,1) 499 (15,6) 9,8 (0,10)
Nova Zelandija  6 (1,5) 539 (8,3) 42 (4,0) 507 (4,8) 53 (3,8) 475 (4,4) 8,6 (0,12)
Norveška (5)  5 (2,4) 566 (16,3) 65 (4,4) 550 (3,3) 30 (4,6) 542 (5,3) 9,2 (0,15)
Francija  5 (2,0) 503 (14,7) 92 (2,1) 487 (3,4) 3 (0,5) 470 (12,0) 10,1 (0,08)
Iran  5 (1,7) 456 (12,6) 25 (3,0) 437 (9,9) 70 (3,4) 428 (3,9) 8,1 (0,14)
Danska r 5 (1,8) 553 (9,5) 79 (3,1) 544 (3,2) 16 (2,9) 529 (6,5) 9,6 (0,11)
Italija  4 (1,8) 519 (8,0) 57 (4,1) 507 (3,7) 38 (4,0) 507 (4,0) 9,0 (0,13)
Ciper  2 (1,5) ~ ~ 53 (4,8) 527 (3,9) 45 (4,9) 518 (4,9) 8,6 (0,13)
Belgija (FL)  2 (1,1) ~ ~ 69 (3,7) 547 (2,4) 30 (3,5) 548 (5,2) 9,1 (0,11)
Turčija  1 (0,9) ~ ~ 35 (3,1) 493 (7,5) 63 (3,0) 475 (3,8) 8,2 (0,10)
Nemčija  1 (0,9) ~ ~ 43 (3,5) 527 (2,7) 55 (3,5) 517 (3,6) 8,5 (0,09)
Slovaška  1 (0,6) ~ ~ 50 (3,4) 511 (3,4) 49 (3,5) 484 (4,3) 8,6 (0,09)
Češka  0 (0,0) ~ ~ 51 (4,3) 533 (2,9) 49 (4,3) 523 (3,5) 8,5 (0,09)
Madžarska  0 (0,0) ~ ~ 34 (4,2) 551 (5,5) 66 (4,2) 518 (4,9) 7,8 (0,11)
Slovenija  0 (0,0) ~ ~ 44 (4,6) 523 (2,9) 56 (4,6) 519 (2,7) 8,3 (0,11)
Medn. povprečje  21 (0,4) 516 (1,5) 54 (0,5) 504 (0,7) 24 (0,4) 474 (1,5)

Šole, kjer ima ob vstopu manj kot 
25 % učencev ključna znanja

r opozarja, da so podatki na voljo za 70 % do 85 % učencev. s opozarja, da so podatki na voljo za 50 % do 70 % učencev. Za Severno Irsko ni podatkov.

Šole, kjer ima ob vstopu 
25-75 % učencev ključna znanja

Povprečje na 
lestvici

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.          

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. Z ~ označuje nezadostno podatkov za izračun dosežka.

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh ocen ravnateljev o deležih učencev na šoli, ki imajo 11 ključnih znanj ob vstopu v prvi 
razred. Učenci so na šolah, kjer ima ob vstopu več kot 75 % učencev ključna znanja, dosegli na lestvici najmanj 11,7 točk, kar ustreza 
poročilom ravnateljev, da ima več kot 75 % otrok 6 znanj in 51-75 % otrok 5 znanj. Učenci so na šolah, kjer ima ob vstopu 25 % učencev 
ključna znanja, dosegli največ 8,6 točk, kar ustreza ravnateljevi oceni, da ima manj kot 25 % otrok 6 znanj in 25-50 % učencev 5 znanj. Vsi 
ostali učenci so v šolah, kjer imelo ob vstopu ključna znanja 25 % do 75 % učencev.

Preglednica M5.1: Šole po deležih učencev, ki na šolo vstopajo opremljeni s 
                                        ključnim zgodnjim znanjem matematike in pismenosti 

Država
Šole, kjer ima ob vstopu 75 % 

učencev ključna znanja 
Povpr. dosežek% učencev Povpr. dosežek % učencev% učencev Povpr. dosežek
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Za dopolnitev poročanja staršev o znanju otrok v šolo smo ravnatelje prosili za oceno ključnega 
znanja prvošolcev ob vstopu v šolo. Vprašali smo jih, kolikšen delež (manj kot četrtina, med četrtino 
in polovico, tri četrtine ali več) vstopne populacije v njihovo šolo zna naslednje: 

1. Pozna večino črk.  2. Prebere nekaj besed.  
3. Bere stavke.    4. Piše črke.   
5. Napiše nekaj besed.   6. Šteje do 100 ali več.  
7. Prepozna napisana števila od 1 do 10. 8. Prepozna napisana števila, večja od 10.  

9. Zna napisati števila od 1 do 10.  10. Zna enostavne račune seštevanja.  
11. Zna enostavne račune odštevanja. 

Iz odgovorov ravnateljev je bila oblikovana lestvica ključnega znanja vstopne populacije 
učencev v šolo in vrednosti pripisane sodelujočim četrtošolcem na šolah glede na ocene njihovih 
ravnateljev. V Preglednici M5.1 so zbrani podatki o deležih učencev na šolah z večjim, srednjim in 
nižjim ključnim znanjem vstopne populacije. Ravnatelji šol v Sloveniji so znanje vstopne populacije 
svojih učencev ocenili najnižje med vsemi državami. Ne samo to, ocenili so, da v Sloveniji ni šol, 
v katere bi prvošolci s seboj prinesli veliko znanja. Večina slovenskih četrtošolcev je na šolah, kjer 
je manj kot 25 % prvošolcev ob vstopu v šolo opremljenih s ključnimi znanji. To je pomenilo, da so 
ravnatelji teh četrtošolcev ocenili, da na njihove šole prihaja manj kot četrtina otrok, ki bi znala vsaj 6 
zgornjih nalog in polovica jih ne zna več kot 5. 

Še nekaj držav ima zelo majhne deleže učencev v šolah z veliko večino učencev, ki prinašajo 
v prvi razred ključna znanja matematike in pismenosti, tudi Madžarska, Češka, Slovaška, Nemčija in 
celo Belgija. Vendar ima Belgija skoraj 70 % četrtošolcev v šolah, kjer ima ključna znanja ob vstopu 
v šolo med 25 % in 75 % otrok.   

Na šolah smo preverili tudi, ali čutijo pomanjkanje opreme ali česa drugega, kar bi omejevalo 
izvedbo pouka. Ravnatelje smo vprašali, ali čutijo pomanjkanje:

        1. vsakega od splošnih šolskih virov: 
gradiva za poučevanje (npr. učbeniki); pisarniški material (npr. papir, svinčniki); šolske stavbe in 
zemljišča; ogrevanje/hlajenje in razsvetljava; učilnice in drugi prostori, namenjeni pouku; osebje, 
ki skrbi za tehnološko podporo; avdiovizualni viri za poučevanje (npr. interaktivne table, digitalni 
projektorji); računalniška tehnologija za poučevanje in učenje (npr. računalniki ali tablični računalniki, 
ki jih uporabljajo učenci); pripomočki za učence s posebnimi potrebami; 

       2. virov za poučevanje matematike: 
učitelji matematike; računalniški programi/aplikacije za pouk matematike; knjižnično gradivo, 
namenjeno pouku matematike; kalkulatorji za pouk matematike; predmeti ali materiali, ki pomagajo 
učencem razumeti količine in postopke; 
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        3. virov za poučevanje naravoslovja:
učitelji naravoslovnih predmetov; računalniški programi/aplikacije za pouk naravoslovnih predmetov; 
knjižnično gradivo, namenjeno pouku naravoslovnih predmetov; eksperimentalna oprema in gradiva 
za pouk naravoslovnih predmetov.

Učenci so bili opredeljeni, da pomanjkanje virov ne vpliva na pouk na njihovi šoli, če je ravnatelj 
za 7 navedenih virov med 13 sporočil, da šola njihovega pomanjkanja ne čuti in za ostalih 6, da je  
njihovo pomanjkanje majhen problem. Veliko pomanjkanje več kot 7 virov in hkrati pomanjkanje še 
ostalih 6 je šolo umestilo med tiste z velikim pomanjkanjem virov. Vse ostale šole so bile opisane kot 
šole z zmernim pomanjkanjem virov. 

Po poročanju slovenskih ravnateljev (e-priloga, Preglednica 5.6) so naše šole tako dobro 
opremljene, da so se uvrstile na vrh lestvice po deležu učencev (59 %), ki hodi v šole, kjer pomanjkanje 
virov ne vpliva na pouk. Vsi ostali so na šolah, kjer v povprečju čutijo zmerno pomanjkanje virov, 
vendar ne bistveno. Več učencev na šolah, ki ne čutijo nobenega pomanjkanja virov, je le še v Južni 
Koreji, 73 %. Prvi naslednji državi za Slovenijo sta Singapur in Anglija s skoraj polovico učencev 
na šolah, ki ne čutijo nobenega pomanjkanja virov. Povprečna matematična dosežka na šolah, ki ne 
čutijo pomanjkanja, 519 točk (st. n. 3,0) in šolah, ki čutijo zmerno pomanjkanje, 518 točk (st. n. 2,9), 
se v Sloveniji ne razlikujeta. 

 Med učitelji smo preverili velikost problemov na šolah, ki neposredno vplivajo na delo v razredih. 
Vprašali smo jih, kako resne so nekatere težave na njihovi šoli: 

1. šolska stavba je potrebna temeljite obnove; 
2. učitelji nimajo primernih delovnih prostorov za delo izven učilnic (npr. skupnih prostorov, 

kabinetov); 
3. učitelji nimajo primernih učnih pripomočkov in materiala; 
4. razredi niso dovolj pogosto očiščeni; 
5. v razredih je treba opraviti vzdrževalna dela; 
6. učitelji nimajo dovolj tehnoloških virov in pripomočkov; 
7. učitelji nimajo dovolj podpore za uporabo informacijskih tehnologij. 

Učitelji polovice učencev v Sloveniji so sporočili, da so le trije našteti primeri manjša težava na 
šoli, drugi pa sploh ne. Učitelji 17 % učencev so sporočili, da so štiri težave od sedmih pri njih resne 
in druge manjše. Ostala tretjina učencev je na šolah, kjer so učitelji povprečno poročali o manjših 
težavah. Dosežki učencev iz matematike se po teh skupinah ne razlikujejo in so zaporedoma 519 (st. 
n. 3,0), 529 (st. n. 3,5) in 518 (st. n. 2,9) točk. Slovenija se je po deležu 50 % učencev, katerih učitelji 
niso poročali o težavah na šoli, mednarodno uvrstila na visoko 14 mesto med  49 držav. Najmanj 
težav imajo učitelji na šolah na Češkem in Severnem Irskem. Zelo veliko težav pa imajo učitelji v 
Franciji (e-priloga, Preglednica 5.8).
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1.6  Učno okolje na šolah

Učno okolje na šolah pomembno vpliva na proces poučevanja in učenja ter oblikuje stališča do 
izobraževanja med vsemi udeleženci. Učno okolje na šolah lahko presojajo učitelji in ravnatelji ter 
učenci, vsaj s svojega stališča. Obenem starši učencev izkusijo delovanje šole, ko jih le-ta vključuje 
v izobraževanje njihovih otrok. Starši lahko zato dopolnijo poročila neposrednih udeležencev v 
izobraževanju o učnem okolju s presojo dela šole in doseganja izobraževalnih ciljev pri svojem otroku, 
zato smo jih vprašali, kako jih šola njihovega otroka vključuje v spremljanje otrokovega napredovanja 
v šolanju in kako ocenjujejo njeno prizadevnost za otrokovo znanje. Prosili smo jih, da označijo, 
koliko se strinjajo (od popolnoma do sploh ne) z izjavami: 

1. Šola me vključuje v otrokovo izobraževanje. 
2. Šola zagotavlja varno okolje. 
3. V šoli skrbijo za otrokov napredek. 
4. Šola me ustrezno obvešča o napredku mojega otroka.
5. Šola spodbuja visoke akademske standarde.
6. Ker šola dobro dela, moj otrok napreduje v branju.
7. Ker šola dobro dela, moj otrok napreduje v matematiki.
8. Ker šola dobro dela, moj otrok napreduje v naravoslovju.

Odgovori staršev so bili modelirani v lestvico presoje staršev o prizadevnosti šole pri doseganju 
znanja njihovih otrok (Preglednica M6.1). Podatki za Slovenijo opozarjajo na slabo mnenje o šolah 
med starši. Slovenija je po deležu otrok, katerih starši sodijo, da je šola zelo prizadevna, na dnu 
lestvice držav. Manjša deleža teh učencev imata le še Južna Koreja in Japonska. Le starši dobre 
četrtine otrok v četrtem razredu v Sloveniji so se v povprečju zelo strinjali z zgornjimi izjavami. Starši 
9 % otrok so ocenili, da šola vsaj polovice zgornjih nalog ne opravlja. Matematični dosežki učencev 
se glede na presojo dela njihove šole s strani staršev ne razlikujejo statistično pomembno. 

Podatki ne govorijo o tem, kaj starši pričakujejo od šole in koliko pri šoli svojega otroka sploh 
cenijo njeno prizadevnost za vsakega od zgornjih vidikov. To, da veliko staršev ne ceni matematike 
in naravoslovja, kakor smo že opazili, je zelo verjetno povezano tudi s slabšimi ocenami vsaj zadnjih 
dveh med zgornjimi izjavami. 
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Kazahstan  91 (0,8) 546 (4,6) 8 (0,7) 539 (8,7) 1 (0,2) ~ ~ 11,7 (0,04)
Indonezija  90 (0,8) 399 (3,6) 10 (0,8) 394 (7,8) 1 (0,1) ~ ~ 11,4 (0,05)
Severna Irska s 81 (1,4) 584 (4,1) 16 (1,3) 590 (5,9) 3 (0,6) 581 (15,5) 11,0 (0,07)
Južna Afrika (5)  80 (0,9) 384 (3,5) 17 (0,8) 361 (5,5) 2 (0,2) ~ ~ 11,0 (0,04)
Irska  80 (1,2) 550 (2,4) 18 (1,0) 553 (3,2) 2 (0,4) ~ ~ 10,9 (0,06)
Bolgarija  76 (1,2) 526 (5,4) 20 (1,0) 525 (6,7) 4 (0,4) 521 (9,5) 10,8 (0,06)
Turčija  75 (1,1) 483 (3,5) 21 (0,8) 487 (4,4) 4 (0,4) 488 (7,8) 10,7 (0,05)
Oman  73 (0,7) 434 (2,8) 24 (0,7) 412 (3,5) 3 (0,2) 377 (8,2) 10,6 (0,03)
Gruzija  70 (1,2) 466 (3,6) 28 (1,2) 461 (5,2) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,05)
Portugalska  68 (1,2) 546 (2,3) 28 (1,0) 536 (3,4) 4 (0,4) 524 (6,7) 10,4 (0,05)
Litva  68 (1,1) 540 (2,8) 29 (1,0) 537 (3,6) 3 (0,4) 530 (10,0) 10,3 (0,05)
Španija  67 (1,4) 510 (2,3) 28 (1,2) 509 (2,7) 5 (0,5) 495 (6,4) 10,4 (0,06)
Čile r 67 (1,5) 465 (2,8) 28 (1,3) 464 (3,5) 5 (0,5) 449 (6,8) 10,3 (0,07)
Bahrajn  66 (0,7) 462 (1,7) 28 (0,6) 441 (3,4) 5 (0,3) 424 (4,5) 10,3 (0,03)
Savdska Arabija  66 (1,3) 389 (3,8) 28 (1,1) 375 (5,5) 6 (0,5) 388 (9,4) 10,4 (0,06)
Srbija  66 (1,3) 514 (4,4) 27 (1,0) 530 (3,9) 8 (0,6) 517 (6,4) 10,3 (0,06)
Maroko  65 (1,3) 389 (3,7) 29 (1,1) 367 (4,9) 5 (0,6) 337 (8,9) 10,2 (0,06)
Katar r 65 (1,2) 454 (3,9) 29 (1,1) 438 (4,0) 6 (0,4) 406 (9,1) 10,3 (0,05)
Italija  64 (1,3) 510 (2,9) 30 (1,1) 510 (3,1) 5 (0,5) 491 (6,3) 10,2 (0,06)
Ciper  64 (1,3) 526 (2,6) 30 (1,0) 529 (4,0) 6 (0,5) 520 (7,7) 10,1 (0,05)
Iran  64 (1,0) 432 (3,6) 32 (0,9) 431 (4,5) 4 (0,4) 438 (8,7) 10,1 (0,04)
Nova Zelandija s 63 (1,2) 514 (3,0) 32 (1,1) 511 (3,6) 6 (0,5) 484 (9,7) 10,1 (0,05)
Slovaška  62 (1,1) 496 (3,1) 34 (1,0) 508 (2,7) 4 (0,4) 500 (7,0) 10,2 (0,05)
Kanada r 60 (1,0) 518 (2,1) 36 (0,8) 521 (2,7) 5 (0,3) 501 (5,3) 10,1 (0,04)
Madžarska  59 (1,1) 533 (3,3) 35 (1,0) 527 (4,3) 6 (0,5) 512 (7,5) 10,0 (0,05)
Jordanijaijaija  59 (1,3) 403 (4,3) 30 (0,9) 383 (3,7) 11 (0,7) 348 (6,7) 9,9 (0,07)
Kuvajt r 58 (1,3) 364 (4,9) 32 (1,0) 355 (5,4) 10 (0,6) 342 (7,4) 9,9 (0,06)
Singapur  58 (0,8) 623 (4,0) 37 (0,7) 616 (3,7) 5 (0,3) 590 (7,4) 10,0 (0,03)
Zd. arab. emirati  56 (0,7) 469 (2,7) 38 (0,7) 439 (2,9) 6 (0,2) 419 (5,0) 10,0 (0,03)
Hong Kong  55 (1,4) 622 (3,4) 40 (1,1) 611 (3,4) 5 (0,6) 592 (7,4) 9,9 (0,06)
Finska  54 (1,2) 537 (2,3) 42 (1,1) 538 (2,3) 4 (0,5) 536 (8,7) 9,8 (0,05)
Ruska federacija  54 (1,3) 564 (3,7) 41 (1,0) 566 (3,9) 5 (0,6) 559 (6,9) 9,8 (0,06)
Belgija (FL)  49 (1,1) 548 (2,6) 47 (1,0) 550 (2,1) 4 (0,4) 533 (7,0) 9,6 (0,04)
Poljska  49 (1,3) 533 (2,8) 47 (1,2) 539 (2,5) 5 (0,4) 527 (5,9) 9,7 (0,05)
Tajvan  47 (1,0) 596 (2,6) 46 (0,9) 600 (2,2) 7 (0,4) 591 (4,5) 9,7 (0,04)
Danska  46 (1,6) 545 (3,5) 42 (1,2) 544 (2,9) 12 (0,9) 523 (6,8) 9,3 (0,07)
Švedska  42 (1,6) 525 (3,8) 51 (1,4) 524 (2,9) 7 (0,7) 514 (6,0) 9,4 (0,07)
Nemčija s 42 (1,4) 534 (3,5) 47 (1,2) 537 (2,4) 12 (0,8) 514 (4,7) 9,2 (0,06)
Hrvaška  39 (1,1) 502 (2,5) 55 (1,1) 504 (2,0) 7 (0,6) 495 (6,4) 9,3 (0,04)
Francija  35 (1,3) 489 (3,7) 58 (1,2) 493 (3,0) 7 (0,6) 486 (6,7) 9,1 (0,06)
Češka  34 (1,0) 521 (3,5) 53 (0,9) 533 (2,1) 12 (0,8) 534 (3,9) 8,9 (0,05)
Slovenija s 27 (1,3) 527 (4,3) 64 (1,2) 530 (2,4) 9 (0,5) 521 (6,6) 8,8 (0,05)
Južna Koreja  17 (0,9) 616 (3,1) 67 (1,0) 609 (2,5) 16 (0,8) 603 (3,5) 8,3 (0,04)
Japonska  7 (0,7) 589 (6,2) 66 (0,8) 596 (1,9) 27 (0,9) 591 (3,3) 7,7 (0,04)
Medn. povprečje  59 (0,2) 506 (0,5) 35 (0,2) 503 (0,6) 6 (0,1) 495 (1,2) - 

( )

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.                   

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz strinjanja staršev z 8 izjavami o delu šole. Učenci, katerih starši so presodili, da je šola zelo 
prizadevna so imeli najmanj 9,7 točk, kar ustreza popolnemu strinjanju staršev s 4 izjavami od 8 in strinjanju z ostalimi 4. Učenci, katerih 
starši so presodili, da je šola manj prizadevna, so imeli največ 6,7 točk, kar ustreza nestrinjanju staršev s 4 izjavami od 8 in strinjanju z 
ostalimi 4. Vsi ostali učenci so opredeljeni, kot takšni, katerih šola je srednje prizadevna v doseganju znanja med učenci. 

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka.  r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. s opozarja, 
da so podatki na voljo za vsaj 50 % učencev, vendar za manj kot 70 % učencev. Avstralija, Nizozemska, Norveška(5), Anglija in ZDA nimajo podatkov. 

Preglednica M6.1: Presoja staršev o prizadevnosti otrokove šole v doseganju znanja 

Odstotek 
učencev

Odstotek učencev Povprečni dosežek
Odstotek 
učencev

Povprečni dosežek

Poročilo staršev

Srednje prizadevna šola Manj prizadevna šola

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečje na lestvici 
Povprečni dosežek

Država
Zelo prizadevna šola
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Učno okolje na šolah je po mnenjih ravnateljev prav tako bolj malo spodbudno za doseganje 
znanja, kot so menili že starši. Ravnatelje smo vprašali, kako ocenjujejo 13 vidikov pouka na šoli, ki 
prispevajo k akademski uspešnosti učencev.

Ravnatelje smo vprašali, kako visoko (na lestvici od zelo visoko do zelo nizko) je: 

1. razumevanje kurikularnih ciljev s strani učiteljev 
2. uspešnost učiteljev pri izvajanju kurikula 
3. pričakovanja učiteljev glede dosežkov učencev 
4. skupno delo učiteljev za izboljšanje dosežkov učencev 
5. sposobnost učiteljev, da navdušijo učence 
6. vključenost staršev v šolske dejavnosti 
7. zavezanost staršev, da zagotavljajo pripravljenost otrok na učenje 
8. pričakovanja staršev glede dosežkov otrok 
9. podpora staršev otrokom pri doseganju učnih ciljev 
10. pritiski staršev na šolo, da vzdržuje visoke izobraževalne standarde 
11. prizadevanja učencev, da bi bili v šoli uspešni 
12.  sposobnost učencev, da dosegajo šolske izobraževalne cilje 
13. spoštovanje učencev do sošolcev, ki dosegajo izjemne uspehe v šoli  

Šola je bila opredeljena kot takšna, ki izredno skrbi za učno uspešnost, če je ravnatelj več kot 
polovico zgornjih dejavnikov ocenil, da so zelo visoki in kot takšna, ki zelo skrbi, če je ravnatelj več 
kot polovico dejavnikov ocenil samo za visoke ali nižje (Preglednica M6.2). V Sloveniji ni otrok, ki 
bi bili v izredno skrbnih šolah. Polovica jih je v šolah, ki še vedno zelo skrbijo za njihovo znanje in 
polovica jih je šolah, kjer je skrb za znanje srednje visoka. Kljub nazivu kazalca, pa vrednosti na 
lestvici izražajo tudi širši družbeni odnos do izobraževanja, ko zajemajo stališča in ravnanja staršev 
in odnos učencev do truda za visoko znanje. Problematična nizka uvrstitev Slovenije odpira vprašanja 
o celotni slovenski družbi.

Učitelji so bili naprošeni, da ocenijo prizadevanja šole za akademsko uspešnost tako kot 
ravnatelji, vendar v ocenjevanje vključijo še sodelovanje med vodstvom šole in učitelji pri načrtovanju 
pouka.  

Vseh 14 ocen učiteljev je prispevalo k oblikovanju lestvice učiteljevega pogleda na skrbnost šol 
pri doseganju znanja, ki so bile glede na to opredeljene za izredno, zelo in srednje skrbne. (e-priloga, 
Preglednica 6.4). Učitelji v Sloveniji so naše šole ocenili malo bolje kot ravnatelji. V kategorijo izredno 
skrbnih šol glede akademske uspešnosti otrok se je po presoji učiteljev uvrstil 1 % učencev, v zelo 
skrbne šole se je uvrstilo 61 % učencev in v srednje skrbne 38 % učencev. Rezultati so enaki kot v 
Franciji in zelo blizu nemškim. Matematični dosežki se med skupinami v Sloveniji niso razlikovali, v 
Nemčiji in Franciji pa so bili višji v šolah, ki bolj skrbijo za akademski uspeh svojih učencev. 
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Katar  30 (2,6) 466 (8,0) 58 (3,2) 433 (5,1) 13 (2,6) 401 (9,1) 11,8 (0,14)
Južna Koreja  26 (4,2) 626 (6,1) 62 (4,4) 604 (2,1) 13 (2,6) 591 (6,5) 11,8 (0,20)
Združeni arab. emirati  20 (1,6) 503 (5,5) 59 (2,2) 448 (2,9) 21 (1,6) 393 (5,4) 11,2 (0,08)
Irska  19 (3,7) 562 (3,9) 70 (4,1) 547 (2,9) 11 (2,4) 522 (6,5) 11,6 (0,15)
Kanada  19 (2,0) 537 (5,5) 51 (3,1) 510 (3,3) 30 (2,8) 494 (4,4) 10,7 (0,13)
Nova Zelandija  18 (2,8) 516 (5,3) 61 (3,6) 499 (3,7) 21 (2,6) 454 (6,7) 11,1 (0,13)
Severna Irska r 15 (3,9) 589 (8,6) 76 (4,6) 569 (4,2) 9 (2,7) 548 (9,8) 11,4 (0,19)
ZDA  14 (2,2) 586 (7,9) 46 (3,2) 540 (3,8) 40 (2,9) 520 (3,5) 10,3 (0,15)
Anglija  14 (2,5) 576 (7,3) 65 (4,4) 549 (4,1) 21 (3,9) 522 (6,6) 10,8 (0,15)
Avstralija  12 (2,8) 555 (8,7) 53 (4,1) 525 (4,2) 34 (3,4) 492 (5,5) 10,4 (0,16)
Tajvan  12 (2,5) 613 (5,0) 63 (3,8) 599 (2,7) 25 (3,4) 584 (3,2) 10,6 (0,15)
Kazahstan  11 (2,7) 557 (14,7) 78 (3,3) 544 (5,0) 11 (2,4) 536 (14,6) 11,1 (0,15)
Singapur  11 (0,0) 653 (13,0) 63 (0,0) 625 (4,2) 27 (0,0) 589 (8,8) 10,6 (0,00)
Bahrajn  10 (0,1) 463 (2,8) 66 (0,2) 455 (2,3) 24 (0,2) 430 (2,2) 10,5 (0,00)
Kuvajt  9 (3,3) 398 (20,5) 51 (4,0) 359 (5,3) 40 (3,1) 328 (5,7) 9,8 (0,20)
Ciper  9 (3,2) 535 (6,7) 51 (5,2) 531 (4,4) 40 (4,3) 511 (3,4) 10,0 (0,16)
Oman  8 (2,0) 411 (8,8) 67 (3,0) 430 (3,3) 25 (3,0) 418 (5,6) 10,4 (0,13)
Hong Kong  7 (2,7) 660 (8,2) 55 (4,7) 619 (5,0) 38 (4,0) 599 (4,6) 10,0 (0,18)
Savdska Arabija  7 (1,8) 404 (6,7) 56 (3,8) 388 (5,7) 37 (3,5) 372 (7,6) 9,9 (0,13)
Gruzija  7 (2,4) 486 (13,0) 61 (4,2) 467 (5,6) 32 (4,0) 452 (6,1) 10,1 (0,15)
Hrvaška  6 (2,0) 505 (7,6) 70 (3,4) 503 (2,3) 23 (3,1) 499 (5,0) 10,7 (0,13)
Bolgarija  6 (2,7) 556 (10,3) 50 (4,7) 542 (5,7) 44 (4,4) 499 (8,9) 9,6 (0,20)
Iran  6 (1,6) 442 (21,9) 56 (3,4) 441 (4,9) 37 (2,9) 415 (5,3) 10,0 (0,12)
Jordanijaija  5 (1,7) 423 (18,4) 44 (3,5) 402 (5,8) 51 (3,7) 373 (5,7) 9,5 (0,15)
Indonezija  5 (1,5) 381 (33,0) 57 (3,7) 408 (4,6) 38 (3,5) 383 (6,6) 10,0 (0,12)
Španija  5 (1,5) 525 (7,7) 59 (3,8) 517 (2,2) 36 (3,1) 484 (4,3) 9,8 (0,10)
Južna Afrika (5)  5 (1,4) 429 (34,6) 36 (3,7) 378 (10,0) 59 (3,8) 370 (5,1) 9,2 (0,13)
Turčija  4 (1,2) 551 (15,8) 40 (3,7) 508 (5,3) 56 (3,6) 460 (4,0) 9,2 (0,13)
Danska r 4 (1,5) 555 (16,5) 57 (4,3) 544 (3,6) 39 (4,1) 535 (4,3) 9,7 (0,14)
Švedska  4 (1,6) 550 (4,6) 59 (4,4) 526 (3,1) 37 (4,2) 505 (5,3) 9,9 (0,14)
Portugalska  3 (1,7) 559 (11,8) 37 (3,9) 555 (3,9) 59 (3,7) 532 (3,1) 9,1 (0,13)
Japonska  3 (1,5) 622 (16,0) 46 (4,1) 597 (2,7) 50 (4,2) 588 (2,3) 9,4 (0,13)
Litva  3 (1,2) 559 (17,7) 76 (3,3) 539 (3,1) 20 (3,0) 519 (6,8) 10,3 (0,10)
Srbija  3 (1,3) 552 (15,4) 40 (3,9) 535 (4,6) 57 (4,0) 505 (4,8) 9,2 (0,12)
Maroko  2 (1,0) ~ ~ 19 (1,8) 412 (6,8) 79 (1,7) 367 (4,3) 8,2 (0,09)
Čile  2 (0,9) ~ ~ 30 (3,7) 478 (5,5) 69 (3,8) 449 (4,0) 8,5 (0,16)
Poljska  1 (0,9) ~ ~ 63 (3,8) 541 (2,5) 36 (3,8) 524 (4,0) 9,9 (0,11)
Finska  1 (0,9) ~ ~ 67 (4,1) 536 (2,5) 32 (4,0) 534 (3,9) 10,0 (0,11)
Slovaška  1 (0,8) ~ ~ 42 (3,5) 516 (3,6) 57 (3,5) 484 (4,3) 9,1 (0,09)
Nemčija  1 (0,6) ~ ~ 55 (3,0) 529 (2,5) 45 (2,9) 511 (4,0) 9,6 (0,08)
Ruska federacija  1 (0,5) ~ ~ 55 (3,7) 570 (5,1) 45 (3,7) 557 (4,0) 9,4 (0,07)
Madžarska  0 (0,2) ~ ~ 46 (3,9) 553 (4,1) 53 (3,9) 508 (4,9) 9,2 (0,11)
Belgija (FL)  0 (0,0) ~ ~ 49 (4,1) 557 (2,9) 51 (4,1) 538 (3,7) 9,3 (0,09)
Češka  0 (0,0) ~ ~ 33 (4,4) 534 (4,3) 67 (4,4) 525 (2,3) 8,8 (0,12)
Francija  0 (0,0) ~ ~ 59 (4,3) 495 (3,8) 41 (4,3) 477 (5,7) 9,6 (0,11)
Italija  0 (0,0) ~ ~ 45 (4,3) 509 (4,1) 55 (4,3) 506 (3,5) 9,1 (0,11)
Nizozemska s 0 (0,0) ~ ~ 46 (5,5) 537 (3,3) 54 (5,5) 533 (2,2) 9,3 (0,13)
Norveška (5)  0 (0,0) ~ ~ 48 (4,6) 558 (3,4) 52 (4,6) 541 (3,9) 9,4 (0,13)
Slovenija  0 (0,0) ~ ~ 51 (4,1) 522 (2,4) 49 (4,1) 519 (3,2) 9,3 (0,11)
Medn. povprečje  7 (0,3) 527 (2,4) 54 (0,5) 512 (0,6) 39 (0,5) 490 (0,8) - 

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 
 r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. s opozarja, da so podatki na voljo za 50 % do 70 % učencev.

Zelo skrbi za učni uspeh
Država

Odstotek učencev Povprečni dosežek
Povprečje 
na lestvici 

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz ravnateljevih ocen vseh 13 vidikov dela na šoli. Učenci pripadajo šolam, ki izredno skrbijo 
za učni uspeh, če so dosegli najmanj 13 točk na lestvici, ki pomenijo, da je ravnatelj skrbnost šole pri 7 od 13 vidikov ocenil kot zelo 
visoko in pri ostalih 6 za visoko.  Učenci pripadajo šolam, ki srednje močno skrbijo za uspeh, če so dosegli največ 9,2 točk, ki pomenijo, 
da je ravnatelj skrbnost šole pri 7 vidikih ocenil za srednjo in pri ostalih 6 kot visoko. Vsi ostali učenci so razvrščeni na šole, ki zelo skrbijo 

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.                   

Srednje skrbi za učni uspehIzredno skrbi za učni uspeh

Preglednica M6.2: Skrb šole za učni uspeh – poročilo ravnateljev

Poročilo ravnateljev

Povprečni dosežekOdstotek učencevOdstotek učencev Povprečni dosežek
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Pomemben pogoj za uspešno delo v šoli je zadovoljstvo učiteljev s svojim položajem. Učitelje 
smo o tem vprašali z vprašanjem, ali zelo pogosto, pogosto, včasih ali skoraj nikoli občutijo naslednje: 

1. zadovoljni so z učiteljskim poklicem; 
2. zadovoljni so, da učijo na tej šoli; 
3. v svojem delu najdejo veliko smisla in pomena; 
4. navdušeni so nad svojim poklicem; 
5. njihovo delo jih navdihuje; 
6. ponosni so na delo, ki ga opravljajo; 
7. učiteljski poklic nameravajo opravljati, kolikor dolgo bodo zmogli.

 Z vrednostjo na lestvici zadovoljstva učiteljev, oblikovano na podlagi skupnih odgovorov 
na zgornja vprašanja, so bili učenci razvrščeni v skupine učencev z zelo zadovoljnimi, srednje 
zadovoljnimi in nezadovoljnimi učitelji (Preglednica M6.3). Slovenski razredni učitelji dobre polovice 
učencev so se uvrstili med zelo zadovoljne učitelje s svojo zaposlitvijo. Ostali učitelji slabe polovice 
učencev so bili opisani kot srednje zadovoljne. Slovenija je prav na srednini lestvice držav po deležu 
učencev z zelo zadovoljnimi učitelji, kar je pozitiven rezultat.

Manj ugodne rezultate pokaže merjenje obsega problemov, s katerimi se soočajo učitelji pri 
poučevanju. Učitelje smo vprašali, koliko se strinjajo s sedmimi težavami poučevanja: 

1. V razredih je preveč učencev. 
2. Z učenci morajo predelati preveč snovi.
3. Imajo preveč ur pouka.
4. Potrebovali bi več časa za priprave na učne ure.
5. Potrebovali bi več časa za pomoč posameznim učencem.
6. Čutijo prevelik pritisk staršev.
7. Težko sledijo vsem spremembam kurikula.
8. Imajo preveč administrativnih nalog.

Primerjave vrednosti na lestvici, ki je združila odgovore učiteljev v skupni kazalec problemov pri 
poučevanju, so prikazane v Preglednici M6.4. Slovenija se je s samo 17 % učencev, ki imajo učitelje 
z le malo problemi, uvrstila na dno seznama držav, če jih uredimo po padajočem deležu učencev z 
učitelji, ki zaznavajo malo problemov. Za učitelje treh četrtin slovenskih učencev se je izkazalo, da 
imajo nekoliko problemov. Le v Franciji je učiteljev, ki imajo nekoliko problemov, več kot v Sloveniji. 
Sicer je na dnu lestvice Portugalska, kjer ima zelo velik delež učiteljev veliko problemov. 

V Sloveniji se matematični dosežki učencev ne razlikujejo glede na obsežnost učiteljevih 
problemov, v Franciji in na Portugalskem pa je dosežek učencev, ki imajo učitelje z veliko problemi, 
nižji od dosežka učencev, katerih učitelji se soočajo z manj problemi na šoli.
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Iran  83 (2,3) 430 (3,6) 16 (2,3) 439 (10,4) 1 (0,3) ~ ~ 11,3 (0,10)
Katar  75 (3,2) 438 (4,2) 22 (3,1) 442 (9,1) 3 (1,5) 460 (23,3) 11,0 (0,13)
Oman  74 (3,0) 428 (3,1) 24 (2,9) 422 (5,3) 2 (0,7) ~ ~ 10,8 (0,11)
Združeni arab. emirati  70 (1,8) 461 (3,4) 27 (1,8) 437 (5,7) 3 (0,7) 405 (14,9) 10,7 (0,07)
Gruzija  69 (3,5) 464 (4,4) 31 (3,4) 462 (7,9) 1 (0,5) ~ ~ 10,7 (0,13)
Srbija  66 (3,7) 520 (4,6) 31 (3,8) 514 (5,3) 3 (1,3) 508 (11,3) 10,6 (0,14)
Čile  65 (4,3) 468 (3,4) 33 (4,2) 447 (5,2) 2 (1,3) ~ ~ 10,7 (0,16)
Kazahstan  64 (3,7) 548 (5,6) 36 (3,7) 540 (8,2) 0 (0,0) ~ ~ 10,8 (0,13)
Španija  64 (3,4) 511 (2,7) 31 (3,3) 496 (4,2) 4 (1,9) 493 (10,7) 10,5 (0,15)
Indonezija  64 (3,1) 396 (4,8) 35 (3,0) 402 (6,1) 1 (0,9) ~ ~ 10,5 (0,11)
Hrvaška  64 (3,4) 503 (2,2) 35 (3,3) 501 (3,5) 1 (0,8) ~ ~ 10,6 (0,13)
Južnoafriška rep. (5)  62 (3,4) 375 (5,4) 32 (3,3) 382 (10,5) 7 (1,5) 353 (14,9) 10,3 (0,15)
Irska  62 (4,1) 548 (3,2) 33 (4,0) 547 (4,0) 5 (1,9) 545 (11,0) 10,3 (0,18)
Savdska Arabija  61 (3,6) 391 (4,4) 32 (3,7) 380 (8,5) 7 (1,4) 342 (18,8) 10,3 (0,14)
Kuvajt  59 (4,0) 355 (5,6) 33 (3,2) 345 (6,5) 8 (2,0) 361 (17,3) 10,2 (0,18)
Severna Irska r 59 (5,0) 574 (4,3) 37 (4,7) 572 (6,4) 4 (2,0) 563 (23,8) 10,3 (0,21)
Ciper  58 (3,4) 527 (3,1) 37 (3,5) 516 (4,3) 5 (1,4) 534 (7,0) 10,2 (0,13)
Bahrajn  58 (2,1) 460 (2,3) 35 (2,0) 444 (3,7) 7 (0,6) 439 (4,8) 10,2 (0,10)
Turčija  56 (3,4) 492 (4,2) 41 (3,6) 472 (6,2) 3 (0,9) 471 (18,6) 10,3 (0,10)
Južna Koreja  55 (3,9) 613 (3,4) 38 (3,9) 602 (3,5) 7 (1,9) 602 (4,8) 10,1 (0,17)
Maroko  55 (3,3) 385 (4,4) 38 (3,1) 368 (6,4) 7 (1,2) 353 (11,9) 10,0 (0,13)
Kanada  55 (2,5) 509 (3,3) 41 (2,3) 512 (3,5) 5 (1,0) 520 (7,0) 10,2 (0,09)
Nizozemska r 53 (4,6) 529 (2,4) 40 (4,8) 530 (2,8) 7 (2,4) 535 (6,1) 9,9 (0,17)
Slovenija  52 (3,9) 520 (2,4) 47 (3,9) 521 (2,9) 0 (0,2) ~ ~ 10,1 (0,13)
Avstralija  52 (3,9) 522 (4,1) 45 (3,9) 514 (5,8) 3 (1,0) 507 (9,5) 10,2 (0,14)
Portugalska  51 (3,0) 548 (3,4) 45 (3,0) 536 (3,6) 4 (1,3) 519 (11,9) 10,1 (0,11)
Litva  50 (4,0) 537 (4,4) 46 (3,9) 532 (4,4) 4 (1,8) 558 (17,8) 9,9 (0,16)
Nova Zelandija  50 (2,8) 494 (3,8) 43 (2,8) 487 (3,7) 7 (1,7) 482 (8,5) 9,8 (0,11)
Jordanija  49 (4,1) 399 (5,6) 39 (4,1) 379 (6,2) 12 (2,6) 378 (13,5) 9,6 (0,19)
Bolgarija  48 (3,8) 526 (7,8) 44 (4,0) 526 (5,8) 8 (2,4) 506 (15,4) 9,8 (0,15)
Belgija (FL)  48 (3,5) 545 (3,6) 47 (3,7) 547 (2,7) 4 (1,5) 537 (12,1) 9,9 (0,14)
Ruska federacija  48 (3,6) 560 (4,2) 51 (3,5) 567 (5,8) 1 (0,8) ~ ~ 9,9 (0,12)
ZDA  47 (2,7) 542 (3,5) 45 (2,7) 538 (3,5) 7 (1,3) 521 (8,0) 9,9 (0,12)
Norveška (5)  47 (3,7) 553 (2,6) 49 (4,0) 548 (4,4) 4 (1,9) 534 (6,1) 9,8 (0,15)
Tajvan  46 (3,8) 597 (2,7) 48 (4,0) 596 (3,1) 6 (2,0) 600 (6,3) 9,7 (0,16)
Finska  45 (3,4) 535 (2,7) 50 (3,4) 535 (2,6) 6 (1,6) 530 (8,1) 9,8 (0,14)
Slovaška  44 (3,1) 502 (4,1) 46 (3,4) 497 (3,7) 10 (2,1) 485 (10,3) 9,7 (0,14)
Madžarska  42 (3,6) 531 (5,7) 54 (3,5) 531 (4,1) 4 (1,2) 464 (27,6) 9,6 (0,14)
Anglija  42 (4,2) 550 (6,2) 46 (4,0) 547 (5,7) 12 (2,8) 532 (9,2) 9,5 (0,20)
Italija  41 (3,5) 502 (4,3) 48 (3,4) 512 (3,8) 10 (2,1) 503 (6,3) 9,5 (0,14)
Nemčija  41 (3,6) 522 (3,1) 55 (3,8) 522 (3,1) 4 (1,4) 498 (17,3) 9,8 (0,14)
Singapur  37 (2,7) 625 (6,3) 53 (2,8) 612 (5,3) 11 (1,7) 620 (8,9) 9,3 (0,13)
Češka  36 (3,5) 530 (3,5) 51 (3,4) 528 (3,0) 13 (2,2) 523 (7,6) 9,2 (0,15)
Švedska  36 (4,5) 524 (4,0) 61 (4,5) 517 (4,1) 4 (1,4) 499 (14,2) 9,5 (0,17)
Poljska  35 (3,5) 538 (3,7) 55 (3,9) 532 (3,3) 11 (2,5) 538 (6,6) 9,1 (0,15)
Danska  34 (3,8) 537 (4,6) 54 (4,1) 535 (4,1) 12 (3,0) 553 (10,0) 9,1 (0,17)
Hong Kong  33 (4,3) 620 (5,9) 59 (4,8) 613 (3,7) 9 (2,5) 605 (16,0) 9,0 (0,19)
Francija  30 (3,5) 492 (5,3) 58 (3,7) 491 (3,5) 12 (2,5) 470 (7,1) 8,9 (0,14)
Japonska  23 (3,0) 593 (3,8) 59 (3,2) 594 (2,4) 18 (2,8) 588 (3,2) 8,6 (0,15)
Medn. povprečje  52 (0,5) 508 (0,6) 42 (0,5) 503 (0,8) 6 (0,2) 501 (2,0) - 

( )
r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. 

Povpr. dosežek% učencev% učencev Povpr. dosežek % učencev

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za 

Država
Zelo zadovoljni Srednje zadovoljni Nezadovoljni

Učenci so bile dodeljene točke na lestvici iz odgovorov njihovih učiteljev o pogostosti pozitivnih občutkov ob 7 vidikih poučevanja. 
Učenci, katerih učitelji so poročali, da so zelo zadovoljni, so imeli vsaj 10,1 točk na lestvici, kar ustreza "zelo pogostim" pozitivnim 
občutkom pri 4 od 7 vidikih, in "pogostim " pozitivnim občutkom pri ostalih 3. Dijaki, katerih učitelji so poročali, da niso zadovoljni, 
so imeli največ 6,6 točk na lestvici, kar ustreza pozitivnim občutkom "včasih" pri 4 od 7 vidikih in "pogostim" pozitivnim občutkom 
pri ostalih 3. Vsi ostali učenci so opredeljeni, kot takšni, ki imajo srednje zadovoljne učitelje.  

Ta lestvica je bila izračunana 2015 iz združene porazdelitev odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.

Preglednica M6.3:  Učiteljevo zadovoljstvo s poklicem

Poročilo učiteljev

Povprečje 
na lestvici   Povpr. dosežek
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Zadnji kazalec učnega okolja na šoli je izmeril občutenje šolskega učnega okolja s strani 
učencev. Pri njih smo izmerili občutek pripadnosti šoli in predpostavili, da višji občutek pripadnosti 
šoli odraža bolj vzpodbudnejše in prijetnejše šolsko vzdušje za učence. 

Učencem smo postavili 7 trditev in jih prosili, da za vsako označijo, ali se z njo popolnoma 
strinjajo, strinjajo, ne strinjajo ali sploh ne strinjajo:

1. Rad sem v šoli. 
2. V šoli se počutim varno. 
3. Čutim, da pripadam tej šoli. 
4. V šoli se rad družim s svojimi sošolci in sošolkami. 
5. Učitelji na šoli so pošteni do mene. 
6. Ponosen sem, da obiskujem to šolo. 
7. Na tej šoli sem se veliko naučil.

Iz odgovorov učencev je bila oblikovana lestvica občutka pripadnosti učencev šoli (e-priloga, 
Preglednica 6.10). Učenci, ki so se zelo strinjali s štirimi izjavami in strinjali z ostalimi tremi, so bili 
opredeljeni, da imajo visok občutek pripadnosti šoli. V Sloveniji je 55 % učencev izkazalo visok 
občutek pripadnosti šoli in 9 % nizkega, ki je pomenil, da se niso strinjali s 4 izjavami in so se strinjali 
s 3 od 7. Slovenija se po deležu učencev z visokim občutkom pripadnosti ne razlikuje od Nemčije, 
Hrvaške, Singapurja, Gruzije, Južne Koreje in Francije. Za temi državami so še nižje Češka, Poljska, 
Tajvan, Hong Kong in Japonska. 

Dosežki slovenskih četrtošolcev iz matematike se ne razlikujejo glede na to, ali do šole občutijo 
visoko, zmerno ali nizko pripadnost. 
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Gruzija  85 (3,3) 467 (3,9) 15 (3,3) 446 (11,1) 0 (0,0) ~ ~ 11,9 (0,11)
Poljska  78 (3,1) 535 (2,5) 21 (2,9) 535 (4,3) 1 (1,0) ~ ~ 11,4 (0,13)
Ruska federacija  77 (2,6) 567 (4,2) 23 (2,6) 553 (5,9) 0 (0,0) ~ ~ 11,2 (0,10)
Finska  71 (3,0) 534 (2,4) 29 (3,0) 538 (3,3) 0 (0,0) ~ ~ 11,0 (0,09)
Turčija  68 (3,2) 483 (4,2) 29 (2,9) 485 (7,4) 2 (1,3) ~ ~ 11,4 (0,14)
Kazahstan  65 (3,9) 547 (6,0) 34 (3,9) 542 (7,6) 1 (0,4) ~ ~ 10,8 (0,09)
Litva  65 (4,0) 532 (3,7) 34 (3,9) 544 (4,7) 1 (0,9) ~ ~ 10,9 (0,12)
Katar  63 (3,2) 448 (4,6) 36 (3,3) 423 (6,1) 1 (0,7) ~ ~ 11,0 (0,13)
Bolgarija  60 (4,4) 524 (5,8) 37 (4,4) 523 (8,1) 3 (1,6) 539 (13,8) 10,6 (0,14)
Italija  53 (3,5) 506 (3,9) 44 (3,7) 508 (4,0) 3 (1,0) 510 (13,2) 10,6 (0,13)
Slovaška  51 (3,2) 499 (3,1) 44 (2,9) 497 (4,4) 5 (1,2) 494 (10,3) 10,4 (0,13)
Češka  50 (3,5) 527 (3,2) 48 (3,5) 529 (3,0) 2 (0,8) ~ ~ 10,5 (0,12)
Združeni arab. emirati  50 (2,4) 464 (3,9) 44 (2,6) 442 (4,5) 6 (0,8) 433 (13,9) 10,7 (0,11)
Indonezija  47 (3,0) 401 (5,6) 48 (3,2) 397 (5,5) 5 (1,3) 365 (20,2) 10,2 (0,10)
Bahrajn  46 (2,5) 453 (3,1) 49 (2,5) 454 (2,8) 5 (0,6) 448 (5,8) 10,3 (0,08)
Kuvajt  46 (3,3) 363 (6,2) 46 (3,1) 344 (6,8) 8 (1,8) 329 (12,3) 10,1 (0,13)
Hrvaška  46 (3,4) 500 (2,9) 48 (3,5) 504 (2,8) 6 (1,8) 504 (10,1) 10,0 (0,11)
Maroko  45 (3,2) 385 (5,6) 45 (3,3) 372 (5,8) 10 (1,7) 361 (10,4) 10,0 (0,15)
Tajvan  45 (3,9) 597 (2,6) 53 (4,0) 597 (2,5) 2 (1,1) ~ ~ 10,2 (0,13)
Savdska Arabija  41 (3,6) 392 (7,1) 48 (3,8) 380 (6,0) 11 (2,4) 368 (12,2) 9,8 (0,13)
Belgija (FL)  40 (3,4) 539 (3,7) 56 (3,5) 550 (2,7) 4 (1,6) 565 (11,8) 10,0 (0,10)
Jordanija  39 (3,3) 395 (6,6) 56 (3,5) 383 (4,6) 5 (1,6) 401 (10,2) 10,0 (0,14)
Japonska  38 (3,0) 590 (2,7) 55 (3,2) 595 (2,9) 7 (1,7) 593 (5,9) 9,8 (0,10)
Iran  37 (3,4) 434 (6,6) 52 (3,9) 429 (5,2) 11 (2,2) 433 (10,4) 9,6 (0,14)
Nemčija  37 (2,9) 522 (3,5) 58 (3,1) 522 (3,0) 5 (1,7) 507 (13,2) 9,7 (0,11)
ZDA  36 (2,8) 535 (4,0) 54 (2,7) 539 (3,4) 10 (1,4) 549 (6,1) 9,7 (0,10)
Švedska  33 (4,3) 515 (4,9) 61 (4,6) 522 (3,5) 5 (1,9) 508 (14,6) 9,9 (0,14)
Srbija  33 (3,5) 511 (7,4) 59 (3,6) 523 (3,9) 8 (2,1) 511 (10,5) 9,7 (0,14)
Irska  33 (3,7) 545 (4,0) 53 (4,3) 547 (3,3) 14 (3,1) 551 (4,9) 9,4 (0,15)
Oman  32 (2,9) 427 (4,7) 60 (2,6) 423 (3,5) 8 (1,8) 448 (10,6) 9,7 (0,11)
Južnoafriška rep. (5)  32 (3,1) 395 (9,0) 57 (2,9) 362 (5,7) 11 (2,1) 396 (14,3) 9,4 (0,14)
Nova Zelandija  31 (2,3) 486 (6,2) 55 (2,7) 492 (2,6) 14 (1,9) 498 (5,9) 9,5 (0,11)
Kanada  30 (2,6) 505 (4,3) 58 (2,7) 512 (3,3) 12 (1,4) 520 (4,6) 9,4 (0,09)
Ciper  30 (3,1) 523 (4,1) 65 (3,1) 523 (3,0) 5 (1,5) 527 (11,0) 9,6 (0,11)
Hong Kong  29 (4,0) 610 (6,1) 64 (4,4) 614 (4,2) 7 (2,5) 632 (13,4) 9,6 (0,17)
Madžarska  29 (3,2) 523 (5,6) 56 (3,7) 529 (4,7) 15 (2,5) 539 (8,2) 9,3 (0,12)
Španija  28 (2,9) 506 (5,2) 61 (3,1) 505 (3,2) 11 (2,1) 504 (5,8) 9,3 (0,10)
Južna Koreja  27 (3,0) 612 (4,3) 58 (3,6) 604 (2,9) 15 (2,7) 615 (3,8) 9,3 (0,15)
Nizozemska r 27 (3,6) 524 (3,6) 69 (3,7) 532 (2,0) 4 (1,7) 541 (7,2) 9,5 (0,13)
Severna Irska r 25 (3,7) 581 (6,2) 57 (4,1) 568 (4,9) 18 (3,8) 576 (7,1) 9,1 (0,20)
Anglija  25 (3,4) 555 (9,9) 57 (4,0) 543 (4,5) 19 (3,1) 544 (7,4) 9,2 (0,18)
Avstralija  24 (2,6) 522 (7,6) 67 (2,5) 515 (4,0) 8 (1,9) 529 (7,8) 9,4 (0,11)
Danska  22 (3,0) 536 (6,6) 64 (3,7) 538 (4,0) 14 (2,7) 540 (6,4) 9,2 (0,14)
Norveška (5)  22 (3,6) 550 (5,0) 69 (3,6) 551 (3,3) 9 (2,5) 541 (6,7) 9,4 (0,16)
Čile  19 (3,3) 467 (8,4) 62 (4,1) 460 (3,4) 18 (3,3) 454 (5,8) 8,9 (0,15)
Slovenija  17 (2,5) 518 (3,5) 74 (2,9) 522 (2,2) 9 (2,2) 517 (7,6) 9,1 (0,11)
Portugalska  14 (2,8) 564 (9,6) 56 (4,0) 537 (3,7) 30 (3,3) 539 (3,8) 8,5 (0,16)
Francija  9 (2,1) 488 (8,2) 76 (2,9) 491 (2,9) 15 (3,0) 476 (6,1) 8,7 (0,12)

Medn. povprečje  41 (0,5) 504 (0,8) 51 (0,5) 501 (0,7) 8 (0,3) 497 (1,6) - 

( )

Država
% učencev Povpr. dosežek Povpr. dosežek% učencev% učencev

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, 
je povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.                   

 Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. Singapur nima podatka.  r opozarja, da so podatki na voljo za 70 % do 85 %. 

Preglednica M6.4: Učitelji se soočajo s problemi pri poučevanju

Poročilo učiteljev

Povprečje na 
lestvici

 Malo problemov Nekaj problemov  Veliko problemov

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh odgovorov učiteljev o soočanju z 8 problemi poučevanja. Učenci, katerih učitelji se 
soočajo z malo problemi, so imeli na lestvici najmanj 10,4 točk, kar ustreza nestrinjanju njihovih učiteljev z obstojem 4 problemov in 
strinjanju z obstojem ostalih 4. Učenci, katerih učitelji se soočajo z veliko problemi, so imeli na lestvici največ 7,1 točk, kar pomeni, da 
so se učitelji popolnoma strinjali z obstojem 4 problemov in strinjali z obstojem ostalih 4.  Vsi ostali učenci imajo učitelje, ki se soočajo 
z nekaj problemi. 

Povpr. dosežek
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Učenci so v varnih šolah 
Večina četrtošolcev po svetu je v varnem šolskem okolju, so sporočilo ravnatelji 
in učitelji. Učenci, ki so kljub temu hodili v neurejene in manj varne šole, so v 
matematiki izkazali mnogo nižje znanje kot vrstniki v varnih in urejenih šolah. 

60%V 14 državah 
so učitelji 
sporočili, da 
so bile šole 
v letu 2015 
bolj varne in 
urejene kot 
leta 2011, 
in samo v 3 
državah, da so 
bile manj.  

Ravnatelji so 
sporočili manj 
sprememb: 
v 5 državah 
so se težave z 
disciplino na 
šolah povečale 
in v nobeni 
zmanjšale.   

31%

10%

59% 

40%
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511 497 464
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učencev je bilo v šolah, kjer so 
ravnatelji poročali o KOMAJ 
KAKŠNEM disciplinskem 
problemu na šoli

učencev je bilo v šolah, 
kjer so ravnatelji poročali 
o MANJŠIH disciplinskih 
problemih na šoli

učencev je bilo v 
šolah, kjer so  ravnatelji 
poročali o RESNIH do 
VELIKIH disciplinskih 
problemih na šoli

učencev je bilo v šolah, ki so 
jih učitelji označili za ZELO 
varne in urejene

učencev je bilo v šolah, 
ki so jih učitelji označili 
za varne in urejene

učencev je bilo v
šolah, ki so jih učitelji 
označili za MANJ 
varne in urejene

Povprečni
 dosežek

Povprečni
 dosežek

Povprečni
 dosežek

Povprečni
 dosežek

MATEMATIKA − ČETRTI RAZRED 



Nasilje med učenci

Z razvojem spletnega nasilja po svetu opažamo, da narašča tudi nasilje med učenci na šolah 
in da ima negativni vpliv na doseganje znanja. 
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učencev je sporočilo, 
da niso bili NIKOLI ali 
SKORAJ NIKOLI žrtve 
nasilja na šoli

učencev je sporočilo, 
da so bili MESEČNO 
žrtve nasilja na šoli

učencev je sporočilo, 
da so bili TEDENSKO 
žrtve nasilja na šoli. 

56%

39%

16%

514 505 478

Povprečni
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Povprečni
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Povprečni
 dosežek

MATEMATIKA − ČETRTI RAZRED 
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1. 7  Varnost in urejenost šol

Urejene in varne šole so pogoj za uspešno izobraževanje učencev in delo učiteljev. V TIMSS 
so stalni kazalci merjenja varnosti in urejenosti šol s stališča ravnateljev, učiteljev in učencev vključeni 
že od prve izvedbe raziskave leta1995 dalje. V vmesnem času so bila vprašanja za posameznike 
posodobljena in v zadnjem obdobju vključujejo tudi ugotavljanje nasilja zaradi uporabe digitalnih 
naprav med učenci. Učenci so po vsem svetu vse bolj izpostavljeni nasilju pri sodelovanju v socialnih 
omrežjih in komunikacijah s telefoni, nasilna dejanja pa mnogi  doživljajo tudi v svojem šolskem času. 

Informacije o splošni urejenosti in problemih na šoli smo zbrali od ravnateljev, učiteljev in 
učencev, za vsakega s primernimi vprašanji o osebnih izkušnjah z nasilnimi dejanji. Ravnatelji, ki 
skrbijo za šolo na najsplošnejši ravni, so ocenili velikost 10 problemov, če jih imajo na njihovi šoli:   

1. zamujanje pouka; 
2. izostajanje od pouka (neopravičeno); 
3. nemir v razredu; 
4. goljufanje; 
5. žaljenje in poniževanje; 
6. vandalizem; 
7. kraje; 
8. ustrahovanje in besedno nasilje med učenci (vključno z nasilnimi sms sporočili, elektronsko 

pošto ipd.) 
9. besedno nasilje do učiteljev ali drugih zaposlenih (vključno z nasilnimi sms sporočili, 

elektronsko pošto ipd.) 
10. telesno nasilje med učenci.

Ravnatelji so izbirali med možnostmi: da problema na šoli nimajo ali pa da je majhen, zmeren 
ali velik problem za njihovo šolo. Odgovori ravnateljev so bili združeni v lestvico in vrednosti pripisane 
ustreznim učencem na šolah. Učenci so bili nato razdeljeni v tri skupine po pripadnosti šolam, kjer skoraj 
nimajo problemov, šolam z manjšimi problemi in šolam z resnimi problemi. Šola je bila opredeljena, 
da skoraj nima problemov, če je ravnatelj označil, da 5 zgornjih problemov sploh ne poznajo in da 
je 5 drugih problemov majhnih. Če je ravnatelj poročal, da je vsaj 5 zgornjih problemov velikih in 
ostalih 5 najmanj majhnih, je bila šola označena, da ima resne probleme.

Slovenija je na nizkem 34. mestu med državami deležu učencev, ki hodijo v šole skoraj brez 
problemov z nasiljem, z 52 % učencev v šolah brez problemov (e-priloga, Preglednica 7.1). Podobne 
deleže učencev na neproblematičnih šolah imajo še v Italiji, Franciji, Srbiji, na Madžarskem, Danskem, 
Poljskem in na Cipru. V Nemčiji in na Portugalskem so deleži teh učencev manjši, okoli 40 %. 
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V Sloveniji je 45 % učencev v šolah z manjšimi problemi. Le 3 % učencev je na šolah z resnimi 
problemi in ti učenci so dosegli celo višji matematični rezultat, 540 točk (st. n. 5,2) kot učenci v šolah 
brez problemov, 521 točk (st. n. 2,5), in v šolah z manjšimi problemi, 520 točk (st. n. 3,2).  

Učitelji doživljajo varnost in urejenost šole pri svojem delu z učenci. Zato smo jim postavili 
drugačno vprašanje. Prosili smo jih, da povedo, koliko se strinjajo z naslednjimi izjavami o vzdušju 
na njihovi šoli: 

1. Šola se nahaja  v varnem okolju. 
2. Na naši šoli se počutim varno.
3. Šolska varnostna pravila in ukrepi so zadostni. 
4. Učenci se lepo vedejo. 
5. Učenci so spoštljivi do učiteljev. 
6. Učenci spoštujejo šolsko lastnino. 
7. Šola ima jasna pravila o ravnanju učencev. 
8. Šolska pravila se izvajajo pravično in dosledno. 

Odgovori so bili združeni v lestvico varnosti in urejenosti šol po presoji učiteljev. Če so se učitelji 
popolnoma strinjali s 4 izjavami od 8 in strinjali z ostalimi 4, so bili njihovi učenci opredeljeni, da 
hodijo v zelo varne in urejene šole. Če se učitelji niso strinjali z najmanj 4 izjavami in so se strinjali s 
4, so bile šole označene za manj varne in urejene. 

Rezultati za Slovenijo kažejo negativo podobo o šolah pri nas (e-priloga, Preglednica 7.3). Po 
poročilih učiteljev in zgornjih kriterijih je pri nas le 29 % učencev vpisanih v zelo varne in urejene 
šole. To je manj kot v vseh državah, razen v eni. O manj učencih v zelo varnih in urejenih šolah kot v 
Sloveniji so učitelji poročali le še na Japonskem, kjer je delež teh otrok 7 %. 

Podrobnejši pogled v lestvico nam razkrije, da so učitelji v Sloveniji mnogo nižje kot v drugih 
državah ocenili 4. in  5. izjavo. Samo 3 % učencev je imelo učitelje, ki so se popolnoma strinjali, 
da se učenci lepo vedejo, in 5 % učencev učitelje, ki so se zelo strinjali, da so učenci spoštljivi do 
učiteljev. Učitelji treh četrtin učencev so se sicer strinjali, da se učenci lepo vedejo in da so spoštljivi 
do učiteljev, ostali pa se z enim ali drugim večinoma niso strinjali. Mednarodni povprečji deležev 
učencev, katerih učitelji so se popolnoma strinjali, da se učenci lepo vedejo ali so spoštljivi do učiteljev, 
sta zaporedoma 35 % in 42 %, okoli 10-krat večja kot pri nas. Delež učencev, katerih učitelji se niso 
strinjali z eno lai drugo od teh izjav, je pri nas 22 %, celo okoli dvakrat večji kot je mednarodno 
povprečje: 13 % za delež učencev, ki so prepoznani, da se ne vedejo lepo in 9 % za delež učencev, 
ki so jih učitelji opredelili, da niso spoštljivi do učiteljev. Ti podatki in vsi drugi deleži odgovorov na 
posamezna vprašanja iz vprašalnikov za posamezne udeležence raziskave so objavljeni na spletni 
strani raziskave v mednarodnih dokumentih, imenovanih Almanahi TIMSS (TIMSS 2015 Almanach).  
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Učenci so o nasilju poročali iz svoji izkušenj. Kakor vedno do sedaj smo jih prosili, da napišejo, 
kako pogosto se jim je dogajalo 8 različnih negativnih dogodkov: 

1. Iz mene so se norčevali ali me zmerjali. 
2. Izključili so me iz igre ali drugih dejavnosti. 
3. O meni so širili laži. 
4. Nekaj so mi ukradli. 
5. Udarili ali poškodovali so me (npr. porinili, udarili, brcnili). 
6. Prisilili so me početi stvari, ki jih sam/−a nisem želel/−a. 
7. Širili so neprijetne informacije o meni. 
8. Grozili so mi. 

Rezultati so bili združeni v lestvico nasilja med učenci na šoli in so prikazani v Preglednici M7.1. 
Otroci so bili razporejeni v tri skupine: učence, ki skoraj ne doživljajo nasilja na šoli, učence, ki ga 
doživljajo tedensko in učence, ki ga doživljajo mesečno. Slovenija je v zgornji tretjini držav, ki so 
urejene padajoče po deležu učencev, ki skoraj ne doživljajo nasilja na šolah, z 58 % teh učencev. 
Tedensko je nasilju izpostavljenih 14 % naših četrtošolcev, kar je precej več kot 8 % na Hrvaškem in 
v Franciji ter manj kot 17 % v Belgiji. 

Dosežki v matematiki v državah praviloma padajo od skupine, ki občuti najmanj nasilja, do 
skupine, ki je deležna tedenskih nasilnih dejanj. Tudi v Sloveniji je dosežek učencev, ki nasilje doživijo 
vsak teden, za 27 točk nižji od dosežka učencev, ki skoraj ne poznajo nasilja v šoli.  Za 20 točk so 
dosežki v matematiki nižji tudi od dosežka učencev, ki so nasilju izpostavljeni vsaj enkrat na mesec. 

Obseg in učinek nasilja na šoli na znanje, ki ga vidimo v mednarodnem okviru, hkrati z drugimi 
kazalci negativnega vzdušja na šolah v Sloveniji našo državo resno opozarja, da potrebujemo razvoj 
strategij za izboljšanje izobraževanja v šolah, ki bi popravile vse vidike stališč udeležencev do dela 
ter dvignile medsebojno spoštovanje, ne le do znanja. 
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Južna Koreja  76 (1,0) 608 (2,3) 20 (0,8) 609 (3,5) 4 (0,4) 604 (6,9) 11,0 (0,05)
Kazahstan  75 (1,1) 549 (4,6) 18 (0,8) 539 (7,0) 7 (0,6) 517 (7,5) 11,1 (0,07)
Irska  73 (1,2) 555 (2,2) 20 (1,0) 538 (3,7) 6 (0,4) 496 (5,9) 10,8 (0,06)
Hrvaška  73 (1,2) 507 (1,8) 19 (0,9) 493 (3,7) 8 (0,6) 485 (4,9) 10,8 (0,06)
Gruzija  73 (1,1) 476 (3,3) 18 (0,7) 459 (4,7) 9 (0,7) 413 (7,8) 10,8 (0,05)
Srbija  73 (1,0) 522 (3,9) 19 (0,9) 523 (5,2) 8 (0,5) 488 (6,8) 10,9 (0,05)
Poljska  73 (1,0) 540 (2,1) 19 (0,8) 531 (3,8) 8 (0,5) 502 (5,5) 10,7 (0,05)
Finska  71 (1,2) 540 (1,9) 22 (0,9) 531 (3,3) 7 (0,5) 504 (5,4) 10,5 (0,05)
Norveška (5)  70 (1,3) 554 (2,6) 23 (1,0) 543 (3,2) 7 (0,6) 521 (6,9) 10,5 (0,05)
Japonska  68 (1,3) 598 (2,0) 23 (1,0) 588 (3,1) 8 (0,6) 566 (6,1) 10,6 (0,05)
Francija  65 (1,2) 492 (2,9) 26 (1,0) 486 (4,0) 8 (0,6) 467 (6,4) 10,4 (0,05)
Švedska  65 (1,3) 526 (2,8) 28 (1,1) 512 (3,6) 7 (0,5) 482 (6,4) 10,3 (0,05)
Severna Irska  64 (1,5) 578 (3,0) 27 (1,1) 568 (4,4) 10 (0,7) 529 (7,2) 10,3 (0,06)
Čile  60 (1,3) 468 (2,6) 24 (0,9) 460 (3,6) 16 (0,8) 426 (4,2) 10,1 (0,06)
Češka  60 (1,1) 535 (2,5) 28 (0,9) 526 (3,2) 12 (0,7) 501 (4,2) 10,2 (0,05)
Nizozemska  59 (1,4) 533 (1,9) 31 (0,9) 531 (2,4) 10 (0,9) 512 (3,5) 10,0 (0,05)
Madžarska  58 (1,3) 541 (3,1) 31 (1,1) 523 (3,4) 11 (0,7) 489 (8,7) 10,0 (0,05)
Tajvan  58 (1,1) 602 (1,9) 29 (1,0) 593 (3,0) 13 (0,7) 583 (4,2) 10,1 (0,04)
Danska  58 (1,2) 546 (3,0) 32 (0,9) 536 (3,4) 10 (0,7) 514 (4,4) 10,0 (0,05)
Slovenija  58 (1,0) 526 (2,1) 29 (0,9) 521 (2,6) 14 (0,8) 499 (3,4) 10,0 (0,05)
Turčija  57 (1,1) 500 (3,2) 28 (0,8) 481 (3,4) 14 (0,7) 428 (5,8) 10,1 (0,05)
Nemčija r 57 (1,3) 531 (2,2) 30 (0,9) 526 (2,5) 13 (0,7) 503 (4,2) 10,0 (0,05)
Slovaška  57 (1,1) 507 (3,0) 30 (0,8) 494 (3,1) 13 (0,7) 472 (5,6) 10,1 (0,06)
Portugalska  57 (1,0) 547 (2,3) 29 (0,9) 542 (3,1) 15 (0,9) 521 (4,6) 10,0 (0,04)
Litva  56 (1,3) 547 (2,7) 31 (1,0) 530 (3,2) 13 (0,7) 502 (4,9) 9,9 (0,05)
ZDA  56 (0,8) 550 (2,5) 29 (0,5) 540 (2,5) 15 (0,5) 510 (3,5) 9,9 (0,04)
Ciper  55 (1,2) 534 (3,0) 29 (1,0) 523 (3,1) 16 (0,8) 497 (3,9) 9,9 (0,06)
Hong Kong  54 (1,4) 618 (3,1) 32 (1,1) 613 (3,4) 14 (0,9) 603 (4,6) 9,9 (0,05)
Anglija  54 (1,3) 553 (3,4) 31 (1,1) 546 (3,4) 15 (0,8) 522 (5,2) 9,8 (0,05)
Bolgarija  54 (1,9) 539 (5,5) 30 (1,1) 519 (4,8) 16 (1,1) 494 (6,9) 9,9 (0,08)
Kanada  53 (0,9) 520 (2,3) 30 (0,6) 513 (2,2) 17 (0,8) 486 (3,4) 9,7 (0,04)
Jordanija  52 (1,8) 411 (4,1) 26 (1,1) 395 (4,1) 21 (1,4) 339 (5,0) 9,8 (0,09)
Ruska federacija  51 (1,3) 571 (3,3) 33 (0,9) 564 (4,7) 16 (0,6) 544 (5,2) 9,8 (0,05)
Italija  50 (1,0) 512 (2,8) 35 (0,9) 507 (3,2) 15 (0,7) 494 (4,7) 9,6 (0,04)
Iran  50 (1,6) 434 (4,4) 32 (0,9) 439 (4,2) 18 (1,1) 419 (7,0) 9,7 (0,07)
Španija  48 (1,0) 512 (2,8) 33 (0,6) 504 (3,0) 19 (0,8) 491 (3,7) 9,6 (0,05)
Kuvajt  48 (1,2) 359 (3,4) 31 (0,8) 356 (6,5) 21 (0,9) 338 (8,3) 9,7 (0,06)
Savdska Arabija  47 (1,7) 405 (4,6) 27 (1,1) 386 (5,3) 26 (1,3) 356 (5,0) 9,5 (0,08)
Singapur  47 (0,9) 631 (3,8) 34 (0,6) 618 (4,0) 19 (0,7) 585 (5,3) 9,5 (0,03)
Belgija (FL)  47 (1,3) 547 (2,4) 36 (0,9) 550 (2,5) 17 (0,8) 532 (3,6) 9,6 (0,05)
Avstralija  45 (1,3) 529 (3,7) 36 (1,1) 518 (2,9) 20 (1,1) 490 (5,5) 9,4 (0,05)
Maroko  44 (1,5) 395 (4,0) 35 (1,1) 381 (4,1) 21 (1,0) 348 (5,7) 9,5 (0,06)
Indonezija  44 (1,4) 402 (4,1) 31 (1,0) 406 (4,1) 25 (1,0) 389 (5,0) 9,4 (0,07)
Katar  43 (1,2) 457 (3,5) 28 (0,8) 449 (4,9) 28 (1,0) 408 (4,7) 9,3 (0,06)
Združeni arab. emirati  43 (1,0) 469 (3,0) 31 (0,5) 458 (3,1) 26 (0,8) 420 (3,4) 9,4 (0,05)
Oman  42 (1,6) 436 (3,1) 33 (1,0) 430 (3,3) 25 (1,0) 406 (3,7) 9,4 (0,06)
Nova Zelandija  40 (1,0) 503 (3,1) 36 (0,7) 496 (2,7) 24 (0,7) 467 (3,5) 9,2 (0,04)
Bahrajn  34 (0,7) 468 (1,8) 33 (0,6) 457 (2,5) 33 (0,7) 432 (2,4) 9,0 (0,03)
Južnoafriška rep. (5)  23 (1,0) 419 (6,2) 34 (0,9) 391 (3,5) 44 (1,5) 347 (3,9) 8,5 (0,05)

Medn. povprečje  56 (0,2) 514 (0,5) 29 (0,1) 505 (0,5) 16 (0,1) 478 (0,8) -

( )

% učencev
Država

% učencev Povpr. dosežek % učencev Povpr. dosežek

 Ta lestvica je bila izračunana 2015 iz združene porazdelitev odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.                            

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. r opozarja, da so podatki na voljo za 70 % do 85 % učencev.                     

Preglednica M7.1: Izpostavljenost učencev nasilju v šoli

Poročilo učencev

Povprečje na 
lestvici

Skoraj nikoli ne doživijo nasilja  Mesečno doživljajo nasilje Tedensko doživljajo nasilje

Učenci so dobili točke na lestvici iz vseh svojih odgovorov o tem, kako pogosto so izpostavljeni 8 nasilnim dejanjem na šoli. Učenci skoraj nikoli ne doživijo 
nasilja v šoli, če so na lestvici zbrali najmanj 9,6 točk, ki ustrezajo njihovim odgovorov, da nikoli ne doživijo 6 od 11 nasilnih dejanj in ostala 4 nekajkrat na 
leto. Učenci tedensko doživljajo nasilje, če so zbrali največ 8 točk, kar pomeni, da doživljajo 4 od 8 nasilnih dejanj enkrat ali dvakrat na mesec in vsakega od 
ostalih 4 nekajkrat na leto. Vsi ostali učenci so opredeljeni, da mesečno doživljajo nasilje. 
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Učenci imajo visoko izobražene učitelje in ravnatelje 
Učitelji in ravnatelji so v vseh državah poročali, da so visoko izobraženi in imajo veliko 
delovnih izkušenj. 

učencev so učili učitelji, ki so 
končali univerzitetni študij. 

učencev so učili učitelji, ki so  
imeli višjo stopnjo izobrazbe. 

84%

40%

14%

26% učencev so učili učitelji 
z najmanj 20 leti 
izkušenj. V povprečju 
so imeli učitelji 17 let 
delovnih izkušenj. 

Večina učencev (73 %) 
 je imela učitelje, 
 ki so diplomirali iz 
razrednega pouka, in 
41 %  učencev je imelo 
učitelje, ki so diplomirali 
ali se specializirali iz 
matematike. 

   Diploma iz  
 razrednega 
pouka, vendar
   brez diplome 
   ali specializacije     
        iz matematike

        Diploma iz    
     matematike,    
     vendar brez 
     diplome iz 
   razrednega 
  pouka 

Diploma iz 
razrednega 

pouka in diploma 
ali specializacija 
iz matematike

27%46%

učencev je imelo ravnatelje, ki 
so končali univerzitetni študij 

učencev je imelo ravnatelje, ki 
so  imeli višjo stopnjo izobrazbe

V povprečju so imeli 
ravnatelji 10 let izkušenj. 
V 40 državah morajo 
imeti ravnatelji izkušnje s 
poučevanjem. Zaključen 
specializiran program iz 
vodenja je manj pogost. 
Za ravnatelje ga zahtevajo 
v 21 državah.    

94% 48%

Ravnateljstvo Ravnateljstvo

MATEMATIKA − ČETRTI RAZRED 
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1. 8  uČitelji in ravnatelji

Merjenje stopnje izobrazbe med učitelji po svetu je poseben izziv, še posebej po uvedbi 
reforme univerzitetnega študija in prepoznavanja stopenj izobrazbe po prejšnjih ter novejših študijskih 
programih in doseženih stopnjah. Vsaka država je sama navedla svoje poimenovanje stopenj študija 
in dosežene izobrazbe, kakor so v državi prepoznani po stopnjah izobrazbe ISCED 2011. Kljub temu 
je prišlo do razlik v podatkih. Nekatere evropske države so prejšnji štiriletni študij za učitelje, kot je 
bil pri nas in se je končal z univerzitetno diplomo, v novem sistemu prepoznale za ekvivalentnega 
1. bolonjski stopnji, nekatere pa za ekvivalentnega 2. bolonjski stopnji, sedanjemu magisteriju.
Nadalje so ponekod stari znanstveni magisterij uvrstili v isto stopnjo kot doktorat, drugje pa v stopnjo 
bolonjskega študija 2. stopnje ali našega sedanjega magisterija. 

Kakor koli, večina učiteljev in ravnateljev po svetu ima dokončan univerzitetni študij (e-priloga, 
Preglednici 8.1 za učitelje in 8.9 za ravnatelje). Slovenija v teh primerjavah pokaže 59 % učencev, 
ki so imeli učitelja z zaključeno podiplomsko stopnjo izobrazbe. Pri nas sem šteje prejšnji 4-letni 
univerzitetni študij ali druga stopnja univerzitetnega  študija po bolonjski reformi. 41 % učencev v 
Sloveniji pa se je uvrstilo v kategorijo učiteljev z višjo izobrazbo, ki ni univerzitetna. V to kategorijo 
spadajo vsi učitelji, ki so dokončali svoje izobraževanje še v času pedagoških akademij. Ravnatelji v 
Sloveniji imajo vsi dokončan prejšnji univerzitetni študij ali drugo stopnjo trenutnega univerzitetnega 
študija, zato vsi štejejo v kategorijo podiplomsko izobraženih ravnateljev. Opozarjamo na potrebo 
po zelo pozorni interpretaciji podatkov iz drugih držav, ker so le-ti odvisni od razumevanja različnih 
stopenj ter prepoznavanja izobrazbe pred bolonjsko reformo.

Bolje so primerljivi podatki učiteljev o tem, ali so študirali samo razredni pouk ali matematiko 
ali oboje. V Sloveniji smo učitelje vprašali, kaj je bilo njihovo glavno področje študija. Označili so 
lahko več področij, med njimi razredni pouk in pedagoško matematiko. Izkazalo se je, da so učitelji 
5 % učencev označili, da so študirali oboje, učitelji 94 % učencev pa so označili samo razredni pouk. 
Razlike v znanju učencev med tema dvema skupinama nismo izmerili (e-priloga, Preglednica 8.3). 

Učiteljeve izkušnje, ki jih merimo v letih poučevanja, ki so ga že opravili učitelji vzorčenih 
učencev, v zadnjih letih nekatere države opozarjajo na generacijski problem med učitelji. V več 
državah so veliki deleži učiteljev, ki imajo za seboj zelo veliko let poučevanja. Pričakuje se, da se 
bo ta zrela generacija kmalu upokojila. Ker je med mladimi učiteljev bolj malo in je poklic učitelja 
slabše cenjen, se države pripravljajo na spopad s pomanjkanjem učiteljev. Med drugim so nekatere 
že začele uvajati alternativne poti do učiteljskega poklica, kar pomeni, da lahko nekdo postane učitelj 
tako, da svojo izobrazbo, ki ne zadošča zahtevam za učitelje v državi, dopolni z novo ponujenimi 
programi dopolnjevanja izobrazbe za poklic učitelja.    
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Tudi v Sloveniji na razredni stopnji že opazimo pojav dozorevanja generacije učiteljev. V 
Preglednici M8.1 so države navedene v padajočem vrstnem redu po povprečnih letih učiteljskih 
delovnih izkušenj. Slovenija je precej visoko, na 7. mestu med 49 državami, s povprečnimi 24 leti že 
opravljenega poučevanja med učitelji razrednega pouka. Vidimo, da ima pri nas skoraj dve tretjini 
učencev učitelje, ki poučujejo že vsaj 20 let, ter ena četrtina učitelje, ki poučujejo med 10 in 20 leti. 
Dosežki iz matematike se med učenci glede na kategorije obsega učiteljevih izkušenj ne razlikujejo. 
Kljub večjemu številu točk v skupini učencev z učitelji, ki imajo manj kot 5 let izkušenj, je teh učencev 
zelo malo in je posledično standardna napaka zelo visoka, razlika v dosežkih z drugimi skupinami 
pa ni statistično pomembna.   

Po svetu so imeli ravnatelji manj delovnih izkušenj kot učitelji. V Litvi je imelo največ učencev, 
40 %, ravnatelje z več kot 20 leti izkušenj. V Sloveniji je imelo 7 % učencev ravnatelje z več kot 20 
leti izkušenj, približno po tretjina učencev je imela ravnatelje s 5 do 10 in z 10 do 20 leti izkušenj 
ter četrtina z manj kot 5 leti izkušenj. V povprečju so imeli ravnatelji pri nas 10 let izkušenj na svojem 
delovnem mestu. 

K opisu učiteljeve izobrazbe sodi tudi opis njegovega stalnega izpopolnjevanja znanja o 
poučevanju. V vseh državah imajo učitelji na razpolago več različnih dodatnih izobraževanj. V 
TIMSS smo za povezavo z merjenjem matematičnega znanja učitelje razrednega pouka v četrtem 
razredu vprašali, koliko so se izobraževali v programih, ki so povezani s poučevanjem matematike. V 
Preglednici M8.2 so po abecednem redu držav navedeni deleži učencev, katerih učitelji so sodelovali 
v različnih programih izobraževanja o poučevanju matematike. Slovenski učitelji so bili najredkeje 
vključeni v izpopolnjevanje iz didaktike, največkrat pa v učenje o ocenjevanju znanja. Iz didaktike 
so se izpopolnjevali le učitelji 17 % učencev, ob tem ko so se o ocenjevanju znanja izobraževali  
učitelji 38 % učencev. Približno 30 % učencev so učili učitelji, ki so se v zadnjih dveh letih udeležili 
izobraževanja iz matematičnega kurikula, uporabe IKT v poučevanju, izboljšanja kritičnega mišljenja 
otrok in upoštevanja individualnih potreb učencev. 

V nekaterih državah je dodatnega izobraževanja mnogo več, sploh v Singapurju, pa tudi v 
ZDA, Angliji, na Cipru. Slovenski deleži učencev po izobraževanju učiteljev so, razen pri programih 
za učenje o ocenjevanju, mnogo nižji od mednarodnega povprečja.
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Poročilo učiteljev

Litva  83 (2,8) 534 (3,0) 14 (2,7) 549 (9,3) 2 (1,0) ~ ~ 1 (0,6) ~ ~ 28 (0,6)
Bolgarija  84 (2,7) 528 (5,2) 9 (2,0) 545 (14,3) 4 (1,4) 476 (21,5) 3 (1,2) 503 (17,8) 27 (0,7)
Ruska federacija  78 (2,8) 569 (4,3) 12 (2,5) 554 (9,9) 5 (1,3) 561 (7,8) 4 (1,7) 526 (15,5) 25 (0,7)
Hrvaška  67 (3,2) 506 (2,2) 21 (3,1) 498 (4,8) 8 (1,8) 488 (7,8) 4 (1,4) 500 (5,0) 24 (0,7)
Madžarska  73 (3,2) 526 (3,6) 18 (2,8) 537 (7,7) 7 (1,3) 530 (11,2) 1 (0,7) ~ ~ 24 (0,6)
Italija  69 (3,5) 507 (2,9) 26 (3,2) 508 (5,5) 4 (1,6) 512 (9,8) 2 (1,1) ~ ~ 24 (0,7)
Slovenija  64 (3,0) 522 (2,4) 27 (3,2) 520 (3,7) 6 (1,5) 506 (6,1) 3 (1,1) 534 (8,9) 24 (0,6)
Slovaška  63 (2,7) 500 (2,9) 22 (2,8) 494 (6,0) 6 (1,6) 507 (9,7) 8 (1,9) 496 (9,4) 23 (0,6)
Gruzija  64 (4,3) 456 (5,4) 25 (3,8) 474 (7,5) 9 (2,7) 466 (14,3) 1 (1,1) ~ ~ 22 (1,0)
Nemčija  56 (3,4) 525 (3,0) 25 (3,0) 523 (3,7) 9 (1,9) 508 (10,0) 10 (2,1) 515 (6,4) 22 (0,8)
Portugalska  50 (3,5) 541 (4,1) 46 (3,5) 541 (4,1) 3 (1,1) 549 (14,6) 1 (0,6) ~ ~ 22 (0,6)
Kazahstan  57 (3,8) 546 (6,2) 27 (3,4) 548 (8,8) 8 (1,7) 536 (17,7) 9 (2,5) 539 (12,6) 21 (0,9)
Španija  52 (3,4) 507 (3,7) 29 (3,0) 502 (4,1) 11 (2,0) 496 (7,5) 8 (1,8) 518 (5,8) 21 (0,8)
Češka  50 (3,7) 529 (3,1) 30 (3,4) 526 (4,8) 10 (2,0) 533 (4,2) 10 (2,2) 524 (5,9) 20 (0,8)
Srbija  61 (3,5) 516 (5,4) 23 (3,0) 523 (4,9) 9 (2,2) 528 (8,4) 7 (2,3) 513 (10,7) 20 (0,7)
Poljska  46 (3,5) 538 (3,3) 35 (3,7) 526 (3,6) 12 (2,4) 537 (8,1) 7 (1,8) 549 (10,3) 19 (0,6)
Belgija (FL)  42 (3,5) 552 (3,7) 34 (3,0) 545 (3,2) 15 (2,4) 538 (6,0) 10 (1,9) 535 (6,7) 18 (0,8)
Maroko  42 (2,8) 369 (4,6) 35 (3,5) 363 (5,6) 8 (2,0) 396 (18,0) 15 (2,2) 417 (16,2) 18 (0,6)
Tajvan  40 (3,9) 598 (2,9) 42 (4,2) 598 (3,2) 10 (2,5) 593 (7,5) 8 (1,9) 587 (5,0) 17 (0,6)
Iran  48 (3,2) 441 (5,5) 26 (3,1) 421 (8,7) 13 (2,6) 428 (13,3) 13 (3,0) 425 (18,6) 17 (0,6)
Nizozemska r 32 (4,0) 533 (3,0) 38 (4,2) 528 (2,8) 20 (3,1) 527 (4,3) 10 (2,5) 532 (5,8) 17 (1,0)
Južnoafriška rep. (5)  44 (3,9) 373 (6,2) 26 (3,0) 375 (10,0) 19 (2,9) 359 (12,7) 10 (2,1) 415 (20,6) 17 (0,8)
Ciper  33 (3,1) 524 (3,4) 52 (3,3) 523 (3,6) 13 (2,4) 518 (7,2) 2 (1,1) ~ ~ 16 (0,5)
Finska  38 (2,7) 539 (2,5) 31 (3,1) 533 (3,7) 15 (1,8) 535 (3,1) 16 (2,2) 530 (6,1) 16 (0,5)
Indonezija  36 (3,2) 397 (7,4) 35 (3,2) 406 (5,9) 19 (2,6) 401 (9,6) 10 (2,6) 382 (20,6) 16 (0,6)
Japonska  40 (3,5) 591 (2,6) 19 (2,9) 601 (5,0) 16 (2,8) 590 (4,0) 25 (3,2) 591 (4,0) 16 (0,8)
Južna Koreja  35 (3,7) 617 (4,2) 31 (3,4) 606 (3,3) 14 (2,2) 610 (6,3) 21 (3,0) 595 (4,8) 16 (0,7)
Turčija  35 (3,3) 511 (5,1) 33 (3,4) 489 (4,8) 17 (2,4) 471 (8,2) 15 (2,2) 419 (13,5) 16 (0,6)
Avstralija  36 (4,0) 522 (4,2) 24 (3,3) 519 (5,8) 17 (2,8) 518 (7,2) 23 (3,8) 510 (10,4) 15 (0,9)
Kanada  29 (2,8) 513 (2,8) 39 (2,6) 509 (4,2) 18 (2,2) 508 (5,7) 13 (1,4) 519 (5,8) 15 (0,5)
Danska  29 (3,5) 537 (6,0) 38 (3,8) 538 (3,9) 17 (2,9) 544 (6,3) 16 (3,0) 529 (8,3) 15 (0,8)
Francija  26 (3,5) 497 (6,1) 42 (3,7) 488 (4,5) 21 (3,0) 484 (4,9) 10 (2,1) 472 (8,2) 15 (0,8)
Hong Kong  27 (3,8) 608 (5,6) 43 (4,6) 613 (4,9) 17 (3,9) 629 (9,7) 13 (2,4) 613 (7,1) 15 (0,8)
Severna Irska r 34 (4,3) 578 (6,2) 31 (4,1) 575 (5,6) 21 (3,8) 571 (7,8) 14 (3,1) 556 (8,6) 15 (0,8)
Švedska  21 (3,6) 519 (4,1) 43 (4,5) 517 (5,5) 21 (3,5) 518 (6,3) 15 (3,2) 523 (6,3) 15 (0,9)
Nova Zelandija  27 (2,3) 498 (6,1) 34 (2,8) 490 (3,2) 21 (2,0) 490 (5,1) 18 (1,8) 485 (8,2) 14 (0,5)
Norveška (5)  23 (3,8) 552 (4,4) 42 (4,1) 551 (3,6) 21 (3,9) 547 (7,0) 14 (2,7) 549 (4,8) 14 (0,9)
Čile  28 (3,7) 462 (6,2) 17 (3,5) 475 (8,0) 37 (4,7) 457 (5,6) 18 (3,7) 445 (6,9) 13 (0,9)
Irska  21 (3,5) 550 (5,2) 39 (4,1) 548 (4,8) 23 (3,4) 544 (4,8) 17 (2,8) 547 (5,7) 13 (0,8)
Savdska Arabija  23 (3,0) 382 (7,9) 34 (3,5) 374 (8,6) 27 (3,4) 385 (7,9) 16 (2,9) 405 (11,5) 13 (0,6)
ZDA  24 (2,4) 544 (5,5) 35 (2,8) 540 (3,8) 20 (2,1) 535 (6,2) 21 (2,5) 530 (4,9) 13 (0,5)
Anglija  19 (3,2) 557 (8,7) 24 (3,4) 531 (6,4) 22 (3,6) 557 (10,5) 35 (3,8) 546 (5,1) 11 (0,7)
Singapur  14 (1,9) 615 (8,8) 30 (2,5) 617 (7,4) 23 (2,2) 621 (8,3) 32 (2,4) 617 (5,8) 11 (0,5)
Bahrajn  10 (1,3) 463 (9,7) 44 (2,8) 455 (3,2) 18 (1,4) 455 (4,1) 29 (2,2) 444 (3,6) 10 (0,2)
Jordanija  14 (2,8) 376 (12,7) 23 (3,6) 386 (9,6) 31 (3,4) 392 (6,8) 32 (3,7) 393 (7,8) 10 (0,6)
Oman  8 (1,6) 422 (10,7) 48 (3,2) 434 (4,1) 33 (3,1) 421 (4,8) 10 (1,6) 409 (12,3) 10 (0,3)
Katar  14 (2,9) 463 (10,8) 21 (2,8) 431 (10,7) 43 (3,7) 431 (6,3) 21 (2,9) 451 (7,4) 10 (0,6)
Združeni arab. emirati 12 (1,6) 474 (8,8) 32 (2,4) 447 (5,2) 31 (2,7) 453 (6,9) 25 (2,1) 453 (6,4) 10 (0,3)
Kuvajt r 12 (3,0) 369 (14,3) 26 (2,6) 352 (9,5) 33 (3,4) 346 (8,6) 29 (3,6) 349 (8,8) 9 (0,6)
Medn. povprečje  40 (0,5) 508 (0,9) 31 (0,5) 505 (0,9) 16 (0,4) 502 (1,3) 13 (0,3) 500 (1,5) 17 (0,1)

( )

Preglednica M8.1: Pedagoške izkušnje učiteljev 

Država
Od 5 let do manj kot 10 let

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 

Povprečno 
število let 

izkušenj

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 % učencev.  

Manj kot 5 let

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

20 let ali več Od 10 let do manj kot 20 let
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Avstralija 70 (2,7) 62 (3,9) 66 (4,1) 37 (3,8) 50 (4,2) 43 (3,6) 52 (4,0)
Anglija 64 (3,7) 68 (3,6) 72 (3,8) 31 (3,9) 52 (3,9) 51 (4,2) 43 (4,1)
Bahrajn 52 (1,6) 66 (2,0) 59 (2,9) 61 (2,0) 57 (3,9) 50 (3,4) 50 (2,0)
Belgija (FL) 14 (2,3) 16 (2,6) 22 (3,1) 25 (3,1) 18 (2,6) 10 (2,1) 42 (3,3)
Bolgarija 15 (2,7) 15 (2,8) 20 (4,0) 30 (3,8) 13 (2,9) 31 (3,3) 28 (3,5)
Češka 21 (2,9) 31 (3,6) 9 (2,3) 40 (3,4) 29 (3,1) 9 (2,0) 36 (2,9)
Čile 44 (4,2) 33 (4,1) 28 (4,4) 27 (4,2) 32 (4,4) 17 (3,7) 26 (3,9)
Ciper 86 (2,2) 70 (2,6) 86 (2,3) 51 (3,3) 48 (3,3) 40 (3,5) 25 (3,1)
Danska 22 (3,5) 23 (3,2) 11 (2,3) 22 (3,1) 9 (2,1) 12 (2,4) 23 (3,3)
Finska 6 (1,3) 17 (2,3) 4 (1,3) 11 (2,2) 11 (2,0) 3 (0,9) 24 (2,7)
Francija 26 (3,0) 30 (2,9) 13 (2,3) 10 (2,2) 16 (2,6) 3 (1,0) 15 (2,5)
Gruzija 30 (3,7) 38 (4,1) 34 (4,3) 59 (4,5) 49 (4,2) 38 (3,9) 48 (4,1)
Hong Kong 78 (3,2) 83 (3,1) 53 (4,0) 69 (4,0) 73 (4,6) 45 (4,7) 51 (4,7)
Hrvaška 59 (3,7) 43 (4,0) 37 (3,7) 31 (3,6) 50 (3,8) 31 (3,3) 57 (4,0)
Indonezija 52 (3,6) 60 (3,6) 43 (3,6) 40 (3,4) 71 (2,8) 68 (3,1) 63 (3,3)
Iran 80 (2,6) 79 (3,0) 59 (3,3) 29 (3,5) 34 (3,6) 44 (3,8) 39 (3,5)
Irska 46 (3,7) 37 (3,7) 38 (4,1) 34 (4,0) 45 (3,9) 25 (3,6) 27 (3,8)
Italija 16 (2,5) 28 (3,1) 20 (2,7) 26 (3,5) 20 (3,0) 12 (2,6) 28 (3,4)
Japonska 43 (3,4) 52 (3,8) 13 (2,2) 23 (2,8) 30 (2,8) 16 (2,6) 44 (3,3)
Jordanija 31 (4,1) 49 (4,0) 35 (4,1) 37 (3,3) 48 (3,8) 40 (3,9) 52 (3,9)
Južnoafriška rep. (5) 79 (2,5) 54 (3,1) 82 (2,6) 38 (3,4) 66 (3,3) 83 (2,3) 61 (3,2)
Južna Koreja 32 (3,6) 40 (3,8) 44 (3,9) 16 (3,0) 42 (4,1) 33 (4,0) 38 (4,0)
Kanada 65 (2,9) 71 (2,6) 48 (2,6) 36 (2,7) 63 (2,2) 49 (2,7) 53 (2,5)
Katar 64 (3,1) 68 (2,7) 57 (3,2) 57 (2,8) 67 (2,8) 62 (2,9) 66 (3,4)
Kazahstan 49 (4,1) 59 (4,0) 65 (4,1) 76 (3,8) 81 (3,2) 73 (3,6) 69 (4,0)
Kuvajt 56 (3,5) 59 (3,1) 55 (3,5) 57 (3,5) 50 (3,8) 45 (3,6) 56 (3,8)
Litva 12 (2,4) 14 (2,8) 13 (2,6) 60 (4,0) 54 (3,7) 46 (3,4) 55 (3,6)
Madžarska 14 (3,0) 20 (3,0) 9 (2,3) 15 (2,8) 17 (2,6) 9 (2,2) 27 (3,6)
Maroko 13 (2,0) 19 (2,4) 15 (2,3) 8 (1,8) 19 (2,4) 19 (2,5) 24 (2,7)
Nemčija 43 (3,7) 33 (3,7) 32 (3,8) 1 (0,9) 32 (3,5) 20 (3,4) 45 (3,0)
Nizozemska r 22 (4,0) r 28 (4,1) r 15 (3,0) r 18 (3,7) r 23 (3,5) r 19 (3,8) r 49 (4,3)
Norveška (5) 18 (3,0) 18 (2,7) 6 (1,8) 14 (3,2) 16 (3,4) 13 (2,9) 11 (2,7)
Nova Zelandija 74 (2,8) 70 (3,0) 63 (2,9) 42 (2,8) 59 (2,9) 58 (2,5) 62 (3,2)
Oman 40 (2,8) 65 (2,8) 36 (3,4) 37 (2,8) 48 (3,1) 42 (2,9) 36 (2,7)
Poljska 85 (2,6) 69 (3,9) 72 (3,3) 68 (3,6) 47 (3,8) 51 (3,9) 70 (3,6)
Portugalska 46 (3,3) 37 (3,0) 49 (3,5) 23 (2,5) 22 (3,0) 13 (2,5) 24 (2,7)
Ruska federacija 37 (3,8) 43 (4,2) 68 (3,4) 67 (3,2) 51 (3,8) 66 (3,2) 55 (3,5)
Savdska Arabija 50 (4,0) 68 (3,7) 44 (4,3) 45 (3,4) 53 (4,1) 41 (4,4) 49 (4,1)
Severna Irska r 50 (4,6) r 63 (4,3) r 54 (5,0) r 40 (4,7) r 46 (4,8) r 57 (4,9) r 45 (4,3)
Singapur 64 (2,9) 81 (2,6) 60 (2,5) 59 (2,7) 58 (2,8) 62 (2,9) 43 (2,7)
Slovaška 5 (1,3) 11 (2,0) 27 (2,8) 37 (3,4) 17 (2,8) 11 (2,0) 22 (2,9)
Slovenija 20 (3,0) 17 (2,5) 31 (3,7) 29 (3,5) 29 (3,7) 38 (3,7) 30 (3,4)
Španija 27 (3,5) 34 (4,2) 23 (2,9) 34 (3,9) 32 (3,5) 17 (2,5) 45 (3,7)
Srbija 49 (3,8) 33 (3,6) 29 (3,6) 19 (3,0) 45 (3,9) 30 (3,7) 42 (4,4)
Švedska 56 (4,3) 58 (4,3) 43 (4,6) 10 (2,5) 50 (4,5) 49 (4,1) 24 (3,5)
Tajvan 44 (4,1) 50 (3,8) 46 (4,1) 34 (3,4) 40 (3,7) 39 (4,0) 62 (3,3)
Turčija 5 (1,5) 6 (1,4) 6 (1,6) 9 (2,0) 10 (2,1) 7 (1,8) 12 (2,3)
Združeni arab. emirati 60 (2,2) 59 (2,6) 59 (2,5) 60 (2,3) 72 (2,2) 60 (2,4) 67 (2,3)
ZDA 71 (2,4) 62 (2,5) 70 (2,5) 41 (2,3) 62 (2,8) 48 (2,7) 59 (2,6)
Medn. povprečje 43 (0,5) 45 (0,5) 40 (0,5) 36 (0,5) 41 (0,5) 36 (0,5) 42 (0,5)

( )

Preglednica M8.2: Udeležba učiteljev v strokovnem izpopolnjevanju iz 
matematike v zadnjih dveh letih

Poročilo učiteljev

Informacijska 
tehnologija v 
poučevanju 
matematike  

Izboljšanje kritičnega 
mišljenja učencev ali 
spretnosti reševanja 

problemov

Upoštevanje
individualnih

potreb učencev

Preverjanje in 
ocenjevanje 

znanja 
matematike

Država

Odstotek učencev glede na različno strokovno izpopolnjevanje njihovih učiteljev

Matematične 
vsebine

Didaktika

    Učitelji so lahko označili več kot en program izpopolnjevanja. 

Matematični 
kurikulum

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. r opozarja, da so podatki na voljo za 70 % do 85 % učencev.  
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Obravnava vsebin iz preizkusov TIMSS 
Čeprav se je obseg obravnave vsebin po svetu razlikoval, so se po poročanju učiteljev skoraj 
vsi učenci učili vsebine, ki jih je zajemal preizkus znanja TIMSS. 

Čas pouka ostaja ena bistvenih otrokovih priložnosti za učenje, čeprav na učinkovitost 
izobraževalnega sistema 

vplivajo še mnogi 
dejavniki.   Med 

državami se zelo 
razlikuje čas, ki je 

bil porabljen v šolskem 
letu za pouk matematike v četrtem razredu.

Učiteji dveh tretjin 
učencev so sporočili, 
da njihovo poučevanje 
zmerno ali zelo 
omejujejo posamezne 
potrebe učencev.

Poučevanje NI 
omejeno

Poučevanje 
je ZMERNO 

omejeno

Poučevanje  je 
ZELO omejeno

200 225 250 275 300100 125 150 175

Poučevanje omejujejo 
potrebe učencev

Odstotek 
učencev, ki so 
se učili vsebine 
iz TIMSS

100 ur
Koreja

275 ur
Portugalska

157 ur
Mednarodno 

povprečje 

500

550

450
455

501
516

500

550

450

477

499

520
34%

83% 68% 78%

58%

8% Po
vp

re
čn

i m
at

em
at

ič
ni

 d
os

ež
ek

Poglavja iz 
števil

Poglavja iz 
geometrije in 

merjenja

Poglavja iz 
prikazovanja

podatkov

Odstotek 
učencev

MATEMATIKA − ČETRTI RAZRED 



Razprave o vlogi tehnologije v 
izobraževanju so pomembne, še 
posebej pri pouku matematike.

Dve tretjini učencev 
nikoli ali skoraj nikoli 
ni bilo odsotnih od 
pouka,  so sporočili 
učenci sami.

NIKOLI 
ali skoraj 

nikoli

Enkrat na 
MESEC

Enkrat na 
TEDEN ali več

510 504

Delo z računalnikom pri pouku matematike

Učitelji so sporočili, da je po svetu 
veliko razlik v dostopnosti do 
računalnikov.

V povprečju so učitelji ene 
četrtine četrtošolcev zahtevali, 
da učenci uporabijo računalnik 
vsaj enkrat mesečno 
za različne aktivnosti. 

Odsotnost učencev 
od pouka

500

550

450
455

501
516

500

550

450

477

499

520

Odstotek 
učencev

67%

18%

10%

PROTI

Nova 
Zelandija

89% 37% 3%

Mednarodno 
povprečje

Hrvaška

Za 
raziskovanje 

matematičnih 
konceptov 

Za 
pridobivanje

osnovnih
spretnosti

Za 
iskanje idej

in 
informacij

26% 33% 27%

   Povprečni matematični 
dosežek učencev,  ki so imeli 

           na voljo računalnike, 
           PROTI dosežku učencev, 
           ki jih niso imeli na voljo

MATEMATIKA − ČETRTI RAZRED 
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1.9  Pouk matematike v razredu

Edinstvena prednost raziskave TIMSS pred drugimi merjenji znanja ali kompetenc po svetu je 
njena kurikularna podlaga. TIMSS raziskuje in primerja načrtovan, izveden in dosežen kurikulum. 
Učni načrti opisujejo načrtovani kurikulum. Na ravni četrtega razreda so v večini držav nacionalni. 
Za vsako sodelujočo državo jih podrobneje predstavljamo v Enciklopediji TIMSS (dostopna na spletni 
strani raziskave). Dosežki učencev, posebej po vsebinskih področjih, odražajo doseženi kurikulum. 
Izvedeni kurikulum pa predstavljajo podatki o tem, katere vsebine so bile predstavljene učencem v 
razredu in obravnavane tako temeljito, da so se jih imeli priložnost naučiti. 

Osnovna mera izvedenega kurikula je obseg časa, ki je namenjen poučevanju vsakega 
predmeta. V Preglednici M9.1 so zapisana in prikazana števila skupnih ur pouka v četrtem razredu 
po svetu ter ure, ki so bile porabljene za pouk matematike. Vse šolske ure, ki lahko v državi trajajo 
od 30 do 55 minut, smo zaradi mednarodne primerljivosti preračunali na 60-minutne ure. V prikazih 
zato vsi podatki nastopajo v 60−minutnih enotah.

Po številu ur pouka za četrtošolce v šolskem letu je Slovenija s 716 letnimi urami pouka na 
predpredzadnjem mestu na lestvici držav, pred Južno Korejo, ki jih ima 712, in Bolgarijo, ki jih ima 
707.  Države imajo lahko tudi zelo veliko ur pouka v šolskem letu, več kot 1050 jih imajo v Evropi 
na Danskem, na Nizozemskem in v Italiji, pa tudi v ZDA, Južni Afriki, Čilu in več državah Bližnjega 
vzhoda. V dveh državah, ki sta po znanju blizu Sloveniji, v Nemčiji in na Švedskem, imajo četrtošolci 
več kot 100 ur pouka več kot pri nas. Podatki o številu ur na leto so zmnožek števila dni pouka in 
števila ur pouka na dan, ki so ju oba sporočili ravnatelji.  Število ur pouka matematike je zmnožek 
števila ur pouka matematike na teden, ki so ga sporočili učitelji, ter števila tednov pouka po poročilih 
ravnatelja (število šolskih dni v letu/število šolskih dni v tednu). Podatki so torej realizirani dnevi in ure 
pouka v šolskem letu 2014/2015.   

 Grafični prikaz letnega števila ur za matematiko pokaže tri skupine držav, tiste, ki imajo več 
kot 180 ur pouka matematike, tistih, ki imajo med 140 in 180 ur in tistih, ki imajo manj kot 140 ur 
matematike v četrtem razredu. Slovenija je na dnu srednje skupine s 144 urami, tik za Nemčijo, ki ima 
za četrtošolce 147 ur v šolskem letu. Manj ur matematike imajo v Evropi tudi Švedska in Norveška, 
celo v petem razredu, pa tudi Finska, Poljska in Ruska federacija. Več kot 200 ur matematike imajo v 
Evropi na Portugalskem, v Italiji, v Belgiji in na Severnem Irskem.   
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Države

Portugalska  864 (8,5) r 275 (4,0)
Italija  1061 (20,5) r 231 (4,5)
Južnoafriška rep. (5) r 1199 (13,7) s 227 (4,4)
Belgija (FL) r 955 (11,6) r 218 (3,2)
ZDA  1088 (9,2) r 216 (4,1)
Severna Irska r 962 (10,2) s 215 (6,5)
Čile r 1094 (16,9) s 206 (6,4)
Avstralija r 1014 (8,4) r 202 (3,5)
Singapur  986 (0,0)  201 (1,6)
Kanada  951 (4,1) r 196 (3,2)
Francija r 858 (8,2) r 193 (3,9)
Anglija  994 (9,9) r 189 (4,5)
Katar r 1056 (16,1) r 185 (4,6)
Maroko r 1054 (18,8) r 172 (2,8)
Irska  854 (0,0)  165 (2,4)
Nova Zelandija  923 (5,5) r 163 (2,3)
Združeni arab. emirati r 1009 (4,6) s 162 (2,4)
Ciper r 827 (12,4) r 161 (5,5)
Španija  864 (10,2)  161 (2,3)
Bahrajn  976 (0,6) r 159 (2,9)
Hong Kong  999 (13,1)  159 (4,7)
Srbija  737 (16,2)  154 (1,6)
Japonska  903 (3,7)  151 (1,1)
Danska r 1051 (11,2) s 150 (3,1)
Indonezija r 1095 (20,9) r 149 (5,0)
Oman r 962 (11,7) s 148 (4,5)
Savdska Arabija r 1080 (19,6) s 148 (4,5)
Nemčija r 820 (9,1) r 147 (2,0)
Slovenija r 716 (7,2) r 144 (1,2)
Gruzija r 743 (19,5) r 138 (2,1)
Jordanija  931 (14,2)  133 (3,3)
Kazahstan  813 (16,2)  132 (3,8)
Slovaška  759 (8,1)  129 (2,1)
Madžarska  784 (11,8)  129 (2,5)
Kuvajt s 912 (27,9) s 128 (4,4)
Tajvan  969 (14,4) r 128 (4,3)
Češka  771 (10,4)  125 (4,1)
Hrvaška  778 (21,6)  124 (1,8)
Turčija  847 (18,0)  120 (3,3)
Norveška (5)  817 (8,7) r 117 (2,4)
Finska  737 (8,9)  115 (2,2)
Poljska r 752 (6,9) r 112 (1,1)
Iran r 645 (6,4) r 112 (2,3)
Litva  629 (5,5)  111 (1,6)
Švedska r 839 (10,6) r 110 (2,3)
Ruska federacija  661 (6,9)  106 (1,4)
Bolgarija r 707 (27,3)  105 (2,9)
Južna Koreja  712 (8,9)  100 (1,4)
Nizozemska s 1073 (16,2)  x x
Mednarodno povprečje  894 (1,9)  157 (0,5)

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.

Preglednica M9.1: Čas za pouk matematike

Poročilo učiteljev in ravnateljev
Skupno število ur 

pouka na leto
                       Ure pouka matematike na leto

r opozarja, da so podatki na voljo za 70 % do 85 % učencev, s, da so za 50-70% učencev, x pa, da za manj kot 50 % učencev. 
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V izhodiščih za raziskavo TIMSS so države analizirale vsebine svojih učnih načrtov in nato 
dosegle dogovor o tem, katere vsebine naj vsebuje preizkus znanja za učence TIMSS. Kljub skrbnemu 
prilagajanju posameznim državam se je bilo nemogoče izogniti primerom, ko neka vsebina ne 
nastopa v kurikulu posamezne ali več držav, vendar nastopa v vseh drugih, obenem pa je temeljna 
izobraževalne vsebina za ustrezno starost. Slovenija ima stalen problem z odsotnostjo obravnave 
decimalnih števil in računanja z ulomki v četrtem razredu, vsebin, ki jih vse druge države obravnavajo 
v četrtem razredu, celo s poudarkom. Zato je v TIMSS vključena tako analiza pokritosti kurikula z 
vsebinami TIMSS kakor tudi dodatna analiza znanja le tistih vsebin, ki jih vsaka država potrjuje 
kot del svojega učnega načrta. Prikazi te analize (angl. TCMA - Test Curriculum Matching Analysis)
pokažejo rezultate vsake države ter dosežke vseh drugih držav na posameznih naborih nalog, za  
katere so države potrdile, da spadajo v obravnavano snov. Izsledki pokažejo, da bi se dosežki v 
večini držav v lastnem izboru nalog malo povišali, vendar bi se povišali tudi v vseh drugi državah. 
Naloge, ki jih država izključi kot nepokrite, so običajno težke, ne samo za njihove učence ampak tudi 
za vse druge (e-priloga, preglednice poglavja F). 

Primerjava med pokritostjo vsebin iz preizkusov TIMSS z nacionalnimi učnimi načrti pokaže, 
kolikšen delež učencev je bil deležen obravnave snovi do preizkusa znanja. Podatke so sporočili 
učitelji v raziskavo vključenih učencev v posameznih državah. Štela je tudi obravnava snovi v prejšnjih 
letih ali nižjih razredih (e-priloga, Preglednica 9.3). Mednarodno povprečje je 76 % učencev, ki so bili 
deležni poučevanja celega nabora matematičnih vsebin v TIMSS. 83 % učencev je imelo priložnost 
učenja snovi iz poglavja števila, 68 % iz geometrije in merjenja ter 78 % iz prikazovanja podatkov. 
V Sloveniji so učitelji potrdili obravnavo celotne snovi za povprečnih 64 % učencev, 70 % učencev 
se je v povprečju učilo števila, 48 % snov iz geometrije in merjenja ter 95 % učencev je v povprečju 
obravnavalo vsebine prikazovanja podatkov. Tu vidimo, da so imeli naši učenci manj priložnosti za 
učenje snovi iz geometrije in merjenja kot iz ostalih dveh področij.

Bolj kot združene statistike so zanimive obravnave vsakega posameznega sklopa. Za Slovenijo 
podatki od učiteljev sporočajo, kolikšen delež učencev je bil do preizkusa znanja deležen obravnave 
vsake snovi v spodnjem seznamu. Podatki so za vse države na vpogled v spletnem dokumentu s 
podatki o odgovorih učiteljev na njihov vprašalnik (e-priloga, Teacher Almanach).
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  Vsebine iz preizkusa TIMSS in deleži slovenskih učencev, ki so se snov učili v šoli pred reševanjem preizkusa 
Poročilo učiteljev

Števila

• naravna števila, njihova desetiška mesta in razvrščanje, 96 % učencev 
• seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje z naravnimi števili, 98 % učencev
• koncepti večkratnikov in deliteljev, soda in liha števila, 98 % učencev
• ulomki (ulomki kot deli celote, zbirke, točke na številski osi), 98 % učencev
• seštevanje in odštevanje ulomkov, primerjanje in urejanje ulomkov, 12 % učencev
• decimalna števila, njihova desetiška mesta in razvrščanje, seštevanje in odštevanje decimalnih 

števil, 20 % učencev
• številske enačbe (iskanje manjkajočih vrednosti, modeliranje enostavnih situacij s številskimi 

enačbami), 73 % učencev
• številski vzorci (nadaljevanje vzorcev in iskanje manjkajočega člena vzorca), 88 % učencev

Geometrijske oblike in merjenje

• premice in daljice: merjenje, ocenjevanje dolžine, pravokotnice in vzporednice, 100 % 
učencev

• risanje in primerjanje kotov, 5 % učencev
• uporaba neformalnega koordinatnega sistema za določanje točk v ravnini (npr. polje B4), 

58 % učencev
• osnovne značilnosti najpogostejših geometrijskih likov in teles, 98 % učencev
• zrcaljenje in zasuki, 30 % učencev
• odnos med dvodimenzionalnimi liki in tridimenzionalnimi telesi, 41 % učencev
• ugotavljanje in ocenjevanje obsegov ter ploščin likov, površin in prostornin teles, 3 % učencev

Prikazovanje podatkov

• branje in prikazovanje podatkov v tabelah, figurnih, stolpčnih in tortnih prikazih, 99 % 
učencev

• oblikovanje sklepov na podlagi podatkov v prikazih, 91 % učencev

V pouk matematike spada tudi uporaba računalnikov, ki jo kaže Preglednica M9.2. V Sloveniji 
je imelo 16 % četrtošolcev pri pouku matematike dostop do računalnikov. Dosežek iz matematike se 
med učenci z dostopom ali brez dostopa do računalnikov pri pouku ne razlikuje. Med 9 % in 12 % 
učencev je po učiteljevem navodilu z računalniki opravilo tudi določene naloge. V celoti je uporaba 
računalnikov pri pouku matematike v Sloveniji med najšibkejšimi glede na druge države.
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Poročilo učiteljev

Nova Zelandija  89 (1,6) 492 (2,6) 481 (8,7)  78 (2,3)  86 (2,0)  76 (2,3)
Danska  84 (2,9) 537 (3,4) 540 (5,7)  52 (4,1)  79 (3,1)  45 (3,9)
Nizozemska r 76 (3,6) 531 (2,1) 527 (2,9) r 48 (4,1) r 73 (3,7) r 49 (3,9)
Severna Irska r 71 (3,8) 573 (4,1) 572 (5,1) r 58 (3,9) r 68 (3,8) r 58 (5,0)
Gruzija  70 (3,6) 458 (4,3) 477 (8,1)  58 (4,6)  65 (4,1)  62 (4,4)
Švedska  65 (3,9) 522 (2,9) 514 (6,4)  33 (3,4)  63 (4,1)  33 (3,7)
Ruska federacija  62 (3,6) 564 (4,8) 564 (4,8)  49 (4,1)  60 (3,7)  58 (4,0)
Avstralija  60 (3,8) 520 (3,5) 517 (6,2)  53 (3,8)  57 (3,9)  49 (3,8)
Norveška (5)  59 (3,9) 551 (3,8) 548 (3,8)  44 (3,8)  54 (3,7)  40 (3,5)
Anglija  58 (3,6) 551 (5,0) 542 (5,5)  49 (3,7)  52 (3,6)  45 (3,9)
Nemčija  57 (3,7) 518 (3,4) 524 (2,6)  23 (2,8)  43 (4,0)  29 (3,1)
Finska  56 (3,1) 536 (2,9) 534 (2,4)  32 (3,3)  50 (3,5)  30 (3,3)
Ciper  51 (3,0) 523 (3,4) 523 (3,3)  42 (3,0)  49 (2,9)  38 (3,2)
Japonska  50 (3,8) 590 (2,8) 596 (2,6)  10 (2,3)  14 (2,6)  12 (2,6)
ZDA  46 (3,2) 536 (3,8) 540 (3,3)  38 (3,0)  43 (3,2)  32 (2,5)
Kanada  46 (2,7) 501 (4,1) 518 (2,9)  36 (2,6)  41 (2,6)  32 (2,5)
Hong Kong  45 (4,4) 617 (4,5) 612 (4,7)  33 (4,9)  35 (4,4)  29 (4,4)
Čile  43 (4,2) 465 (5,2) 456 (3,7)  31 (3,8)  36 (4,2)  31 (4,1)
Kazahstan  40 (3,7) 551 (7,2) 541 (6,2)  38 (3,9)  39 (3,8)  39 (3,8)
Irska  40 (4,2) 548 (3,5) 547 (3,0)  31 (3,7)  34 (3,8)  27 (4,0)
Belgija (FL)  37 (3,4) 546 (3,4) 546 (2,9)  14 (2,2)  32 (3,4)  20 (2,9)
Singapur  37 (2,4) 621 (5,7) 616 (5,3)  30 (2,2)  34 (2,2)  28 (2,3)
Italija  35 (3,1) 506 (3,4) 507 (3,5)  25 (2,9)  29 (3,3)  25 (3,0)
Katar  35 (3,4) 436 (8,4) 441 (4,9)  32 (3,5)  34 (3,3)  31 (3,3)
Španija  34 (3,4) 506 (4,1) 504 (2,9)  20 (3,0)  28 (3,4)  26 (3,2)
Poljska  31 (3,7) 533 (3,6) 535 (2,9)  18 (3,2)  28 (3,6)  23 (3,7)
Jordanija  31 (3,5) 405 (8,0) 382 (4,1)  25 (3,1)  28 (3,3)  27 (3,2)
Tajvan  30 (3,9) 595 (3,3) 598 (2,3)  24 (3,3)  25 (3,4)  18 (3,2)
Litva  30 (3,9) 533 (6,2) 537 (3,4)  26 (3,7)  27 (3,7)  29 (3,9)
Turčija  30 (2,8) 503 (6,0) 474 (4,2)  25 (2,9)  26 (3,0)  27 (3,0)
Češka  28 (3,3) 531 (4,4) 527 (2,4)  14 (2,4)  27 (3,2)  19 (2,8)
Združeni arab. emirati  26 (1,5) 483 (5,6) 443 (3,5)  23 (1,4)  24 (1,5)  23 (1,4)
Madžarska  25 (3,1) 517 (8,6) 532 (4,0)  10 (2,3)  20 (2,9)  14 (2,8)
Bolgarija  25 (3,6) 530 (10,9) 523 (4,8)  11 (2,5)  21 (3,6)  23 (3,6)
Bahrajn  24 (1,1) 461 (4,3) 446 (2,3)  19 (1,1)  17 (1,0)  20 (1,1)
Iran  24 (3,0) 444 (7,7) 429 (3,9)  17 (2,6)  19 (2,9)  17 (2,7)
Slovaška  22 (2,9) 502 (5,7) 497 (3,0)  19 (2,7)  21 (2,9)  21 (2,7)
Savdska Arabija  21 (3,1) 393 (10,3) 379 (4,5)  18 (2,9)  19 (3,0)  18 (2,9)
Portugalska  20 (2,7) 540 (5,7) 542 (2,6)  13 (2,3)  15 (2,4)  17 (2,7)
Francija  19 (3,1) 506 (6,1) 484 (3,1)  3 (1,2)  9 (2,3)  6 (1,8)
Kuvajt  16 (2,1) 353 (11,1) 352 (5,6)  12 (1,9)  12 (2,0)  13 (1,9)
Slovenija  16 (2,6) 517 (5,3) 521 (2,0)  9 (2,1)  12 (2,5)  12 (2,3)
Južna Koreja  14 (3,1) 611 (8,2) 608 (2,3)  7 (2,2)  8 (2,4)  8 (2,3)
Srbija  13 (2,6) 522 (7,4) 518 (3,8)  7 (1,6)  11 (2,3)  10 (2,3)
Oman  11 (1,9) 433 (9,7) 424 (2,9)  10 (1,8)  11 (1,9)  10 (1,9)
Južnoafriška rep. (5)  10 (2,1) 432 (15,7) 371 (4,3)  5 (1,6)  5 (1,3)  5 (1,4)
Indonezija  6 (1,4) 452 (14,9) 395 (3,8)  5 (1,3)  5 (1,2)  5 (1,1)
Maroko  4 (1,1) 403 (19,9) 375 (3,8)  2 (0,9)  2 (0,9)  2 (0,9)
Hrvaška  3 (1,3) 482 (10,3) 503 (1,8)  1 (0,7)  2 (1,0)  1 (0,8)
Medn. povprečje  37 (0,5) 510 (1,0) 504 (0,6)  26 (0,4)  33 (0,4)  27 (0,4)

Odstotek učencev, od katerih učitelji zahtevajo, da uporabijo 
računalnik vsaj enkrat na mesec

Za raziskovanje 
matematičnih dejstev in 

konceptov

Povprečni dosežek

Za pridobivanje 
osnovnih spretnosti 

Preglednica M9.2: Računalniške aktivnosti pri pouku matematike

Računalniki so 
dostopni 

Država
Za iskanje idej in 

informacij
Računalniki so 

dostopni 

Računalniki so dostopni pri pouku matematike

Računalniki niso 
dostopni 

Odstotek učencev

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.  r opozarja, da so podatki na voljo za 70 % do 85 % uč. 
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Japonska  71 (3,0) 595 (2,1) 28 (3,0) 586 (2,9) 1 (0,6) ~ ~ 11,8 (0,13)
Indonezija  58 (3,0) 407 (4,8) 42 (2,9) 385 (6,7) 0 (0,3) ~ ~ 10,8 (0,09)
Češka  57 (3,3) 534 (3,0) 42 (3,3) 520 (3,7) 0 (0,3) ~ ~ 11,1 (0,11)
Slovaška  54 (2,8) 509 (3,2) 38 (2,9) 487 (4,6) 8 (1,8) 477 (13,9) 10,8 (0,13)
Srbija  51 (4,0) 521 (4,5) 45 (4,1) 514 (6,4) 4 (1,6) 526 (10,5) 10,6 (0,15)
Belgija (FL)  49 (3,4) 554 (3,0) 49 (3,4) 538 (3,1) 2 (0,7) ~ ~ 10,6 (0,11)
Poljska  48 (3,3) 543 (3,1) 50 (3,2) 528 (3,0) 1 (0,6) ~ ~ 10,6 (0,11)
Irska  48 (3,8) 559 (2,9) 48 (3,8) 538 (3,1) 4 (1,6) 516 (9,5) 10,7 (0,14)
Hong Kong  47 (4,0) 628 (4,8) 51 (4,0) 602 (4,7) 2 (1,1) ~ ~ 10,7 (0,12)
Kazahstan  47 (3,5) 557 (6,1) 45 (4,0) 533 (6,6) 8 (2,1) 537 (14,8) 10,3 (0,15)
Norveška (5)  47 (4,2) 554 (3,9) 50 (4,2) 547 (2,6) 4 (1,5) 527 (7,2) 10,5 (0,15)
Singapur  44 (3,0) 649 (4,5) 52 (2,9) 598 (5,4) 4 (1,0) 538 (18,0) 10,4 (0,11)
Finska  44 (3,4) 545 (2,8) 54 (3,4) 528 (2,2) 2 (0,9) ~ ~ 10,6 (0,10)
Španija  44 (3,6) 515 (2,3) 53 (3,7) 499 (4,1) 3 (1,3) 460 (8,4) 10,3 (0,14)
Severna Irska r 43 (4,5) 592 (4,1) 55 (4,6) 558 (4,3) 2 (1,1) ~ ~ 10,5 (0,16)
Bolgarija  41 (3,8) 534 (5,9) 55 (3,4) 519 (7,2) 4 (1,4) 504 (14,7) 10,4 (0,12)
Švedska  41 (3,9) 534 (4,0) 55 (3,8) 508 (3,9) 5 (1,6) 520 (7,9) 10,3 (0,16)
Madžarska  39 (4,0) 544 (6,5) 56 (4,0) 521 (5,0) 4 (1,2) 471 (20,1) 10,3 (0,14)
Južna Koreja  39 (3,8) 612 (3,9) 53 (3,7) 604 (2,9) 8 (1,9) 615 (5,9) 10,2 (0,16)
Hrvaška  39 (3,7) 505 (3,4) 56 (3,6) 502 (2,6) 5 (1,8) 493 (5,5) 10,2 (0,16)
Gruzija  38 (4,1) 480 (6,6) 59 (4,2) 455 (4,7) 2 (1,2) ~ ~ 10,3 (0,14)
Anglija  38 (4,3) 568 (6,8) 58 (4,2) 537 (3,9) 5 (2,0) 510 (8,7) 10,3 (0,17)
Nemčija  36 (3,2) 530 (2,7) 59 (3,4) 519 (2,9) 5 (1,5) 481 (7,8) 10,0 (0,11)
Nova Zelandija  36 (2,6) 520 (3,8) 58 (2,8) 479 (3,3) 6 (1,4) 436 (10,3) 10,1 (0,10)
Združeni arab. emirati  35 (2,4) 486 (5,7) 61 (2,5) 441 (4,0) 4 (0,7) 370 (7,1) 10,1 (0,08)
Nizozemska r 34 (4,7) 539 (2,9) 62 (5,1) 526 (2,2) 4 (1,8) 514 (10,5) 10,0 (0,14)
Avstralija  34 (3,4) 547 (5,3) 58 (3,3) 508 (3,3) 8 (3,0) 474 (13,0) 9,9 (0,15)
Italija  33 (3,3) 517 (4,9) 54 (3,8) 501 (2,9) 14 (2,7) 503 (6,4) 9,7 (0,15)
Danska  32 (4,0) 550 (5,6) 61 (4,0) 533 (3,6) 6 (1,6) 520 (11,5) 9,9 (0,15)
Katar  31 (2,8) 462 (7,4) 67 (3,0) 430 (4,2) 2 (1,1) ~ ~ 10,1 (0,11)
Litva  28 (3,4) 547 (4,3) 62 (3,5) 530 (3,8) 10 (1,6) 541 (8,9) 9,5 (0,12)
Bahrajn  27 (1,5) 458 (3,8) 63 (2,4) 452 (2,0) 9 (1,8) 431 (5,6) 9,6 (0,10)
Ruska federacija  27 (3,6) 576 (6,1) 58 (4,0) 563 (5,0) 15 (2,7) 545 (10,1) 9,3 (0,15)
Portugalska  26 (3,4) 557 (5,5) 63 (3,6) 537 (3,5) 12 (2,1) 530 (7,1) 9,5 (0,14)
Oman  26 (2,8) 418 (6,2) 55 (3,4) 430 (3,9) 19 (2,5) 429 (6,3) 9,1 (0,14)
Ciper  24 (3,2) 534 (3,7) 60 (3,4) 521 (3,3) 17 (2,4) 513 (5,9) 9,1 (0,14)
Kanada  22 (2,0) 531 (3,7) 69 (2,1) 511 (2,0) 9 (1,4) 460 (12,7) 9,5 (0,10)
Iran  21 (2,9) 457 (10,5) 57 (4,1) 429 (5,3) 22 (2,9) 413 (9,1) 8,8 (0,12)
ZDA  21 (2,0) 564 (6,5) 70 (2,3) 536 (2,6) 9 (1,2) 498 (7,4) 9,3 (0,09)
Tajvan  21 (3,3) 599 (4,3) 68 (3,9) 599 (2,2) 12 (2,8) 576 (6,5) 9,3 (0,15)
Francija  19 (2,8) 506 (5,4) 72 (3,0) 485 (3,5) 9 (2,3) 478 (7,0) 9,3 (0,14)
Čile  19 (3,3) 491 (7,2) 54 (4,6) 457 (3,9) 27 (3,8) 444 (6,6) 8,6 (0,17)
Kuvajt  19 (3,7) 379 (9,5) 73 (3,9) 350 (5,8) 9 (1,5) 311 (5,3) 9,3 (0,13)
Slovenija  18 (2,8) 524 (4,2) 69 (3,3) 520 (2,3) 13 (2,4) 521 (4,2) 9,1 (0,12)
Južnoafriška rep. (5)  18 (2,5) 403 (14,1) 73 (3,1) 373 (4,5) 9 (2,1) 371 (17,9) 9,3 (0,14)
Savdska Arabija  14 (2,5) 423 (8,0) 77 (2,9) 377 (4,7) 9 (2,1) 368 (18,4) 9,2 (0,11)
Jordanija  13 (2,7) 415 (13,8) 68 (3,4) 387 (4,2) 19 (3,2) 377 (10,4) 8,7 (0,14)
Turčija  13 (2,6) 510 (10,3) 70 (3,1) 483 (4,0) 17 (2,4) 464 (9,3) 8,7 (0,12)
Maroko  10 (1,8) 395 (13,5) 72 (2,7) 378 (4,9) 18 (2,3) 358 (5,7) 8,6 (0,10)
Medn. povprečje  34 (0,5) 520 (0,9) 58 (0,5) 499 (0,6) 8 (0,3) 477 (1,7) - - 

( )

Preglednica M9.3: Učitelji poročajo o omejitvah pri poučevanju zaradi potreb učencev 

Povpr. dosežek
Država

Poučevanje ni omejeno

Povpr. dosežek% učencev

Poročilo učiteljev

% učencev Povpr. dosežek

Učencem so bile dodeljene točke iz ocen njihovih učiteljev o omejitvah pri poučevanju. Učenci učiteljev, ki jih potrebe učencev v razredu ne 
omejujejo pri poučevanju, so imeli najmanj 11 točk, kar ustreza ocenam učiteljev, da jih 3 značilnosti učencev ne omejujejo in jih delno 
omejujejo 3 preostale. Učenci učiteljev, ki se čutijo zelo omejene zaradi potreb učencev, so dosegli največ 6,9 točk, kar ustreza ocenam 
učiteljev, da jih tri potrebe učencev zelo omejujejo in  delno omejujejo še tri preostale. Vsi ostali učenci so opredeljeni, da se njihovi učitelji 
čutijo delno omejene pri poučevanju zaradi različnih potreb učencev. 

Poučevanje je deloma omejeno

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. 

Povprečje na 
lestvici

Poučevanje je zelo omejeno

% učencev

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitev odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje 
vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.                   
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Učiteljevo poučevanje v razredu se prilagaja učencem. V sodobni šoli se učitelji zavedajo, da 
so pomembne potrebe vsakega posameznega učenca, vendar je včasih težko ustreči vsem. V vseh 
državah so učitelji sporočili, da se pri poučevanju srečujejo s problemi, ki izhajajo iz prilagajanja 
poučevanja in obenem doseganja ciljev znanja pri učencih z različnimi značilnostmi.

V vprašalniku smo učitelje vprašali, koliko jih po njihovi presoji pri delu v razredu omejuje  
upoštevanje različnih značilnosti učencev − sploh ne, nekoliko ali zelo: 

1. učenci, ki nimajo predznanja ali spretnosti
2. učenci, ki prihajajo v šolo slabo prehranjeni
3. učenci, ki trpijo zaradi premalo spanja
4. učenci, ki motijo pouk
5. učenci, ki jih pouk ne zanima
6. učenci z umskimi, s čustvenimi ali psihološkimi posebnimi potrebami

Podatki učiteljev so bili združeni v lestvico o omejitvah poučevanja in vrednosti pripisane učencem 
določenega učitelja. Učenci so bili glede na vrednosti na lestvici razporejeni v tri skupine po obsegu 
omejitev, ki jih čutijo njihovi učitelji pri poučevanju. V Preglednici M9.3 je mednarodna primerjava 
deležev učencev v razredih, kjer učitelj skoraj ne čuti problemov, v razredih, kjer je poučevanje 
deloma omejeno in v razredih, kjer učitelji poročajo o zelo omejenem poučevanju zaradi potreb 
posameznih učencev. 

V Sloveniji je 18 % učencev v razredih, kjer poučevanje ni omejeno. Delež je precej nizek in je 
višji le od deleža v Južni Afriki, Savdski Arabiji, Jordaniji, Turčiji in Maroku. Hkrati je polovico manjši 
od mednarodnega povprečja. 70 % slovenskih četrtošolcev je v razredih, kjer je poučevanje delno 
omejeno. 13 % učencev je v razredih, kjer je pouk po učiteljevem poročanju bistveno omejen zaradi 
potreb posameznikov. Ta delež je manjši le od deleža v 8 državah in za tretjino presega mednarodno 
povprečje. 

Na dosežke iz matematike omejitve poučevanja zaradi prilagajanja različnim učencem pri nas 
ne vplivajo.

Iz podatkov vidimo, da se slovenski učitelji razrednega pouka srečujejo s precej težavami 
pri poučevanju zaradi upoštevanja posameznih potreb učencev. Podatki nikjer ne povedo, koliko 
dobro učitelji opazijo potrebe posameznih učencev v razredih. Če jih ne opazijo in ne poskušajo 
prilagoditi pouka, lahko zaznajo manj težav. Slovenski podatki bi tako lahko održali tudi povečano 
prepoznavanje potreb posameznikov in skrbno prilagajanje pouka vsakemu otroku s strani učiteljev, 
ki ni dosegljivo brez dodatnega dela in truda. Pri nas je to priznana vrednota dobrega pouka.
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Odsotnost otrok od pouka je dodatni zelo moteč dejavnik, ki neposredno vpliva na doseganje 
učnih ciljev in obravnavo snovi v šoli. V mnogih državah je problem velik in ga rešujejo z različnimi 
strategijami. Četrtošolce smo neposredno vprašali, kako pogosto manjkajo v šoli.  Izbirali so lahko 
med odgovori skoraj nikoli, enkrat na mesec, enkrat na 14 dni, enkrat na teden ali večkrat. Rezultati 
pokažejo, da v mednarodnem povprečju dve tretjini učencev nikoli ali skoraj nikoli ne manjka pri 
pouku, slaba petina jih manjka enkrat na mesec, ostalih okoli 15 % pa na štirinajst dni ali večkrat 
(e-priloga, Preglednica 9.11). V Sloveniji 68 % učencev skoraj nikoli ne manjka v šoli, 18 % jih je 
odsotnih enkrat na teden, 4 % enkrat na 14 dni in 10 % vsak teden enkrat ali večkrat. 

Za ta kazalec je značilno, da se povezuje z doseženim znanjem matematike, tako pri nas kot 
drugje v svetu. Učenci, ki skoraj ne manjkajo v šoli, so dosegli 528 točk (st. n.1,9).  Učenci, ki so 
odsotni enkrat na mesec, so dosegli za 11 točk nižji rezultat, 517 točk (st. n. 3,7). Učenci, ki manjkajo 
na 14 dni, so dosegli statistično pomembno nižjih 496 točk (st. n. 6,5) in tisti, ki manjkajo vsak teden, 
za še 12 točk manj, 484 točk (st. n. 5,0).    
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1.10  odnos učencev do učenja matematike

Odnos učencev do njihovega šolskega dela raziskovalci redno povezujejo s končnim učinkom 
učenja, znanjem. Pogosto predpostavljajo, da je pogoj za uspešno učenje tudi pozitiven odnos do 
predmeta. V TIMSS se kaže, da so povezave mnogo bolj zapletene in ne gredo vedno v samo eno 
smer, od motivacije k dosežkom. 

Stališča do matematike smo v TIMSS vedno merili s ciljem, da izmerimo zunanjo in notranjo 
motiviranost za učenje, ki bi nato pojasnila razlike v dosežkih. Predpostavljeno je bilo, da večja 
motivacija pripelje do višjih dosežkov. V več izvedbah raziskave pa se je izkazalo, da so v nekaterih 
zelo uspešnih državah z visokim znanjem izmerili zelo nizko motivacijo med učenci. Tudi v Sloveniji, 
še posebej med osmošolci. Že v TIMSS 2011 smo ugotovili, da so naši učenci dosegli relativno dober 
napredek v znanju, vendar so bili ob tem skoraj najmaj motivirani med vrstniki iz vseh držav. Podoben 
pojav so zasledili v nekaterih daljnoazijskih državah in na Finskem. 

Z razvojem mednarodnih raziskav znanja, tudi TIMSS, se je  izkazalo, da v živem izobraževalnem 
sistemu ne moremo izmeriti enostranskih vzročnih povezav med dejavniki in znanjem. Ni mogoče 
ugotoviti, koliko posamezni dejavnik ali stališče, kot je veselje do računanja, vpliva na znanje. 
Učencev namreč za potrebe merjenja ne moremo postaviti v čisto eksperimentalno okolje, iz katerega 
bi lahko izključili vse dejavnike, razen tistega, ki nas zanima, in izmerili njegov samostojni učinek 
na znanje. Dejavniki pridobivanja znanja so neločljivo povezani med seboj in v obe smeri. Izkušnje 
nam povedo, da se bodo učenci, ki jih snov zanima, več naučili. Učence, ki od učiteljev dobijo 
povratno informacijo, da so se nekaj dobro naučili, bo hkrati bolj veselil predmet, kjer so uspešni. 
Smeri povezave med zanimanjem za predmet in znanjem se ne da določiti, čeprav povezavo lahko 
prepoznamo kot statistično pomembno. Podatke o stališčih učencev je zato potrebno razumeti v 
širokem okolju dogajanja v šoli in odnosov v družbi. To pa ne pomeni, da niso pomembni. Slab, 
odklonilen odnos učencev do učenja matematike nesporno vpliva na vzdušje pri pouku, na učiteljevo 
delo in povratno na učinkovitost pouka.  

V TIMSS 2015 smo mlajšim učencem, četrtošolcem, za katere so vprašanja o odnosih do 
učenja lahko hitro preveč abstraktna glede na njihovo stopnjo razvoja, postavili tri sklope pomembnih 
vprašanj o učenju matematike: o tem, kako občutijo poučevanje svojega učitelja v relaciji do sebe, 
koliko radi se učijo in koliko so samozavestni v znanju matematike.
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Sklop vprašanj o zaznavanju poučevanja se povezuje s poročanjem učiteljev o tem, kako 
izvajajo pouk, kakšna je njihova komunikacija z učenci in kaj od njih slednji pričakujejo. Učencem 
smo postavili 10 trditev in jih prosili, da za vsako označijo, ali se z njo popolnoma strinjajo, strinjajo, 
ne strinjajo ali sploh ne strinjajo:

1. Vem, kaj pri matematiki učitelj pričakuje od mene. 
2. Učiteljevo razlago pri matematiki zlahka razumem. 
3. Zanima me, kar pri matematiki pove učitelj. 
4. Učitelj poskrbi, da pri matematiki počnemo zanimive stvari. 
5. Učitelj ima jasne odgovore na moja vprašanja. 
6. Učitelj dobro razlaga matematiko. 
7. Učitelj mi dovoli pokazati, kaj sem se naučil. 
8. Učitelj naredi različne stvari, ki mi pomagajo pri učenju. 
9. Učitelj mi pove, kako naj popravim napake, ki jih storim.
10. Učitelj posluša, ko kaj rečem. 

Odgovori učencev so bili združeni v novo lestvico, ki smo jo poimenovali Zavzetost poučevanja 
učiteljev matematike. Učenci so bili razporejeni v tri skupine glede na doseženo vrednost na lestvici. 
Višja vrednost pomeni bolj zavzet, pozoren, na otroka usmerjen pouk. 

Slovenija se je z deležem 58 % učencev, ki so deležni zelo zavzetega poučevanja, med 49 
državami uvrstila na osmo mesto od zadaj. Podoben delež učencev, ki so deležni najbolj zavzetega 
poučevanja, kot je v Sloveniji, imajo Švedska, Češka, Gruzija, Finska, Poljska in Singapur. Manjše 
deleže učencev, ki so prepoznali poučevanje svojega učitelja kot zelo zavzeto, pa so izmerili na 
Danskem, v Tajvanu, Hong Kongu, Južni Koreji in na Japonskem. Za države, ki so Sloveniji podobne, 
in tudi tiste nižje na lestvici je značilna zelo majhna ali nikakršna razlika med znanjem učencev, ki 
imajo zelo zavzete učitelje in tistih, ki imajo srednje zavzete učitelje. Obenem opazimo nižje znanje 
učencev, ki so poučevanje svojega učitelja opredelili kot manj zavzeto. V Sloveniji je razlika v znanju 
18 točk. 

Rezultat opozarja na pomembnost spremljanja in razvoja poučevanja učiteljev skozi učenčeve 
individualne izkušnje pri pouku. Nadaljnje analize bodo pokazale, ali je tudi odnos med učiteljevim 
poučevanjem in uspešnostjo učenca dvosmerem. Prvi podatki nam ne povedo, ali so bolj motivirani 
učenci pogosteje zapisali, da je poučevanje njihovega učitelja bolj zavzeto in ali je bolj zavzeto 
poučevanje povezano z večjo uspešnostjo znotraj kakšne posebne skupine otrok pri učenju matematike. 
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Portugalska  88 (0,7) 543 (2,3) 11 (0,7) 535 (4,3) 1 (0,2) ~ ~ 10,9 (0,04)
Bolgarija  87 (1,0) 530 (5,1) 11 (0,9) 503 (8,0) 2 (0,3) ~ ~ 11,2 (0,06)
Iran  86 (0,8) 436 (3,5) 11 (0,7) 419 (7,0) 2 (0,2) ~ ~ 11,1 (0,05)
Srbija  85 (0,9) 520 (3,7) 14 (0,8) 513 (5,5) 2 (0,2) ~ ~ 11,0 (0,06)
Turčija  83 (0,7) 495 (3,0) 15 (0,6) 438 (5,7) 2 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,05)
Indonezija  83 (0,7) 405 (3,7) 15 (0,6) 381 (5,9) 2 (0,3) ~ ~ 10,8 (0,05)
Jordanija  83 (1,3) 399 (3,1) 14 (1,1) 359 (8,3) 3 (0,4) 332 (12,9) 10,9 (0,07)
Maroko  82 (1,0) 386 (3,6) 15 (0,9) 359 (6,5) 3 (0,3) 311 (12,1) 10,8 (0,06)
Oman  82 (0,9) 435 (2,6) 15 (0,7) 393 (4,2) 3 (0,4) 364 (8,1) 10,7 (0,05)
Španija  82 (1,3) 506 (2,5) 15 (0,9) 509 (3,2) 3 (0,5) 493 (7,1) 10,7 (0,07)
Ruska federacija  77 (1,1) 566 (3,6) 21 (1,0) 560 (4,5) 2 (0,2) ~ ~ 10,3 (0,06)
Madžarska  77 (1,0) 532 (3,3) 20 (0,9) 523 (4,3) 3 (0,3) 504 (12,8) 10,4 (0,05)
Ciper  77 (1,2) 527 (2,6) 18 (0,9) 521 (4,6) 6 (0,7) 509 (7,2) 10,4 (0,06)
Bahrajn  75 (0,8) 460 (1,8) 20 (0,6) 436 (2,2) 6 (0,4) 413 (5,7) 10,4 (0,05)
Litva  75 (1,0) 538 (2,7) 23 (0,9) 527 (3,9) 3 (0,3) 534 (6,8) 10,1 (0,05)
Severna Irska  74 (1,2) 572 (3,4) 22 (1,0) 570 (4,7) 4 (0,5) 549 (13,0) 10,2 (0,07)
Kazahstan  73 (1,6) 551 (4,5) 25 (1,5) 529 (5,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,4 (0,08)
Irska  73 (1,3) 550 (2,2) 23 (1,1) 545 (4,0) 4 (0,4) 525 (7,3) 10,2 (0,06)
Kuvajt  73 (1,3) 359 (5,0) 21 (1,0) 343 (5,8) 6 (0,5) 321 (8,9) 10,3 (0,07)
Čile  73 (1,3) 465 (2,6) 22 (0,9) 451 (3,8) 6 (0,5) 430 (6,8) 10,3 (0,07)
Anglija  73 (1,3) 548 (3,3) 24 (1,2) 545 (3,7) 4 (0,4) 527 (8,1) 10,1 (0,06)
ZDA  73 (0,7) 545 (2,3) 22 (0,6) 535 (2,9) 5 (0,3) 510 (4,7) 10,2 (0,04)
Savdska Arabija  73 (1,1) 396 (3,9) 21 (0,9) 370 (5,4) 6 (0,5) 342 (8,6) 10,3 (0,06)
Kanada  72 (0,8) 514 (2,0) 24 (0,7) 511 (2,7) 4 (0,3) 487 (6,8) 10,1 (0,04)
Slovaška  70 (1,4) 495 (2,9) 26 (1,1) 507 (3,2) 5 (0,4) 499 (8,4) 10,0 (0,06)
Katar  70 (1,1) 452 (3,5) 23 (0,8) 429 (4,7) 8 (0,6) 387 (5,6) 10,1 (0,06)
Združeni arab. emirati  70 (0,7) 465 (2,5) 25 (0,6) 431 (3,2) 6 (0,4) 402 (8,0) 10,1 (0,04)
Norveška (5)  70 (1,2) 552 (2,6) 26 (1,0) 545 (3,6) 4 (0,5) 533 (8,4) 9,9 (0,05)
Italija  69 (1,2) 510 (2,7) 28 (1,0) 506 (3,6) 3 (0,4) 479 (10,7) 9,8 (0,05)
Južna Afrika (5)  68 (1,3) 396 (3,8) 25 (1,0) 345 (4,1) 6 (0,5) 314 (5,6) 10,1 (0,06)
Nemčija r 67 (1,2) 526 (2,3) 29 (1,0) 526 (2,9) 4 (0,4) 512 (6,3) 9,8 (0,05)
Belgija (FL)  66 (1,5) 544 (2,0) 32 (1,4) 550 (2,9) 2 (0,3) ~ ~ 9,7 (0,06)
Hrvaška  64 (1,3) 505 (2,0) 33 (1,2) 498 (2,5) 3 (0,4) 490 (11,2) 9,9 (0,07)
Francija  64 (1,2) 488 (2,7) 33 (1,1) 491 (4,0) 3 (0,3) 464 (8,3) 9,8 (0,05)
Nizozemska  64 (1,3) 533 (1,9) 33 (1,2) 527 (2,7) 4 (0,4) 513 (6,2) 9,6 (0,04)
Avstralija  63 (1,2) 519 (3,5) 31 (0,9) 520 (3,5) 6 (0,4) 492 (6,8) 9,7 (0,05)
Nova Zelandija  63 (1,1) 489 (2,6) 31 (0,9) 498 (3,2) 6 (0,4) 482 (6,6) 9,7 (0,04)
Švedska  60 (1,1) 518 (3,1) 35 (1,0) 521 (3,1) 5 (0,4) 512 (6,6) 9,5 (0,04)
Češka  59 (1,4) 525 (2,5) 35 (1,1) 534 (2,9) 6 (0,5) 522 (5,2) 9,4 (0,05)
Gruzija  58 (1,3) 474 (4,0) 40 (1,3) 461 (4,3) 2 (0,3) ~ ~ 9,9 (0,06)
Finska  58 (1,1) 540 (2,3) 37 (1,0) 532 (2,8) 5 (0,5) 516 (6,2) 9,4 (0,04)
Slovenija  58 (1,4) 521 (2,3) 37 (1,1) 522 (2,3) 5 (0,7) 503 (6,2) 9,6 (0,06)
Poljska  57 (1,3) 535 (2,3) 35 (1,0) 538 (2,9) 8 (0,8) 522 (5,6) 9,5 (0,06)
Singapur  55 (1,0) 625 (4,0) 37 (0,7) 613 (4,3) 7 (0,5) 592 (6,7) 9,3 (0,04)
Danska  53 (1,6) 547 (3,1) 38 (1,2) 533 (3,0) 9 (0,8) 522 (5,3) 9,1 (0,06)
Tajvan  51 (1,2) 603 (2,2) 37 (0,9) 595 (2,5) 11 (0,8) 576 (4,2) 9,2 (0,05)
Hong Kong  50 (1,3) 621 (3,3) 38 (1,0) 612 (3,5) 11 (0,8) 591 (4,6) 9,2 (0,06)
Južna Koreja  28 (1,3) 620 (2,9) 55 (1,1) 606 (2,4) 17 (1,3) 597 (4,4) 8,2 (0,05)
Japonska  26 (1,2) 597 (2,7) 54 (1,0) 595 (2,1) 20 (1,2) 583 (3,8) 8,2 (0,05)

Medn. povprečje  68 (0,2) 510 (0,4) 26 (0,1) 498 (0,6) 5 (0,1) 481 (1,2) - 

Povprečni 
dosežek

Poročilo učencev

Država Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečje na 
lestvici

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh njihovih odgovorov na 10 vprašanj o poučevanju. Učenci so ocenjeni kot 
izpostavljeni zelo zavzetemu poučevanju matematike, če so imeli na lestvici vsaj 9 točk, kar ustreza njihovemu popolnemu 
strinjanju s 5 od 10 izjav in strinjanju z drugimi 5. Učenci so izpostavljeni manj zavzetemu poučevanju, če so imeli na lestvici manj 
od 7 točk, kar ustreza njihovemu nestrinjanju s 5 od 10 izjav in strinjanju s 5. Vsi ostali učenci so ovenjeni kot izpostavljeni srednje 
zavzetemu poučevanju matematike. 

Povprečni 
dosežek

Preglednica M10.1: Zavzetost učiteljev pri poučevanju matematike 
                                           po presoji učencev

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.                   

Zelo zavzeto poučevanje Srednje zavzeto poučevanje Manj zavzeto poučevanje

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun 
dosežka. r opozarja, da so podatki na voljo za 70 % do 85 % učencev. 
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Motivacijo za učenje matematike med mlajšimi učenci smo izmerili s podatki o strinjanju učencev 
z nekaterimi trditvami, ki ostajajo v raziskavi TIMSS od prve izvedbe leta 1995, ter nekaj novejšimi 
trditvami iz leta 2011, ki so posebej primerne za otroke in njihovo matematiko na razredni stoopnji:

1. Z veseljem se učim matematiko.
2. Želim si, da se mi ne bi bilo treba učiti matematike.*
3. Matematika je dolgočasna.* 
4. Pri matematiki se učimo veliko zanimivega. 
5. Rad imam matematiko. 
6. Rad imam kakršno koli šolsko delo, ki vsebuje števila. 
7. Rad rešujem matematične probleme. 
8. Z veseljem pričakujem ure matematike. 
9. Matematika je eden izmed mojih najljubših predmetov. 
* Obrnjena lestvica. 

Odgovori v obliki izbirnih kategorij od zelo se strinjam do sploh se ne strinjam so bili zbrani v 
lestvico naklonjenosti do matematike na enak način kot že v TIMSS 2011. Mednarodna primerjava 
je v Preglednici M10.2. Učenci, ki so se zelo strinjali s 5 ali z več izjavami in strinjali s 4, so bili 
opredeljeni, kot takšni, ki se zelo radi učijo matematiko. Tisti, ki se s 5 izjavami niso strinjali, štejejo 
za učence, ki se ne učijo radi matematike. 

V Sloveniji se je leta 2015 po zgornjih kriterijih dobra tretjina četrtošolcev, 35 %, zelo rada 
učila matematiko, skoraj 40 % učencev se je srednje rado učilo matematiko in 27 % se jih ni rado učilo 
matematike. Delež najbolj naklonjenih matematiki je večji kot delež srednje naklonjenih. 

Slovenija je po deležu najbolj naklonjenih otrok učenju matematike na  42. mestu na lestvici 
držav v TIMSS 2015, kar je zelo nizko. Ob tem od leta 2011 beleži še statistično pomemben padec 
v naklonjenosti učenju matematike med četrtošolci. V letu 2011 je bilo najbolj naklonjenih učenju 
matematike 45 % in srednje naklonjenih okoli tretjine.Če padca ne bi bilo, bi se Slovenija uvrstila 
približno okoli 20 mesta. Po zgledu držav, ki se nahajajo okoli tega mesta v letu 2015, bi imela zelo 
verjetno tudi Slovenija še vedno največji delež četrtošolcev opredeljen kot učence, ki se zelo radi učijo 
matematiko. 

Slabo v rezultatih merjenja naklonjenosti pri nas je, da so povezani z znanjem, še bolj kot v letu 
2011. Učenci, ki se zelo radi učijo matematiko, so dosegli 18 točk več kot učenci, ki se jo srednje radi 
učijo. Učenci, ki se ne učijo radi matematike, so dosegli 13 točk manj kot tisti, ki se srednje radi učijo 
matematiko in zelo visokih 30 točk manj od četrošolcev, ki so matematiki zelo naklonjeni. 

Najbolj radi se učijo matematiko na Bližnjem vzhodu in vzhodu Evrope. Zelo radi jo imajo na 
Portugalskem. Tudi na Cipru, v Italiji, Franciji, Angliji in Srbiji je najbolj navdušenih več od polovice.



TIMSS 2015 za četrti razred                                                                                                                                                                 143

Poročilo	učencev

Turčija  79 (1,0) 497 (2,7) 18 (0,8) 439 (5,5) 4 (0,4) 436 (9,9) 11,3 (0,04)  0,3 (0,06) h
Oman  70 (0,9) 443 (2,8) 25 (0,8) 391 (3,2) 5 (0,3) 374 (7,0) 11,0 (0,04)  0,5 (0,06) h
Kazahstan  69 (1,4) 552 (4,5) 29 (1,2) 530 (5,7) 2 (0,4) ~ ~ 11,0 (0,05)  0,1 (0,07)  
Jordanija  68 (1,5) 409 (3,5) 25 (1,3) 350 (5,8) 7 (0,6) 364 (10,4) 11,0 (0,06)  ◊ ◊  
Maroko  67 (1,3) 399 (3,6) 28 (1,1) 346 (4,9) 5 (0,4) 324 (12,9) 10,9 (0,04)  0,7 (0,08) h
Indonezija  66 (1,3) 415 (3,3) 31 (1,2) 376 (4,6) 4 (0,6) 337 (16,5) 10,7 (0,04)  ◊ ◊  
Iran  65 (1,4) 449 (3,7) 28 (1,2) 398 (5,5) 7 (0,5) 411 (8,6) 10,8 (0,05)  0,1 (0,07)  
Portugalska  61 (1,0) 556 (2,4) 28 (0,8) 522 (2,9) 10 (0,7) 508 (4,8) 10,6 (0,05)  0,2 (0,08) h
Bolgarija  56 (1,3) 540 (4,9) 30 (1,0) 511 (6,2) 14 (0,9) 498 (6,5) 10,4 (0,06)  ◊ ◊  
Ciper  56 (1,2) 538 (2,6) 27 (0,9) 514 (3,7) 17 (0,9) 501 (4,8) 10,3 (0,05)  ◊ ◊  
Bahrajn  55 (0,9) 471 (1,9) 32 (0,6) 428 (2,3) 13 (0,6) 435 (3,7) 10,4 (0,04)  0,2 (0,08)  
Kuvajt  55 (1,5) 371 (4,9) 31 (1,2) 330 (5,8) 13 (0,9) 336 (6,6) 10,3 (0,06)  ◊ ◊  
Združeni arab. emirati  55 (0,8) 472 (2,7) 33 (0,5) 427 (2,9) 12 (0,6) 437 (5,1) 10,4 (0,03)  -0,1 (0,05)  
Savdska Arabija  54 (1,3) 406 (3,7) 33 (1,0) 364 (5,6) 13 (1,0) 367 (6,7) 10,3 (0,05)  -0,2 (0,08)  
Ruska federacija  52 (1,1) 577 (4,4) 37 (0,8) 555 (3,4) 11 (0,9) 536 (3,9) 10,2 (0,04)  -0,3 (0,06) i
Gruzija  52 (1,5) 481 (3,9) 45 (1,4) 452 (4,4) 4 (0,4) 420 (10,6) 10,5 (0,05)  -0,8 (0,06) i
Italija  51 (1,2) 515 (3,2) 31 (0,9) 502 (3,0) 18 (0,8) 496 (4,2) 10,1 (0,05)  0,0 (0,07)  
Francija  50 (1,1) 501 (3,0) 35 (0,9) 480 (3,8) 14 (0,7) 466 (3,9) 10,1 (0,04)  ◊ ◊  
Litva  50 (1,1) 545 (2,6) 36 (1,1) 530 (3,3) 13 (0,7) 514 (5,0) 10,2 (0,04)  -0,2 (0,06) i
Anglija  50 (1,4) 555 (3,7) 32 (0,9) 546 (3,5) 17 (1,0) 523 (4,4) 10,1 (0,05)  0,3 (0,08) h
Srbija  50 (1,5) 527 (5,2) 30 (1,1) 517 (4,1) 19 (1,0) 502 (5,0) 10,1 (0,06)  0,3 (0,09) h
Katar  49 (1,3) 462 (3,6) 36 (1,1) 423 (4,6) 15 (0,8) 414 (5,3) 10,2 (0,06)  0,2 (0,08) h

Čile  47 (1,3) 476 (2,9) 33 (0,8) 447 (2,9) 19 (1,0) 442 (3,4) 10,0 (0,06)  0,1 (0,07)  

Španija  46 (1,3) 516 (3,1) 34 (1,0) 500 (2,6) 19 (1,0) 492 (3,1) 9,9 (0,05)  -0,1 (0,08)  
Južnoafriška rep. (5)  46 (1,2) 416 (3,5) 46 (0,9) 345 (3,9) 8 (0,4) 350 (6,7) 10,1 (0,04)  ◊ ◊  
Norveška (5)  43 (1,4) 558 (3,4) 36 (1,0) 548 (3,1) 20 (1,0) 534 (3,7) 9,8 (0,05)  ◊ ◊  
Nova Zelandija  43 (0,9) 498 (3,1) 34 (0,7) 488 (3,2) 23 (0,8) 485 (3,4) 9,8 (0,04)  -0,1 (0,06)  
ZDA  42 (0,8) 555 (2,8) 35 (0,5) 536 (2,7) 23 (0,7) 524 (2,3) 9,7 (0,04)  0,0 (0,05)  
Slovaška  42 (1,2) 504 (3,4) 38 (0,9) 497 (3,0) 20 (0,9) 490 (3,9) 9,8 (0,05)  -0,1 (0,07)  
Singapur  39 (0,8) 640 (4,1) 38 (0,7) 611 (4,1) 23 (0,8) 591 (4,5) 9,6 (0,03)  -0,3 (0,05) i
Madžarska  39 (1,1) 548 (3,9) 38 (0,9) 523 (4,0) 22 (1,1) 507 (4,3) 9,7 (0,05)  -0,3 (0,07) i
Kanada  38 (0,9) 529 (2,2) 38 (0,6) 508 (2,6) 24 (0,9) 491 (3,0) 9,6 (0,04)  ◊ ◊  
Nemčija r 38 (1,2) 537 (2,6) 35 (0,9) 525 (2,6) 27 (1,1) 511 (3,0) 9,5 (0,05) r -0,1 (0,07)  
Irska  38 (1,2) 561 (3,0) 39 (0,9) 547 (2,6) 23 (1,1) 528 (3,2) 9,6 (0,05)  0,0 (0,08)  
Danska  38 (1,4) 553 (3,6) 42 (1,1) 538 (2,9) 21 (1,1) 518 (4,0) 9,6 (0,05)  0,1 (0,07)  
Avstralija  37 (1,0) 535 (4,7) 36 (0,8) 516 (3,1) 27 (0,7) 496 (4,2) 9,5 (0,04)  -0,2 (0,07) i
Severna Irska  35 (1,1) 585 (4,0) 38 (1,0) 573 (3,8) 27 (1,1) 547 (4,4) 9,5 (0,05)  0,1 (0,08)  
Hong Kong  35 (1,1) 631 (3,2) 38 (1,0) 612 (3,6) 27 (1,2) 596 (3,8) 9,5 (0,05)  -0,5 (0,07) i

Švedska  35 (1,3) 523 (4,1) 40 (1,1) 518 (3,2) 25 (1,3) 514 (3,3) 9,5 (0,05)  -0,3 (0,08) i

Češka  35 (0,9) 539 (2,8) 40 (0,8) 530 (2,8) 25 (0,9) 511 (3,2) 9,5 (0,04)  -0,4 (0,06) i
Poljska  35 (1,0) 547 (2,9) 41 (1,1) 532 (2,7) 25 (1,3) 524 (3,2) 9,4 (0,05)  ◊ ◊  
Slovenija  35 (1,1) 535 (2,7) 39 (0,9) 518 (2,7) 27 (1,4) 505 (2,5) 9,4 (0,06)  -0,4 (0,08) i
Nizozemska  33 (1,0) 543 (2,2) 39 (1,1) 528 (1,9) 27 (1,0) 517 (2,7) 9,3 (0,04)  0,1 (0,06)  
Belgija (FL)  31 (1,2) 552 (2,3) 38 (0,8) 546 (2,7) 31 (1,5) 540 (2,9) 9,2 (0,05)  0,1 (0,08)  
Hrvaška  29 (1,2) 515 (2,7) 41 (1,1) 500 (2,7) 29 (1,2) 494 (2,6) 9,3 (0,05)  0,2 (0,07) h
Finska  28 (1,0) 550 (3,4) 41 (0,9) 537 (2,4) 31 (1,0) 521 (2,5) 9,2 (0,04)  0,0 (0,08)  
Japonska  26 (0,9) 621 (2,6) 44 (0,9) 594 (2,3) 30 (1,2) 567 (2,4) 9,2 (0,04)  -0,1 (0,06)  
Tajvan  23 (1,0) 618 (3,4) 38 (1,0) 598 (2,7) 38 (1,1) 582 (2,3) 8,9 (0,05)  -0,2 (0,07) i
Južna Koreja  19 (0,7) 645 (3,3) 46 (1,0) 610 (2,4) 35 (1,0) 586 (2,7) 8,9 (0,03)  -0,1 (0,05)  

Medn. povprečje  46 (0,2) 521 (0,5) 35 (0,1) 495 (0,5) 19 (0,1) 483 (0,8)       

h i

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2011. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.                                     

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Statistično pomembno višje kot  v letu 2011

Ne učim se rad matematike

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Povprečje na 
lestvici

Statistično pomembno nižje kot  v letu 

Odstotek 
učencev

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. ◊ označuje, da država ni sodelovala 2011. 

Preglednica M10.2: Naklonjenost učencev do učenja matematike

Učenci so dobili točke na lestvici iz vseh svojih odgovorov na 9 vprašanj o naklonjenosti do učenja matematike. Učenci, ki se zelo radi učijo 
matematiko, so imeli na lestvici najmanj 10,1 točk, kar ustreza njihovemu popolnemu strinjanju s 5 od 9 izjav in strinjanju z ostalimi 4. Učenci, 
ki se matematike ne učijo radi, so imeli na lestvici največ 8,3 točk, kar ustreza njihovemu nestrinjanju s 5 od 9 izjav in strinjanju s 4. Vsi ostali 
so opredeljeni za učence, ki se srednje radi učijo matematiko.

Država
Zelo rad se učim matematiko Srednje rad se učim matematiko Razlika v 

povprečju na 
lestvici iz 2011

Odstotek 
učencev
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Merjenje samozavesti v matematiki, občutka učenca o svoji uspešnosti pri tem predmetu, je 
tradicionalno vključeno v TIMSS od leta 1995. Tudi ta kazalec pa je bil v letu 2011 posodobljen tako, 
da natančneje zaznava posamezne vidike samozavesti v različnem matematičnem znanju. Učence 
smo prosili, da označijo, kako močno se strinjajo z naslednjimi trditvami. 

1. Pri matematiki sem ponavadi uspešen. 
2. Matematika je zame težja kot za večino mojih sošolcev. 
3. Matematika mi ne gre. 
4. Pri matematiki se snov hitro naučim. 
5. Matematika me dela živčnega. 
6. Dober sem pri reševanju težkih matematičnih nalog. 
7. Učitelj pravi, da sem dober v matematiki. 
8. Matematika je zame težja kot drugi predmeti. 
9. Matematika me zmede. 

Lestvica samozavesti je stopnjo otrokovega strinjanja z vsemi izjavami združila v vrednost 
samozavesti. Obenem so bili učenci po njej razvrščeni v zelo in srednje samozavestne ter 
nesamozavestne v matematiki. 

Slovenski učenci so bili vedno bolj samozavestni v matematiki, kot so ji bili naklonjeni.  Po 
deležu 32 % učencev, ki so bili v letu 2015 prepoznani za somozavestne, je Slovenija sicer na 29. 
mestu, kar je precej bolje kot v merjenju naklonjenosti. Vendar pa je povprečna vrednost samozavesti 
od leta 2011 padla kar za pol točke. Če ne bi, bi se Slovenija uvrstila okoli 5. mesta, kot v letu 2011. 
Takrat je bili zelo samozavestnih 43 %, tretjina več kot leta 2015.

 V letu 2015 je bilo 46 % četrtošolcev srednje samozavestnih in kar 22 % nesamozavestnih. 
Delež nesamozavestnih je primerljiv z deleži nesamozavestnih v več evropskih državah, vendar 
izrazito večji kot v letu 2011, ko je bilo nesamozavestnih polovico manj, 13 % četrtošolcev. Izrazito 
velike deleže nesamozavestnih učencev pa so, kakor tudi že v prejšnjih raziskavah, izmerili v državah 
Daljnega vzhoda. 

Otrokov občutek o svoji uspešnosti je jasno povezan z znanjem, ki ga je učenec pokazal na 
matematičnem preizkusu TIMSS. Zelo samozavestni so dosegli 43 točk več kot srednje samozavestni, 
nesamozavestni učenci v matematiki, ki jih je med petino in četrtino vseh, pa skoraj 90 točk manj kot 
zelo samozavestni. 

Vsi trije kazalci, zavzetost poučevanja, naklonjenost učenju in samozavest, za Slovenijo kažejo 
pesimistične rezultate in nadaljevanje padajočega trenda. Ker se stališča vedno bolj povezujejo z 
znanjem, potrebujemo v Sloveniji takojšnje zavedanje in reševanje tega problema na vseh ravneh 
izobraževanja.
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Srbija  45 (1,2) 556 (5,2) 36 (1,0) 507 (4,1) 19 (0,8) 458 (4,7) 10,5 (0,05) 0,4 (0,07) h
Ciper  44 (1,1) 560 (2,9) 38 (0,9) 511 (2,8) 17 (0,8) 469 (3,9) 10,5 (0,05)  ◊ ◊  
Norveška (5)  44 (1,0) 578 (3,0) 44 (0,9) 536 (2,6) 12 (0,6) 493 (4,5) 10,5 (0,05)  ◊ ◊  
Bolgarija  42 (1,2) 561 (4,0) 37 (0,9) 513 (5,0) 20 (1,1) 478 (8,3) 10,5 (0,06)  ◊ ◊  
Jordanija  42 (1,2) 434 (3,6) 39 (0,9) 376 (3,6) 19 (1,0) 328 (7,5) 10,5 (0,06)  ◊ ◊  
Turčija  41 (1,0) 532 (3,0) 40 (0,9) 464 (3,6) 19 (0,8) 423 (4,4) 10,4 (0,05)  0,1 (0,06)  
Nizozemska  40 (1,0) 562 (1,8) 39 (1,0) 522 (2,1) 21 (0,8) 484 (2,1) 10,3 (0,04)  0,2 (0,06) h
Kazahstan  40 (1,5) 566 (4,9) 48 (1,2) 535 (5,3) 12 (0,9) 515 (6,3) 10,6 (0,06)  0,1 (0,09)  
Anglija  37 (1,1) 578 (4,7) 43 (1,0) 541 (3,4) 20 (0,9) 499 (3,3) 10,1 (0,05)  0,1 (0,06)  
Kuvajt  37 (1,1) 387 (5,2) 45 (0,9) 342 (4,9) 18 (0,7) 317 (6,5) 10,3 (0,05)  ◊ ◊  
Gruzija  37 (1,6) 501 (4,2) 50 (1,3) 458 (3,6) 13 (0,8) 400 (6,2) 10,3 (0,06)  −0,2 (0,07) i
Irska  37 (0,9) 583 (2,6) 45 (0,8) 539 (2,4) 18 (0,8) 498 (3,7) 10,2 (0,04)  −0,2 (0,07) i

Švedska  36 (1,3) 548 (3,0) 49 (1,2) 511 (3,2) 15 (0,6) 475 (4,0) 10,2 (0,05)  −0,2 (0,07)  
Italija  36 (1,0) 532 (3,1) 46 (0,9) 505 (2,8) 18 (0,7) 466 (4,0) 10,1 (0,04)  0,2 (0,06) h
Nemčija r 36 (1,2) 557 (2,4) 42 (1,0) 523 (2,2) 22 (0,8) 483 (3,4) 10,1 (0,05) r −0,2 (0,06) i
Madžarska  35 (0,9) 581 (3,0) 42 (0,8) 522 (3,6) 23 (0,9) 464 (5,0) 10,1 (0,04)  −0,2 (0,06) i
ZDA  35 (0,7) 583 (2,4) 41 (0,6) 534 (2,5) 24 (0,6) 492 (2,2) 10,0 (0,03)  −0,2 (0,04) i
Iran  35 (1,0) 471 (4,3) 47 (0,8) 424 (3,9) 18 (0,9) 383 (6,1) 10,2 (0,05)  −0,3 (0,08) i
Bahrajn  35 (0,8) 492 (1,6) 44 (0,7) 444 (1,9) 21 (0,6) 407 (2,8) 10,2 (0,05)  −0,1 (0,06)  
Katar  34 (1,2) 475 (4,2) 43 (0,9) 439 (3,4) 23 (0,9) 395 (4,4) 10,1 (0,05)  −0,1 (0,07)  
Oman  34 (1,1) 465 (3,4) 49 (0,9) 418 (2,8) 17 (0,6) 377 (3,3) 10,1 (0,04)  −0,3 (0,06) i
Danska  34 (1,1) 578 (3,0) 49 (0,9) 529 (3,0) 17 (0,8) 490 (3,7) 10,1 (0,04)  0,2 (0,06) h
Francija  33 (0,9) 521 (3,0) 46 (1,1) 487 (3,3) 21 (0,8) 439 (4,2) 10,0 (0,03)  ◊ ◊  
Savdska Arabija  33 (1,3) 420 (4,2) 43 (1,1) 382 (4,7) 23 (1,1) 350 (6,3) 10,1 (0,06)  −0,3 (0,09) i

Španija  33 (1,0) 543 (2,6) 41 (0,8) 503 (2,8) 26 (0,9) 461 (2,9) 10,0 (0,04)  0,0 (0,07)  
Kanada  33 (0,7) 552 (2,3) 44 (0,6) 506 (2,3) 23 (0,7) 467 (2,5) 9,9 (0,04)  ◊ ◊  
Hrvaška  33 (1,1) 538 (2,4) 49 (1,1) 497 (2,1) 18 (0,8) 455 (3,7) 10,1 (0,04)  −0,1 (0,06)  
Slovaška  32 (0,9) 538 (2,9) 45 (0,8) 494 (2,9) 23 (0,6) 453 (3,6) 9,9 (0,04)  0,0 (0,06)  
Slovenija  32 (0,9) 559 (2,6) 46 (1,0) 517 (2,3) 22 (0,8) 471 (3,0) 9,9 (0,04)  −0,5 (0,06) i
Severna Irska  31 (1,1) 614 (3,8) 46 (1,0) 568 (3,8) 23 (1,1) 518 (3,7) 9,9 (0,04)  −0,1 (0,07)  

31 (0,7) 499 (2,7) 49 (0,6) 444 (2,6) 20 (0,5) 403 (3,3) 10,0 (0,03)  −0,4 (0,04) i
Litva  30 (1,0) 578 (3,2) 50 (1,0) 530 (2,9) 20 (0,9) 486 (3,7) 9,9 (0,04)  0,1 (0,05)  
Belgija (FL)  30 (0,9) 576 (2,7) 45 (0,8) 543 (2,5) 25 (0,9) 515 (2,7) 9,7 (0,04)  0,0 (0,06)  
Maroko  29 (1,2) 421 (4,2) 49 (1,0) 375 (4,0) 22 (0,8) 337 (5,2) 10,0 (0,05)  0,3 (0,07) h
Poljska  29 (0,9) 578 (2,9) 46 (1,1) 534 (2,3) 25 (1,0) 488 (2,7) 9,8 (0,04)  ◊ ◊  
Finska  28 (0,9) 572 (2,8) 51 (1,0) 532 (2,1) 20 (0,7) 493 (2,7) 9,8 (0,03)  −0,1 (0,05) i
Ruska federacija  28 (0,8) 599 (4,7) 45 (0,9) 569 (3,6) 28 (0,8) 522 (3,4) 9,7 (0,04)  −0,1 (0,06) i
Avstralija  27 (0,8) 569 (3,9) 46 (1,0) 514 (2,9) 27 (1,0) 473 (4,1) 9,7 (0,03)  −0,4 (0,05) i

Čile  26 (0,9) 504 (3,1) 42 (0,9) 461 (2,6) 32 (1,1) 425 (3,0) 9,6 (0,04)  0,1 (0,06)  
Portugalska  25 (1,0) 592 (2,7) 42 (1,0) 546 (2,6) 33 (1,1) 497 (2,5) 9,6 (0,05)  −0,1 (0,07)  

Češka  24 (0,8) 570 (3,4) 48 (0,9) 530 (2,5) 28 (0,7) 489 (3,2) 9,6 (0,03)  −0,2 (0,05) i
Indonezija  23 (1,0) 440 (3,7) 53 (1,0) 397 (3,5) 24 (1,1) 365 (6,2) 9,7 (0,04)  ◊ ◊  
Nova Zelandija  22 (0,7) 543 (3,4) 48 (0,8) 492 (2,6) 30 (0,7) 452 (3,3) 9,5 (0,03)  −0,1 (0,04) i
Hong Kong  19 (0,8) 660 (3,7) 45 (1,0) 622 (3,0) 36 (1,1) 583 (3,4) 9,3 (0,05)  −0,1 (0,06)  
Singapur  19 (0,8) 681 (3,6) 42 (0,6) 633 (3,6) 39 (1,1) 572 (4,0) 9,2 (0,05)  0,0 (0,06)  
Južnoafriška rep. (5)  16 (0,7) 460 (6,0) 51 (0,7) 376 (3,2) 33 (0,9) 341 (3,5) 9,3 (0,03)  ◊ ◊  
Japonska  15 (0,6) 648 (3,5) 48 (0,9) 602 (2,4) 37 (1,0) 559 (2,2) 9,1 (0,03)  0,4 (0,04) h
Tajvan  15 (0,6) 653 (2,9) 39 (0,8) 612 (2,4) 46 (0,9) 566 (2,2) 8,9 (0,03)  −0,3 (0,05) i
Južna Koreja  13 (0,6) 668 (3,2) 51 (0,9) 623 (2,2) 36 (1,0) 566 (2,3) 9,1 (0,03)  0,1 (0,04) h
Medn. povprečje  32 (0,1) 546 (0,5) 45 (0,1) 502 (0,5) 23 (0,1) 460 (0,6)       

h i

Preglednica M10.3: Samozavest učencev pri matematiki

Poročilo učencev
Učencem so bile dodeljene točke na lestvici samozavesti iz njihovega strinjanja z 9 izjavami. Učenci so ocenjeni, da so zelo samozavestni v 
matematiki, če imajo najmanj 10,6 točk, kar ustreza njihovemu popolnemu strinjanju s 5 od 9 izjav in strinjanju z ostalimi 4. Učenci so 
nesamozavestni v matematiki, če imajo največ 8,5 točk, kar pomeni, da se ne strinjajo s 5 od 9 izjav in strinjajo s 4. Vsi ostali učenci so 
ocenjeni, da so zmerno samozavestni v matematiki. 

Povpr. dosežek

Zelo samozavestni

% učencev

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. ◊ označuje, da država ni sodelovala leta 2011. 

Povpr. dosežek % učencev
Država

NesamozavestniZmerno samozavestni

Povpr. dosežek

Združeni arab. emirati

Statistično pomembno nižje kot  v letu 2011

Statistično pomembno višje kot  v letu 
2011

Povprečje na 
lestvici

Razlika od povpre-
čja lestvice iz 2011% učencev

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitev odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2011. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.                                     
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No changes yet!No changes yet!

1995 1999 2003 2007 2011 2015

 

Mednarodni naravoslovni dosežki

Singapur in Južna
Koreja sta na vrhu  
naravoslovnih 
dosežkov. 
Med prvimi petimi 
so še Japonska, 
Ruska federacija in 
Hong Kong. 
 

V TIMSS 2015 naravoslovje  
je sodelovalo 47 držav. 

Prosimo, glejte preglednico1.3 za statistično pomembnost razlik med državami.

     Singapur   590

 J. Koreja  589  Japonska 569 

             Ruska federacija  567 

             Hong Kong  557 

               Tajvan  555    Finska  554  

        Kazahsta   550     Poljska   547 

                      ZDA    546   Slovenija  543 

      Madžarska   542       Švedska  540    Norveška  538 

                     Anglija   536        Bolgarija   536    Češka  534

          Hrvaška  533      Irska   529     Nemčija  528     Litva 528 

                       Danska  527     Kanada  525       Srbija   525   Avstralija  524 

                                          Slovaška   520    Severna Irska   520    Španija   518 

                    Nizozemska 517     Italija   516      Belgija (FL)  512    Portugalska  508  

                             Nova Zelandija  506      Francija  487     Turčija 483        Ciper  481    Čile  478 

                           Bahrajn   459     Gruzija   451        Zdr. arab. emirati   451    Katar   436  

             Oman  431   Iran  421   Indonezija  397   Savd. arabija 390    Maroko 352      Kuvajt  337

NARAVOSLOVJE − 4. RAZRED  
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NARAVOSLOVJE − 4. RAZRED  

 

No changes yet!No changes yet!

1995 1999 2003 2007 2011 2015

 

Trendi 2011 − 2015: 41 držav

Trendi 1995 − 2015: 17 držav

17 držav  
višji povprečni 
dosežek 

16 držav
enak povprečni  
dosežek

8 držav
nižji povprečni 
dosežek

Avstralija, Bahrajn, Hrvaška,  
Hong Kong, Irska, Japonska,
Kazahstan, Litva, Moroko,
Nova Zelandija, Oman, Katar,
Ruska federacija, Slovenija,
Španija, Turčija,  
Združeni arab. emirati

Belgija (FL), Čile,  
Tajvan, Češka, Danska, 
Anglija, Gruzija, Nemčija, 
Madžarska, Koreja, Severna
Irska,  Norveška, Srbija, 
Singapur,  Švedska, ZDA

Finska, Iran, Italija,
Kuvajt, Nizozemska,
Portugalska, 
Savd. Arabija, Slovaška 

11 držav 
višji povprečni 
dosežek

4 države
enak povprečni  
dosežek 

2 državi 
 nižji povprečni 
 dosežek

Ciper, Anglija,  
Hong Kong, Madžarska, 
 Iran, Irska, Japonska,
Koreja, Portugalska, 
Singapur, Slovenija

Avstralija,
Češka,
Nova Zelandija,
ZDA

Nizozemska,
Norveška

25 držav ne beleži razlike med deklicami in dečki pri naravoslovnih dosežkih. Dečki imajo 
višji dosežek v 11 državah, v povprečju za 8 točk. Deklice imajo višji dosežek v 11 državah, v 
povprečju za 24 točk.
Leta 1995 so bili dečki uspešnejši v 10  državah, 2015 pa v 7 državah od 17, ki merijo trende. 

Trendi za četrti razred kažejo višje naravoslovne dosežke 
po svetu

2015, ni razlik med deklicami in dečki pri dosežkih v več kot polovici držav

 

No changes yet!No changes yet!

1995 1999 2003 2007 2011 2015

 

Mednarodni naravoslovni dosežki

Singapur je na vrhu
 naravoslovnih dosežkov. 
Med prvimi petimi so še

Japonska, Tajvan,
Severna Koreja in 
Slovenija.

V TIMSS 2015 je v naravoslovju
sodelovalo 39  držav.

Trendi 2011-2015: 34 držav

Trendi 1995-2015: 16 držav

15 držav 
višji povprečni
dosežek

15 držav
enak povprečni 
dosežek

4 države
nižji povprečni
dosežek

Bahrajn, Gruzija, 
Hong Kong, Japonska
Kazakhstan, Litva, Malezija,
Moroko, Oman,
Katar, Slovenija, Južna Afrika, 
Švedska, Turčija, 
Združeni arab. Emirati

Avstralija, Čile, Tajvan,
Anglija, Madžarska, Izrael,
Italija, Koreja, Libanon,
Nova Zelandija, Norveška,
Ruska federacija,
Singapur, Tajska,
ZDA

Bocvana, Iran,
Jordanija,
Saudova Arabija

9 držav
višji povprečni
dosežek

4 države
enak povprečni 
dosežek 

3 države
 nižji povprečni
 dosežek

Hong Kong, Irska,
Japonska, Koreja, Litva,
Ruska federacija, Singapur, 
Slovenija, ZDA

Avstralija,
Anglija, Iran,
Nova Zelandija

Madžarska,
Norveška,
Švedska

20-letni trendi kažejo nižje naravoslovne 
dosežkih pri fantih

V TIMSS 2015, ni razlik med dekleti in fanti pri  
naravoslovnih dosežkih v več kot polovici držav

Od 39 TIMSS 2015 držav:
	 •	 Dekleta imajo višji dosežek v 14 državah, v povprečju za 28 točk.

	 •	 Fantje imajo višji dosežek v 5 državah, v povprečju za 11 točk.

	 •	 20 držav ne beleži razlike med dekleti pri naravoslovnih dosežkih.

Trendi za osmi razred kažejo višje 
naravoslovne dosežke po svetu

  Singapur 597

Japonska  571

Tajvan   569

Koreja 556  Slovenija 551

         Hong Kong 546

    Ruska federacija   544    Anglija 537

 Kazakhstan 533       Irska 530 

           ZDA 530       Madžarska 527   Kanada 526 

Švedska 522   Litva 519        Nova Zelandija 513

   Avstralija 512    Norveška  509   Izrael 507  Italija 499 

Turčija 493   Malta 481 Združeni arab. Emirati 477 

 Malezija 471   Bahrajn 466   Katar 457  Iran 456        Tajska 456 

Oman 455 Čile  454  Gruzija 443   Jordanija 426    Kuvajt 411     Libanon 398 

Saudova Arabija 396 Moroko 393 Bocvana 392    Egipt 371  Južna Afrika  358

          Glej Exhibit 1.4 za statistično pomembne razlike. 

Trendi 2011-2015: 34 držav
	 •	 Leta 2011, so imeli fantje višji povprečni     
dosežek v 8 državah in dekleta v 12 državah.

	 •	 Leta 2015, so imeli fantje višji povprečni 
dosežek v 5 državah in dekleta v 12 državah.

	 •	 V	34 državah ni bilo razlik v povpečnih 
dosežkih med dekleti in fanti v 14 državah 
leta 2011  in 17 državah leta 2015.

Trendi 1995-2015: 16 držav
	 •	 Leta 1995, so imeli fantje višji povprečni dosežek 
od deklet v skoraj vseh državah (15 od 16), v 
povprečju za 21 točk. Samo v dveh državah ni bilo 
razlik v povprečnih dosežkih med spoloma.

	 •	 Leta 2015, so imeli fantje višji povprečni dosežek 
od deklet v le 3 državah, v povprečju za 11 točk. 

V 13 ržavah ni bilo razlik v povprečnih dosežkih 
med spoloma.

NARAVOSLOVJE–8. RAZRED  

SOURCE: IEA’s Trends in International Mathematics and 
Science Study – TIMSS 2015. 
http://timss2015.org/download-center/
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2.1 Naravoslovni dosežki
Najpomembnejši rezultat raziskave TIMSS so primerjave med dosežki učencev v različnih državah. 
Prikazene so primerjave med dosežki na preizkusih znanja iz naravoslovja za četrtošolce v 47 državah, 
ki so sodelovale v raziskavi leta 2015. Posebna pozornost je posvečena slovenskim rezultatom. 
Učenci so svoje znanje izkazali z reševanjem preizkusa znanja, ki je vseboval polovico matematičnih 
in polovico naravoslovnih nalog. Vsak učenec je v postopkih modeliranja rezultata pridobil meritev 
svojega matematičnega in naravoslovnega dosežka v obliki distribucije dosežka na lestvici med 0 
in 1000 točkami. Značilnost lestvic dosežkov raziskave TIMSS so bile določene leta 1995. Lestvice 
znanja imajo povprečje 500 točk in standardni odklon 100 točk v vsaki izvedbi raziskave TIMSS. S 
posebnimi statističnimi metodami se lestvice v vsakokratni raziskavi preračunajo in uravnovesijo tako, 
da dopuščajo neposredno primerjavo z dosežki, izmerjenimi v prejšnjih izvedbah, kljub različnemu 
naboru nalog v preizkusih in sodelujočih držav. Osnova preračuna lestvic so rezultati držav, ki so 
sodelovale v vseh merjenjih. Slovenija je sodelovala v vseh ponovitvah raziskave TIMSS in ima zato 
zelo kakovostne podatke za merjenje trendov v znanju matematike in naravoslovja od leta 1995 dalje. 

Porazdelitev dosežkov iz naravoslovja je za vsako sodelujočo državo prikazano v Preglednici 
N1.1. Preglednica za vsako državo vsebuje povprečno število doseženih točk učencev v državi z 
intervalom zaupanja in razponom dosežka srednje polovice učencev (od 25. do 75. percentila), kakor 
tudi dosežke ekstremnih skupin (5. in 95. percentil). Države si sledijo po padajočem vrstnem redu 
glede na povprečni dosežek. Poleg dosežka je v oklepaju navedena standardna napaka. O statistično 
pomembnih razlikah med dosežkoma dveh držav lahko govorimo, če se intervala zaupanja okoli 
dosežkov ne prekrivata (± 2 standardni napaki). V preglednicah sta ob rezultatu države udeleženke 
različna simbola, ki kažeta, ali je bil dosežek države statistično pomembno višji (puščica navzgor) ali 
nižji (puščica navzdol) od povprečnih 500 točk, ki jih imenujemo povprečje TIMSS.
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Država Porazdelitev naravoslovnih dosežkov

2 Singapur 590 (3,7) h
Južna Koreja 589 (2,0) h
Japonska 569 (1,8) h
Ruska federacija 567 (3,2) h

† Hong Kong 557 (2,9) h
Tajvan 555 (1,8) h
Finska 554 (2,3) h
Kazahstan 550 (4,4) h
Poljska 547 (2,4) h

2 † ZDA 546 (2,2) h
Slovenija 543 (2,4) h
Madžarska 542 (3,3) h

2 Švedska 540 (3,6) h
Norveška (5) 538 (2,6) h
Anglija 536 (2,4) h
Bolgarija 536 (5,9) h
Češka 534 (2,4) h
Hrvaška 533 (2,1) h
Irska 529 (2,4) h
Nemčija 528 (2,4) h

2 Litva 528 (2,5) h
2 † Danska 527 (2,1) h

1 2 † Kanada 525 (2,6) h
3 Srbija 525 (3,7) h

Avstralija 524 (2,9) h
Slovaška 520 (2,6) h

‡ Severna Irska 520 (2,2) h
2 Španija 518 (2,6) h
† Nizozemska 517 (2,7) h
2 Italija 516 (2,6) h
† Belgija (FL) 512 (2,3) h
2 Portugalska 508 (2,2) h

Nova Zelandija 506 (2,7) h

# Povprečje TIMSS 500  
Francija 487 (2,7) i
Turčija 483 (3,3) i
Ciper 481 (2,6) i
Čile 478 (2,7) i

2 Bahrajn 459 (2,6) i
1 Gruzija 451 (3,7) i

Združeni arab. emirati 451 (2,8) i
Katar 436 (4,1) i
Oman 431 (3,1) i
Iran 421 (4,0) i
Indonezija 397 (4,8) i
Savdska Arabija 390 (4,9) i

ψ Maroko 352 (4,7) i
ψ Kuvajt 337 (6,2) i

h

i

 

Ψ

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Preglednica N1.1: Porazdelitev naravoslovnih dosežkov

Povprečno število doseženih 
točk

Glej dodatek C.1 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2 in 3. Glej dodatek C.7 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih vzorca.
Povprečni dosežek ni zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %.

Lestvica dosežkov TIMSS je bila vzpostavljena leta 1995 na skupni porazdelitvi dosežka vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 1995. Sklicna točka pri 500 točkah, povprečje TIMSS, je bila 
določena kot povprečje združene porazdelitve iz vseh držav. Enota na lestvici je bila določena tako, da 100 točk ustreza standardnemu odklonu porazdelitve.

Povprečje države je statistično pomembno nižje 
od povprečja TIMSS za 4. razred 

Povprečje države je statistično pomembno višje  
od povprečja TIMSS za 4. razred 
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Mednarodne primerjave znanja naravoslovja kažejo, da so azijske države še vedno v ospredju 
sodelujočih držav v četrtem razredu. Iz preglednice naravoslovnih dosežkov izbrane populacije 
učencev četrtega razreda lahko vidimo, da so razlike v povprečnih dosežkih držav precejšnje. Glede 
na povprečje TIMSS 500 točk je 33 od 47 držav doseglo statistično pomembno višje in 14 držav 
statistično pomembno nižje rezultate. Na vrhu lestvice skupnih dosežkov sta Singapur in Južna Koreja 
(okoli 90 točk nad povprečjem). Naslednji na lestvici sta Japonska in Ruska federacija (čez 60 točk 
nad povprečjem), sledijo jima Hong Kong, Tajvan in Finska. Na dnu lestvice sta Maroko in Kuvaju, ki 
sta v povprečju dosegla okoli 340 točk. 

Slovenski dosežek iz naravoslovja je zelo dober. Slovenski četrtošolci so dosegli 543 točk na 
lestvici dosežkov TIMSS in 11. mesto med sodelujočimi državami. Dosežek slovenskih učencev je 43 
točk nad povprečjem TIMSS. Slovenski dosežek ima relativno majhno standardno napako. Intervali, 
ki kažejo dosežke na 5., 25., 75. in 95. percentilu, so za Slovenijo dokaj kratki, kar pomeni, da so 
dosežki naših učencev relativno blizu med seboj in je znanje znotraj države homogeno.

Norveška je v tokratno raziskavo ob četrtošolcih, ki vedno sodelujejo v izračunih trendov, 
vključila še ločeno merjenje znanja med svojimi petošolci. Ti so po starosti bliže drugim populacijam 
učencev v TIMSS iz skandinavskih držav. Norvežani so v dosedanjih ponovitvah raziskave težko 
raziskovali neuspeh svojih četrtošolcev, saj se ti niso učili veliko vsebin, ki jih je zajel preizkus znanja 
TIMSS. Z merjenjem znanja med petošolci, ki so večino snovi obravnavali v šoli, bodo lažje presojali 
o učinkovitosti svojega izobraževalnega sistema.

Za TIMSS 2015 je značilno, da je v merjenju znanja četrtošolcev sodelovalo precej več držav 
kot v merjenju znanja osmošolcev. Razlogi so deloma finančni, deloma pa obremenjenost držav 
in njihovih učencev z več različnimi cikličnimi mednarodnimi raziskavami za populacijo 13−15 let 
starih učencev, ki so se v svoji izvedbi v letu 2015 združle v istem letu. Mednarodne primerjave 
dosežkov skozi leta je zato treba pozorno opazovati v luči sodelujočega števila držav. Vsi izračunani 
in objavljeni trendi za vsako državo so primerljivi z njenimi rezultati v prejšnjih izvedbah. Mesta na 
lestvicah držav, po doseženem rezultatu, pa iz jasnih razlogov niso primerljiva po letih izvedb TIMSS, 
za nobeno populacijo.  
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Singapur 590 (3,7)   h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Južna Koreja 589 (2,0)   h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Japonska 569 (1,8) i i   h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Ruska federacija 567 (3,2) i i   h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Hong Kong 557 (2,9) i i i i     h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Tajvan 555 (1,8) i i i i     h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Finska 554 (2,3) i i i i     h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Kazahstan 550 (4,4) i i i i          h h  h h h h h h h h h h h h h h
Poljska 547 (2,4) i i i i i i i       h h  h h h h h h h h h h h h h h

ZDA 546 (2,2) i i i i i i i       h h  h h h h h h h h h h h h h h
Slovenija 543 (2,4) i i i i i i i        h  h h h h h h h h h h h h h h
Madžarska 542 (3,3) i i i i i i i           h h h h h h h h h h h h h

Švedska 540 (3,6) i i i i i i i            h h h h h h h h h h h h

Norveška (5) 538 (2,6) i i i i i i i i i i         h h h h h h h h h h h h
Anglija 536 (2,4) i i i i i i i i i i i        h h h h h h h h h h h h

Bolgarija 536 (5,9) i i i i i i i                   h h h h h
Češka 534 (2,4) i i i i i i i i i i i           h h h h h h h h h

Hrvaška 533 (2,1) i i i i i i i i i i i i          h h h h h h h h h
Irska 529 (2,4) i i i i i i i i i i i i i i i           h h h h h

Nemčija 528 (2,4) i i i i i i i i i i i i i i i           h h h h h
Litva 528 (2,5) i i i i i i i i i i i i i i i           h h h h h

Danska 527 (2,1) i i i i i i i i i i i i i i i  i i         h h h h
Kanada 525 (2,6) i i i i i i i i i i i i i i i  i i           h h

Srbija 525 (3,7) i i i i i i i i i i i i i i i  i i             
Avstralija 524 (2,9) i i i i i i i i i i i i i i i  i i             
Slovaška 520 (2,6) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i          

Severna Irska 520 (2,2) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i         
Špaija 518 (2,6) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i         

Nizozemska 517 (2,7) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i        
Italija 516 (2,6) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i        

Belgija (FL) 512 (2,3) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i    
Portugalska 508 (2,2) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Nova Zelandija 506 (2,7) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Francija 487 (2,7) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Turčija 483 (3,3) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Ciper 481 (2,6) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Čile 478 (2,7) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Bahrajn 459 (2,6) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Gruzija 451 (3,7) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Združeni arab. emirati 451 (2,8) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Katar 436 (4,1) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Oman 431 (3,1) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Iran 421 (4,0) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Indonezija 397 (4,8) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Savdska Arabija 390 (4,9) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Moroko 352 (4,7) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Kuvajt 337 (6,2) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

h

i

Preglednica N1.2: Primerjava povprečnih naravoslovnih dosežkov med državami 

Test značilnosti upošteva primerjave med pari držav. 5 % teh primerjav bi bilo statistično pomembnih zaradi samega naključja.
( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.

Država

Navodilo: Glejte podatke v vrstici izbrane sodelujoče države za primerjavo dosežka z dosežki držav v stolpcih. Simboli določajo, ali je povprečni dosežek države v 
vrstici statistično pomembno nižji ali višji od povprečnih dosežkov drugih držav ali pa med posameznima dvema državama razlika ni statistično pomembna.
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Povprečni dosežek je statistično pomembno višji od povprečja

Povprečni dosežek je statistično pomembno nižji od povprečja
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Singapur 590 (3,7) h h h h h h h h h h h h h h h h h
Južna Koreja 589 (2,0) h h h h h h h h h h h h h h h h h

Japonska 569 (1,8) h h h h h h h h h h h h h h h h h
Ruska federacija 567 (3,2) h h h h h h h h h h h h h h h h h

Hong Kong 557 (2,9) h h h h h h h h h h h h h h h h h
Tajvan 555 (1,8) h h h h h h h h h h h h h h h h h
Finska 554 (2,3) h h h h h h h h h h h h h h h h h

Kazahstan 550 (4,4) h h h h h h h h h h h h h h h h h
Poljska 547 (2,4) h h h h h h h h h h h h h h h h h

ZDA 546 (2,2) h h h h h h h h h h h h h h h h h
Slovenija 543 (2,4) h h h h h h h h h h h h h h h h h

Madžarska 542 (3,3) h h h h h h h h h h h h h h h h h
Švedska 540 (3,6) h h h h h h h h h h h h h h h h h

Norveška (5) 538 (2,6) h h h h h h h h h h h h h h h h h
Anglija 536 (2,4) h h h h h h h h h h h h h h h h h

Bolgarija 536 (5,9) h h h h h h h h h h h h h h h h h
Češka 534 (2,4) h h h h h h h h h h h h h h h h h

Hrvaška 533 (2,1) h h h h h h h h h h h h h h h h h
Irska 529 (2,4) h h h h h h h h h h h h h h h h h

Nemčija 528 (2,4) h h h h h h h h h h h h h h h h h
Litva 528 (2,5) h h h h h h h h h h h h h h h h h

Danska 527 (2,1) h h h h h h h h h h h h h h h h h
Kanada 525 (2,6) h h h h h h h h h h h h h h h h h

Srbija 525 (3,7) h h h h h h h h h h h h h h h h h
Avstralija 524 (2,9) h h h h h h h h h h h h h h h h h
Slovaška 520 (2,6) h h h h h h h h h h h h h h h h h

Severna Irska 520 (2,2) h h h h h h h h h h h h h h h h h
Špaija 518 (2,6)  h h h h h h h h h h h h h h h h

Nizozemska 517 (2,7)  h h h h h h h h h h h h h h h h
Italija 516 (2,6)  h h h h h h h h h h h h h h h h

Belgija (FL) 512 (2,3)    h h h h h h h h h h h h h h
Portugalska 508 (2,2)    h h h h h h h h h h h h h h

Nova Zelandija 506 (2,7)    h h h h h h h h h h h h h h
Francija 487 (2,7) i i i    h h h h h h h h h h h

Turčija 483 (3,3) i i i     h h h h h h h h h h
Ciper 481 (2,6) i i i     h h h h h h h h h h

Čile 478 (2,7) i i i i    h h h h h h h h h h
Bahrajn 459 (2,6) i i i i i i i   h h h h h h h h

Gruzija 451 (3,7) i i i i i i i    h h h h h h h
Združeni arab. emirati 451 (2,8) i i i i i i i i   h h h h h h h

Katar 436 (4,1) i i i i i i i i i i   h h h h h
Oman 431 (3,1) i i i i i i i i i i    h h h h

Iran 421 (4,0) i i i i i i i i i i i   h h h h
Indonezija 397 (4,8) i i i i i i i i i i i i i   h h

Savdska Arabija 390 (4,9) i i i i i i i i i i i i i   h h
Moroko 352 (4,7) i i i i i i i i i i i i i i i   

Kuvajt 337 (6,2) i i i i i i i i i i i i i i i   

h

i

Preglednica N1.2: Primerjava povprečnih naravoslovnih                                                        
dosežkov med državami (nadaljevanje)
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Test značilnosti upošteva primerjave med pari držav. 5 % teh primerjav bi bilo statistično pomembnih zaradi samega naključja.

Povprečni dosežek je statistično pomembno nižji od povprečja                            

Država

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.

Povprečni dosežek je statistično pomembno višji od povprečja
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Statistične razlike med dosežki četrtošolcev iz posameznih držav so prikazane v Preglednici 
N1.2. Če izberemo državo v vrstici, so v celicah preglednice oznake o tem, ali je njen dosežek 
statistično pomembno višji, njižji ali enak dosežku države v stolpcu. Statistično pomembno višji 
dosežek od slovenskih četrtošolcev so zabeležili v 2 evropskih državah, Ruski federaciji in Finski. 
Enako znanje kot naši četrtošolci izkazujejo v učenci v petih evropskih državah, in sicer na Poljskem, 
Madžarskem, Švedskem, Norveškem in v Bolgariji. Slabše znanje od naših so pokazali učenci v 17 
evropskih državah, od Anglije do Francije.

V Sloveniji smo v raziskavi TIMSS 2011 izmerili napredek v znanju četrtošolcev iz naravoslovja. 
Od leta 2011 do 2015 se je naravoslovje poučevalo po prenovljenih učnih načrtih. V prikazih sprememb 
v povprečnih naravoslovnih dosežkih držav, ki imajo primerljive podatke iz prejšnjih raziskav TIMSS 
za četrti razred, so prikazani povprečni dosežek raziskav, v katerih so države sodelovale, razlike 
dosežkov med leti z oznako, ali je dosežek statistično pomembno nižji ali višji, ter porazdelitev 
naravoslovnega dosežka za posamezno izvedbo raziskave (Preglednica N1.3). Slovenija v četrtem 
razredu kaže naraščanje povprečnega naravoslovnega dosežka od leta 1995 dalje. Statistično 
pomembno je napredovala med vsemi zaporednimi merjenji, razen med letoma 2007 in 2011, kjer 
je dosežek narasel le za 0,5 %. Slovenija je tudi med redkimi državami, ki od leta 1995 dalje niso 
zabeležile nobenega statistično pomembnega padca tako v četrtem kot osmem razredu. Leta 1999 
je Slovenija sodelovala v raziskavi s svojim takratnim osmim razredom osemletke, ki pa ni primerljiv s 
sedanjim osmim razredom devetletke, zato za leto 1999 slovenski podatki niso navedeni.

Spremembe povprečnega dosežka posamezne države skozi izvedbe raziskave od leta 1995 do 
2015 so dodatno prikazane še z grafičnimi prikazi (e-priloga, Preglednica 1.5). Iz grafičnih prikazov 
lahko vidimo, da je povprečni dosežek slovenskih učencev četrtih razredov z vsako naslednjo izvedbo 
raziskave višji. Čeprav lestvice na posameznih prikazih niso enotne, je na vseh enak razmik med 
točkami. Prikazi so urejeni padajoče po stopnji napredovanja in omogočajo hiter vpogled v največje 
skoke med dosežki. V naravoslovnih dosežkih so naši učenci četrtega razreda od leta 1995 do 2015 
napredovali za 78 točk in osmega razreda za 37 točk v naravoslovnih dosežkih od leta 1995 do 
2015.
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2015 536 (2,4) 7  -6  -4  8 h
2011 529 (3,0)   -13 i -11 i 1  
2007 542 (2,8)     1  14 h

† 2003 540 (3,5)       13 h
3 † 1995 528 (3,2)         

2015 524 (2,9) 8 h -4  3  2  
2011 516 (2,9)   -12 i -5  -6  
2007 527 (3,3)     7  6  

† 2003 521 (4,3)       -1  
¶ 1995 521 (3,7)         

2 2015 459 (2,6) 9 h       
2011 449 (3,5)         

† 2015 512 (2,3) 3    -7 i   
2011 509 (2,0)     -10 i   

2 2003 518 (1,9)         

2015 481 (2,6)     1  31 h
2003 480 (2,4)       30 h
1995 450 (3,4)         

2015 534 (2,4) -2  19 h   3  
2011 536 (2,5)   21 h   5  
2007 515 (3,0)       -17 i
1995 532 (3,1)         

2015 478 (2,7) -3        
2011 480 (2,5)         

2 † 2015 527 (2,1) -1  10 h     
2 2011 528 (2,8)   11 h     
† 2007 517 (2,9)         

2015 554 (2,3) -16 i       
2011 570 (2,6)         

1 2015 451 (3,7) -4  34 h     
1 2011 455 (3,9)   37 h     
1 2007 418 (4,6)         

 
† 2015 557 (2,9) 22 h 2  14 h 49 h
2 2011 535 (3,7)   -19 i -8  27 h

2007 554 (3,5)     12 h 46 h
† 2003 542 (3,0)       35 h

1995 508 (3,4)         

2015 533 (2,1) 17 h       
2 2011 516 (2,2)         

 h

i

Trendi rezultatov za Kuvajt ne vključujejo privatnih šol. Trendi rezultatov za Litvo ne vključujejo učencev, ki se učijo v Poljskem in Ruskem jeziku.
Ж

Ψ

¿
( )

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Testirana je ista kohorta učencev kot v drugih državah, vendar kasneje, v začetku naslednjega leta.

Glej dodatek C.2 za opombe o ciljnih skupinah 1, 2, in 3. Glej dodatek C.8 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih vzorca.

Povprečni dosežek ni zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, več kot 25 %.

2003 1995
Povprečje na 

lestvici 2011

Finska

Danska

Češka

Belgija (FL)

Navodilo: Podatki v vrstici kažejo, ali so rezultati TIMSS 2015 statistično pomembno višji (h )  ali nižji (i   ) od rezultatov raziskave TIMSS v 
prejšnjih letih.

Porazdelitev naravoslovnih dosežkov

Preglednica N1.3: Trendi naravoslovnih dosežkov

Razlike skozi leta
Država

nedavno leto precej višje

Gruzija

Hong Kong 

nedavno leto precej nižje       

2007

Anglija

Avstralija

Bahrajn

Čile

Hrvaška

Ciper
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2015 421 (4,0) -32 i -15 i 7  41 h
2011 453 (3,8)   17 h 39 h 73 h
2007 436 (4,4)     22 h 55 h

2 2003 414 (4,2)       34 h
1995 380 (4,6)         

2015 529 (2,4) 13 h     14 h
2011 516 (3,3)       1  

2 1995 515 (3,5)         

2 2015 516 (2,6) -7 i -19 i 1    
2011 524 (2,7)   -11 i 8    
2007 535 (3,2)     20 h   
2003 516 (3,8)         

2015 569 (1,8) 10 h 21 h 26 h 16 h
2011 559 (1,9)   11 h 15 h 5 h
2007 548 (2,1)     4  -5  
2003 543 (1,5)       -10 i
1995 553 (1,7)         

 
2015 589 (2,0) 3      14 h
2011 587 (2,1)       11 h

2 1995 576 (2,1)         

2015 436 (4,1) 42 h       
2 2011 394 (4,3)         

2015 550 (4,4) 55 h       
2 2011 495 (5,1)         

ψ 2015 315 (5,1) -32 i       
1 ψ 2011 347 (4,8)         

2 2015 530 (2,7) 15 h 16 h 18 h   
1 2 2011 515 (2,4)   0  3    

1 2007 514 (2,4)     2    
1 2003 512 (2,6)         

2015 542 (3,3) 8  6  12 h 34 h
2011 534 (3,7)   -2  5  27 h
2007 536 (3,4)     6  28 h

2 2003 530 (2,8)       22 h
1995 508 (3,4)         

ψ 2015 352 (4,7) 89 h       
Ж 2011 264 (4,4)         

2015 528 (2,4) 1  1      
2011 528 (2,9)   0      
2007 528 (2,4)         

 h

i

Kuvajt

Nemčija

Madžarska

1995

Južna Koreja

Katar

Litva

Preglednica N1.3: Trendi naravoslovnih dosežkov
(nadaljevanje)
Navodilo: Podatki v vrstici kažejo, ali so rezultati TIMSS 2015 statistično pomembno višji (h ) ali nižji (i   ) od rezultatov raziskave TIMSS v 
prejšnjih letih.

Država
Povprečje na 

lestvici

Razlike skozi leta

Kazahstan

Porazdelitev naravoslovnih dosežkov
2011 2007 2003

Iran

Irska

Italija

Japonska

Maroko

nedavno leto precej višje     

nedavno leto precej nižje

100 300 400 500 600 700 800 200 
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† 2015 517 (2,7) -14 i -6  -8 i -13 i
† 2011 531 (2,2)   8 h 6 h 1  
‡ 2007 523 (2,6)     -2  -7  
† 2003 525 (2,0)       -5  
¶ 1995 530 (3,2)         

2015 506 (2,7) 9 h 1  -14 i 0  
2011 497 (2,4)   -7 i -23 i -8  
2007 504 (2,7)     -16 i -1  
2003 520 (2,4)       15 h
1995 505 (5,4)         

2015 493 (2,2) -1  16 h 27 h -11 i
‡ 2011 494 (2,5)   17 h 28 h -10 i

2007 477 (3,5)     10 h -27 i
2003 466 (2,6)       -38 i
1995 504 (3,7)         

2015 431 (3,1) 54 h       
2011 377 (4,3)         

2 2015 508 (2,2) -14 i     56 h
2011 522 (3,8)       70 h

2 1995 452 (4,1)         

2015 567 (3,2) 15 h 21 h 41 h   
2011 552 (3,4)   6  26 h   
2007 546 (5,0)     20 h   

2 2003 526 (5,3)         

2015 390 (4,9) -39 i       
2011 429 (5,5)         

3 2015 525 (3,7) 9        
2 2011 516 (3,1)         

‡ 2015 520 (2,2) 3        
† 2011 517 (2,5)         

2 2015 590 (3,7) 7  4  25 h 67 h
2 2011 583 (3,4)   -3  18 h 60 h

2007 587 (4,1)     22 h 63 h
2003 565 (5,5)       42 h
1995 523 (4,8)         

2015 520 (2,6) -11 i -5      
2011 532 (3,7)   6      
2007 526 (4,8)         

 h

i

Nova Zelandija

Severna Irska

Norveška (4)

Oman

Portugalska

Savdska Arabija

Singapur

2003 1995

Ruska federacija

Serbija

Nizozemska

Slovaška

nedavno leto precej višje     

nedavno leto precej nižje

Preglednica N1.3: Trendi naravoslovnih dosežkov
(nadaljevanje)
Navodilo: Podatki v vrstici kažejo, ali so rezultati TIMSS 2015 statistično pomembno višji (h )  ali nižji (i   ) od rezultatov raziskave 
TIMSS v prejšnjih letih.

Država
Povprečje na 

lestvici

Razlike skozi leta
Porazdelitev naravoslovnih dosežkov

2011 2007

100 300 400 500 600 700 800 200 
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Ker se raziskava TIMSS izvaja vsaka 4 leta, je kohorta učencev četrtega razreda iz leta 2011 v 
letu 2015 dosegla osmi razred. Sedemindvajsetim državam, ki so sodelovale v raziskavah v obeh letih 
z obema populacijama učencev, raziskava TIMSS omogoča meritev napredka znanja od četrtega do 
osmega razreda. Rezultati, ki so prikazani v Preglednici N1.4, prikazujejo razlike med povprečjem 
TIMSS (500) in povprečnimi naravoslovnimi dosežki učencev četrtega razreda v letu 2011 in učencev 
osmega razreda v letu 2015 ter osmega razreda leta 2011 in leta 2015. 

2015 543 (2,4) 22 h 24 h 52 h 78 h
2011 520 (2,6)   2  30 h 56 h
2007 518 (1,9)     28 h 54 h
2003 490 (2,6)       26 h
1995 464 (3,1)         

2 2015 518 (2,6) 13 h       
2011 505 (3,1)         

2 2015 540 (3,6) 7  15 h     
2011 533 (2,8)   9 h     
2007 525 (2,9)         

√  
2015 555 (1,8) 4  -1  4    
2011 552 (2,2)   -5  0    
2007 557 (2,0)     5 h   
2003 551 (1,8)         

2015 483 (3,3) 21 h       
2011 463 (4,7)         

2 † 2015 546 (2,2) 2  7 h 10 h 4  
2 2011 544 (2,1)   5  8 h 2  

2 † 2007 539 (2,7)     3  -3  
† 2003 536 (2,5)       -6  

1995 542 (3,4)         

2015 451 (2,8) 23 h       
2011 428 (2,5)         

 h

i

Slovenija

Španija

Švedska

Turčija

Tajvan

Preglednica N1.3: Trendi naravoslovnih dosežkov
(nadaljevanje)
Navodilo: Podatki v vrstici kažejo, ali so rezultati TIMSS 2015 statistično pomembno višji (h )  ali nižji (i   ) od rezultatov 
raziskave TIMSS v prejšnjih letih.

Država
Povprečje na 

lestvici

Razlike skozi leta

19952011
Porazdelitev naravoslovnih dosežkov

2007 2003

Združeni arab. Emirati

ZDA

nedavno leto precej višje     

nedavno leto precej nižje

100 300 400 500 600 700 800 200 
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Država Država

Južna Koreja 87 (2,1) h Singapur 90 (3,7) h 
Singapur 83 (3,4) h Južna Koreja 89 (2,0) h 
Japonska 59 (1,9) h Japonska 69 (1,8) h 
Ruska federacija 52 (3,4) h Ruska federacija 67 (3,2) h 
Tajvan 52 (2,2) h Hong Kong 57 (2,9) h 
ZDA 44 (2,1) h Tajvan 55 (1,8) h 
Hong Kong 35 (3,7) h Kazahstan 50 (4,4) h 
Madžarska 34 (3,7) h ZDA 46 (2,2) h 
Švedska 33 (2,8) h Slovenija 43 (2,4) h 
Anglija 29 (3,0) h Madžarska 42 (3,3) h 
Italija 24 (2,7) h Švedska 40 (3,6) h 
Slovenija 20 (2,6) h Anglija 36 (2,4) h 
Avstralija 16 (2,9) h Litva 30 (2,7) h 
Litva 15 (2,4) h Avstralija 24 (2,9) h 
Nova Zelandija -3 (2,4)   Italija 16 (2,6) h 
Kazahstan -5 (5,1)   Nova Zelandija 6 (2,7) h 
Norveška (4) -6 (2,5) i Norveška (4) -7 (2,2) i 
Čile -20 (2,5) i Turčija -17 (3,3) i 
Turčija -37 (4,7) i Čile -22 (2,7) i 
Gruzija -45 (3,9) i Bahrajn -41 (2,6) i 
Iran -47 (3,8) i Gruzija -49 (3,7) i 
Bahrajn -51 (3,5) i Združeni arab. emirati -49 (2,8) i 
Saudska Arabija -71 (5,5) i Katar -64 (4,1) i 
Združeni arab. emirati -72 (2,5) i Oman -69 (3,1) i 
Katar -106 (4,3) i Iran -79 (4,0) i 
Oman -123 (4,3) i Saudska Arabija -110 (4,9) i 
Maroko -236 (4,4) i Maroko -148 (4,7) i 

Država Država

Singapur 90 (4,3) h Singapur 97 (3,2) h 
Tajvan 64 (2,3) h Japonska 71 (1,8) h 
Južna Koreja 60 (2,0) h Tajvan 69 (2,1) h 
Japonska 58 (2,4) h Južna Koreja 56 (2,2) h 
Slovenija 43 (2,6) h Slovenija 51 (2,4) h 
Ruska federacija 42 (3,3) h Hong Kong 46 (3,9) h 
Hong Kong 35 (3,4) h Ruska federacija 44 (4,2) h 
Anglija 33 (4,9) h Anglija 37 (3,8) h 
ZDA 25 (2,4) h Kazahstan 33 (4,4) h 
Madžarska 22 (3,1) h ZDA 30 (2,8) h 
Avstralija 19 (4,7) h Madžarska 27 (3,4) h 
Litva 14 (2,5) h Švedska 22 (3,4) h 
Nova Zelandija 12 (4,6) h Litva 22 (3,0) h 
Švedska 9 (2,6) h Nova Zelandija 13 (3,1) h 
Italija 1 (2,4)   Avstralija 12 (2,7) h 
Norveška (8) -6 (2,6) i Italija -1 (2,4)   
Kazahstan -10 (4,2) i Turčija -7 (4,0)   
Turčija -17 (3,4) i Norveška (8) -11 (2,4) i 
Iran -26 (4,0) i Združeni arab. emirati -23 (2,3) i 
Združeni arab. emirati -35 (2,4) i Bahrajn -34 (2,2) i 
Čile -39 (2,5) i Katar -43 (3,0) i 
Bahrajn -48 (1,9) i Iran -44 (4,0) i 
Saudska Arabija -64 (3,8) i Oman -45 (2,7) i 
Gruzija -80 (3,0) i Čile -46 (3,1) i 
Oman -80 (3,2) i Gruzija -57 (3,1) i 
Katar -81 (3,2) i Saudska Arabija -104 (4,5) i 
Maroko -124 (2,2) i Maroko -107 (2,5) i 

h
i

Tabela N1.5: Relativni dosežki populacije učencev v 4. razredu iz leta 2011, ki so bili                                                       
populacija učencev 8 razreda leta 2015

2015 - Osmi razred

Razlika med dosežkom in povprečjem 
TIMSS (500)

2011 - Četrti razred

2011 - Osmi razred

Povprečje države je statistično pomembno višje od povprečja TIMSS.

Povprečje države je statistično pomembno nižje od povprečja TIMSS.

Razlika med dosežkom in povprečjem 
TIMSS (500)

2015 - Četrti razred

Razlika med dosežkom in povprečjem 
TIMSS (500)

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Razlika med dosežkom in povprečjem 
TIMSS (500)

Trend rezultati za Litvo ne vključujejo učencev, ki se učijo v poljščini in ruščini.
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Slovenija leta 2015 kaže velik napredek in nadpovprečno znanje naravoslovja pri obeh 
populacijah učencev. Učenci, ki so bili leta 2011 v četrtem razredu in so dosegli 20 točk nad 
povprečjem TIMSS, imajo v svojem osmem razredu še višji dosežek, in sicer 51 točk nad povprečjem 
TIMSS, kar je za Slovenijo zelo spodbuden izsledek raziskave. 

Med pomembnejše temeljne analize dosežkov spada tudi analiza razlik med spoloma. V zadnjih 
letih razlike v svetu in pri nas postajajo večje in dobivajo nekatere stalne značilnosti. Preglednica 
N1.5 prikazuje naravoslovne dosežke po spolu učencev za četrti razred, ki so sodelovali v raziskavi, 
ter razlike med spoloma. Razlika med dosežki deklic in dečkov je prikazana v diagramu, ki kaže 
velikost razlike in to, komu je v prid. Posebej so s temno barvo označene razlike v tistih državah, kjer 
so razlike statistično pomembne. Med spoloma v naravoslovnih dosežkih ni razlik v 25 od 47 držav, 
ki so sodelovale s četrtim razredom. Dečki imajo višje dosežke v 11 državah in deklice v 11 državah. 
Dosežki med spoloma so od države do države različni. V Sloveniji so med deklicami in dečki v četrtem 
razredu statistično pomembne razlike v dosežkih v prid dečkov.

Trendi naravoslovnih dosežkov med deklicami in dečki 
(e-priloga, Preglednica 1.12)  za Sloveniji kažejo stalen napredek 
znanja. Deklice so narisane s svetlejšo črto in dečki s temnejšo 
črto. V Sloveniji so v raziskavi leta 1995 dečki dosegli statistično 
pomembno višji dosežek od deklic. Razlik v naravoslovnih dosežkih 
med spoloma v raziskavah leta 2003 in 2007 ni bilo. V raziskavi 
leta 2011 se je začel kazati trend višjih dosežkov v prid dečkov, 
kar se je pokazalo v raziskavi leta 2015, ko so dečki dosegli 
statistično pomembno višji rezultat od deklic. 

Downloaded from timss2015.org/download-center

1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

Turkey United Arab Emirates United States

Preglednica N1.7: Trends in Science Achievement by Gender◊ (Continued) 

Slovenija Spain Sweden

458 

491 

518 517 

539 

470 

490 

518 
523 

546 

450 

460 

470 

480 

490 

500 

510 

520 

530 

540 

550 

SO
U

RC
E:

  I
EA

's
 T

re
nd

s 
in

 In
te

rn
at

io
na

l M
at

he
m

at
ic

s 
an

d 
Sc

ie
nc

e 
St

ud
y 

– 
TI

M
SS

 2
01

5 

500 

515 

510 

521 

460 

470 

480 

490 

500 

510 

520 

530 

540 

550 

560 

526 
532 

544 

524 

535 

536 

480 

490 

500 

510 

520 

530 

540 

550 

560 

570 

580 

465 

484 

461 

483 

420 

430 

440 

450 

460 

470 

480 

490 

500 

510 

520 

536 533 536 539 
544 

548 

538 541 

549 548 

490 

500 

510 

520 

530 

540 

550 

560 

570 

580 

590 

437 

459 

419 

444 

390 

400 

410 

420 

430 

440 

450 

460 

470 

480 

490 

* 

* 
* 

* 
* 

Girls Boys * Achievement significantly higher 
   than other gender 

* 

* 

* 

* * 

* 



TIMSS 2015 za četrti razred                                                                                                                                                                 161

Višji dosežek deklic Višji dosežek dečkov

Savdska Arabija 49 (1,0) 431 (5,3) 51 (1,0) 352 (7,6) 79 (9,0)
2 Bahrajn 50 (0,8) 478 (3,0) 50 (0,8) 439 (3,5) 39 (4,0)

Oman 50 (0,7) 447 (3,4) 50 (0,7) 415 (3,6) 32 (3,1)
ψ Kuvajt 51 (2,1) 352 (7,6) 49 (2,1) 322 (7,6) 30 (9,1)

Katar 51 (2,5) 448 (4,7) 49 (2,5) 424 (6,0) 24 (7,2)
Združeni arab. emirati 48 (2,2) 459 (4,4) 52 (2,2) 444 (4,0) 14 (6,4)
Finska 48 (0,8) 560 (2,3) 52 (0,8) 548 (2,9) 12 (2,5)
Iran 49 (1,1) 427 (5,2) 51 (1,1) 415 (5,6) 11 (7,4)

ψ Maroko 48 (0,8) 358 (4,7) 52 (0,8) 347 (5,7) 10 (4,9)
Bolgarija 49 (0,8) 540 (6,3) 51 (0,8) 532 (5,9) 8 (2,9)

2 Švedska 49 (1,0) 544 (4,1) 51 (1,0) 536 (3,5) 8 (2,7)
Indonezija 48 (0,7) 401 (5,2) 52 (0,7) 393 (5,3) 8 (4,2)
Kazahstan 49 (0,8) 552 (4,5) 51 (0,8) 547 (4,7) 5 (2,7)

1 Gruzija 49 (0,9) 453 (3,9) 51 (0,9) 449 (4,6) 4 (4,1)
Nova Zelandija 49 (0,7) 507 (3,2) 51 (0,7) 504 (3,0) 3 (3,1)

2 Litva 50 (0,9) 529 (2,9) 50 (0,9) 526 (3,1) 3 (3,4)
3 Srbija 48 (0,8) 526 (3,6) 52 (0,8) 523 (4,9) 3 (4,6)

1 2 † Kanada 49 (0,5) 526 (2,8) 51 (0,5) 524 (3,0) 2 (2,2)
† Belgija (FL) 50 (0,9) 512 (2,6) 50 (0,9) 511 (2,6) 2 (2,4)

Poljska 50 (0,8) 548 (2,5) 50 (0,8) 546 (3,0) 1 (2,8)
Turčija 49 (0,6) 484 (3,3) 51 (0,6) 483 (4,0) 1 (3,1)

† Nizozemska 50 (0,9) 517 (2,8) 50 (0,9) 517 (3,0) 1 (2,4)
Avstralija 49 (1,0) 524 (3,3) 51 (1,0) 523 (3,4) 1 (3,4)
Anglija 51 (0,7) 536 (3,0) 49 (0,7) 536 (2,6) 1 (2,8)
Norveška (5) 49 (0,9) 538 (3,1) 51 (0,9) 537 (3,1) 1 (3,2)

2 Singapur 48 (0,5) 591 (3,7) 52 (0,5) 590 (4,2) 0 (2,8)
Ruska federacija 49 (0,9) 567 (3,1) 51 (0,9) 567 (3,7) 0 (2,7)
Francija 49 (0,7) 487 (3,1) 51 (0,7) 487 (2,9) 0 (2,4)

‡ Severna Irska 50 (1,1) 520 (3,0) 50 (1,1) 520 (2,8) 0 (3,7)
Ciper 49 (0,7) 481 (2,8) 51 (0,7) 481 (2,9) 0 (2,6)
Čile 49 (1,7) 477 (3,0) 51 (1,7) 478 (3,4) 1 (3,3)
Nemčija 48 (0,7) 527 (2,7) 52 (0,7) 529 (2,6) 2 (2,3)
Hrvaška 49 (0,8) 532 (2,7) 51 (0,8) 534 (2,2) 2 (2,8)

2 † ZDA 51 (0,6) 544 (2,4) 49 (0,6) 548 (2,5) 4 (2,0)
2 † Danska 49 (0,8) 525 (2,5) 51 (0,8) 529 (2,6) 4 (2,8)

Japonska 50 (0,5) 567 (2,0) 50 (0,5) 571 (2,3) 4 (2,4)
Irska 47 (1,5) 526 (2,9) 53 (1,5) 531 (2,9) 5 (3,4)

2 Španija 49 (0,9) 515 (2,9) 51 (0,9) 521 (2,9) 6 (2,7)
Slovenija 49 (0,8) 539 (2,4) 51 (0,8) 546 (3,1) 7 (2,7)

2 Portugalska 49 (0,8) 504 (2,5) 51 (0,8) 512 (2,4) 7 (2,2)
Madžarska 49 (0,9) 538 (3,5) 51 (0,9) 546 (3,9) 8 (3,1)
Češka 49 (0,9) 530 (2,8) 51 (0,9) 538 (2,7) 8 (2,6)
Slovaška 48 (0,9) 516 (3,2) 52 (0,9) 524 (2,7) 8 (2,7)
Tajvan 49 (0,6) 551 (2,2) 51 (0,6) 560 (2,4) 9 (2,9)

2 Italija 49 (0,7) 512 (3,1) 51 (0,7) 521 (2,8) 9 (2,5)
† Hong Kong 46 (1,5) 551 (3,9) 54 (1,5) 561 (3,3) 10 (3,9)

Južna Koreja 48 (0,5) 584 (2,3) 52 (0,5) 595 (2,3) 11 (2,4)
Medn. povprečje 49 (0,1) 508 (0,5) 51 (0,1) 504 (0,6)   

Ψ

( )

Tabela N1.5: Naravoslovni dosežki po spolu učencev

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Država

Razlika med spoloma
Razlika (absolutna 

razlika v točkah)

Deklice

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Dečki

Glej dodatek C.1 za opombe o ciljnih skupinah 1, 2 in 3. Glej dodatek C.7 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih vzorca.

Povprečni 
dosežek

Razlika je statistično pomembna.
Razlika ni statistično pomembna.

Odstotek 
učencev

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %.
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Mednarodni mejniki naravoslovnega znanja TIMSS

TIMSS opisuje dosežke na štirih mednarodnih mejnikih:
najvišje, visoko, srednje in osnovno.

Odstotek učencev, ki so dosegi mejnike znanja
(povprečje med državami)

Najvišje
znanje
(625)

Visoko
znanje
(550)

Srednje
znanje
(475)

Najvišje znanje so dosegli  
učenci v Singapurju (37 %) 

in J. Koreji (29 %). 10 % ali manj učencev 
je doseglo najvišje znanje v ostalih 

33  od 47 držav.

Veliko držav je uspelo naučiti 
vse svoje četrtošolce vsaj osnovno 

znanje naravoslovja. 

Učenci poznajo 
in razumejo 
naravoslovne 
procese ter odnose 
in pokažejo nekaj 
znanja o postopkih 
znanstvenega 
raziskovanja.

Učenci uporabijo 
svoje naravoslovno 
znanje in 
razumevanje za 
razlago vsakdanjih 
ter abstraktnih 
pojavov.

Učenci imajo 
osnovno znanje 
in razumevanje 
naravoslovja (žive 
narave, nežive 
narave in ved o 
Zemlji).

Učenci pokažejo 
osnovno znanje o 
živi in neživi naravi.

Osnovno
znanje
(400)

NARAVOSLOVJE − ČETRTI RAZRED  
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NARAVOSLOVJE − ČETRTI RAZRED  
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Izjemno je, da je 8 
od 17 držav, ki že 20 

let merijo trende, uspelo 
dvigniti naravoslovni 

dosežek od leta 1995 
tako, da so se povečali 
vsi deleži učencev, ki 
so dosegli posamezne    

mejnike znanja.

Seznam držav 
zajema: Singapur, 
Koreja, Japonska, 

Hong Kong, 
Madžarska, 

Slovenija,Ciper in 
Iran.

Trendi v doseganju mejnikov znanja TIMSS
Od leta 2011 do 2015 so se v več državah povečali deleži učencev, ki so 
dosegli mejnike znanja, kot so se v drugih državah zmanjšali.  

Trendi 2011- 2015: 41 držav

Najvišje
znanje
(625)

Visoko
znanje
(550)

Srednje
znanje
(475)

Osnovno
znanje
(400)

rast deleža 
učencev

padec 
deleža 
učencev
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2.2 Doseganje mednarodnih mejnikov znanja

Vsebino znanja učencev, ki dosežejo več ali manj točk na preizkusu znanja TIMSS, v 
mednarodnih raziskavah opišemo s pomočjo mejnikov znanja. Lestvice dosežkov imajo povprečje 
500 točk in standardni odklon 100 točk. Po mnogih izkušnjah z lestvicami dosežkov v TIMSS se je 
pokazalo, kateri intervali dosežkov predstavljajo dobro razporeditev znanja učencev na osnovno, 
srednje, visoko ali najvišje znanje. Mejne vrednosti med intervali se imenujejo mejniki znanja:

• 400 točk predstavlja mejnik osnovnega znanja
• 474 točk predstavlja mejnik srednjega znanja
• 550 točk predstavlja mejnik visokega znanja
• 625 točk predstavlja mejnik najvišjega znanja

Analiza vsebine znanja učencev ima dva koraka. Najprej razporedimo dijake po dosežku na 
skupni mednarodni lestvici. Določimo, katere učence bomo z njihovim reševanjem zajeli v vsebinsko 
analizo opisa znanja, ki ga ima učenec, če doseže posamezni mejnik. Učenec se uvrsti v analizo 
znanja za mejnik, če je njegov dosežek v določeni majhni okolici tega mejnika. Opravimo analizo 
rezultatov posameznih nalog iz preizkusa. Če je posamezno nalogo izbirnega tipa pravilno rešilo 
več kot 65 % učencev z dosežki v okolici določenega mejnika in manj kot 50 % učencev z dosežki 
v okolici prvega naslednjega nižjega mejnika, se je naloga umestila med naloge tega mejnika. Za 
naloge odprtega tipa so kriteriji malo nižji. Vsebinski strokovnjaki nato povzamejo znanje, ki so ga 
učenci morali imeti, da so naloge posameznega mejnika pravilno rešili. Opise znanj vseh nalog na 
koncu oblikujejo v skupne opise znanja za posamezne mejnike, kakor so za raziskavo TIMSS 2015 
navedeni spodaj.

2.2.1 Mejnik najvišjega znanja 

Učenci poznajo in razumejo naravoslovne procese ter odnose in pokažejo nekaj znanja o 
postopkih znanstvenega raziskovanja. 

Razumejo značilnosti in življenjske procese organizmov, razmoževanje in razvoj, ekosisteme 
in interakcije organizmov z okoljem ter dejavnike, vezane na zdravje ljudi. Pokažejo razumevanje 
lastnosti in stanja snovi ter fizikalnih in kemijskih sprememb. Znajo uporabiti znanje o oblikah energije 
in prenosu energije ter pokažejo nekaj znanja o silah in razumevanje njihovega vpliva na gibanje. 
Znajo uporabiti vedenje o zgradbi Zemlje in njenih fizikalnih lastnostih, procesih ter zgodovini in 
pokažejo znanje o revoluciji ter vrtenju Zemlje. Učenci izkažejo razvijajoče se sposobnosti razlage 
rezultatov v okviru preprostega poskusa, zapišejo ugotovitve iz opisov in diagramov (grafov) ter 
vrednotijo in argumentirajo rezultate.
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Na vsebinskem področju žive narave učenci pokažejo razumevanje značilnosti organizmov 
in življenjskih procesih, npr. poleg vode naštejejo še dve stvari, ki jih živa bitja potrebujejo za 
preživetje; vedo, da je koža organ, da mišice premikajo kosti in opredelijo nalogo posameznega 
dela cvetoče rastline. Učenci razumejo odnose v ekosistemih in to, kako so organizmi v interakciji z 
okoljem, prepoznajo odnose plenilec – plen ter v prehranjevalni verigi določijo žival, ki tekmuje za 
hrano. Ocenijo in predlagajo poskus, s katerim bi ugotavljali kako svetloba in voda vplivata na rast 
rastlin, ugotovijo lastnost, ki pomaga kaktusu preživeti v puščavi, ter opišejo telesno spremembo, ki 
se lahko pojavi pri sesalcih, ko vreme postaja hladnejše. Opišejo tudi dejavnosti človeka, ki lahko 
vodijo v izumrtje živali. Učenci pokažejo tudi razumevanje dejavnikov, vezanih na zdravje ljudi. 
Opredelijo preventivne zdravstvene ukrepe, npr., zakaj naj ljudje pogosteje pijejo tekočine, kako se 
širijo gripi podobne bolezni, in izpostavijo, da je prevreta vodo varna za pitje.

Na vsebinskem področju neživa narava učenci razumejo lastnosti in agregatna stanja snovi 
ter fizikalne in kemijske spremembe. Npr., učenci razložijo, kako usmeriti par magnetov, da se 
privlačita ali odbijata; opišejo, zakaj so električne žice narejene iz kovine, ter na podlagi diagrama 
prepoznajo, da imajo lahko predmeti enakih velikosti in oblik različne mase. Iz opisa raziskave 
razložijo pogoje, na podlagi katerih se bo snov v trdnem stanju hitreje raztopila v vodi, in povedo, 
kaj povzroči, da je raztopina bolj razredčena. Razložijo, kako voda spreminja stanje pri sušenju. 
Ocenijo metodi ločevanja zmesi za dve različni in dve enaki trdni snovi. Uporabijo znanje o oblikah 
energije in prenosu energije. Navedejo eno obliko energije, ki se nahaja v zaprtem električnem 
krogu. Na seznamu prepoznajo najboljši prevodnik toplote in določijo lastnost kovinske posode 
za vretje vode. Učenci pokažejo nekaj znanja o silah in razumevanje njihovega vpliva na gibanje. 
Opredelijo težo kot silo, ki privlači predmete, in določijo smer sile pri gibanju predmeta.

Na vsebinskem področju vede o Zemlji učenci razumejo zgradbo Zemlje in njene fizikalne 
lastnosti, procese in zgodovino. Npr., navedejo dve snovi, ki sestavljata zemeljsko skorjo; vedo, 
da voda pokriva večino zemeljskega površja in da so oblaki narejeni iz vodnih kapljic. Učenci 
navedejo dve različni okolij oz. njun vpliv na preparevanja kamnin in vedo, kako je nastal fosil 
ribe. Pokažejo znanje o revoluciji in vrtenju Zemlje s tem, da ugotovijo, koliko časa potuje Zemlja, 
da obkroži Sonce, in koliko časa je potrebno, da se Zemlja zavrti okoli svoje osi ter tako vpliva na 
menjavanje dneva in noči.
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2.2.2 Mejnik visokega znanja

        Učenci uporabijo svoje naravoslovno znanje in razumevanje za razlago vsakdanjih in abstraktnih 
pojavov.

Učenci poznajo lastnosti rastlin, živali in njihove življenjske cikle ter razumejo ekosisteme in 
interakcijo organizmov z okolico. Razumejo znanje o stanjih in lastnostih snovi ter prenosu energije 
in ga znajo tudi uporabiti na praktičnih primerih. Pokažejo nekaj razumevanja sil in gibanja. Znajo 
uporabiti znanje o zgradbi Zemlje in njenih fizikalnih lastnostih, procesih in zgodovini ter pokažejo 
osnovno znanje o sončnem sistemu. Učenci iščejo in primerjajo nasprotja, z uporabo modelov in 
diagramov podajajo preproste zaključke/sklepe in kratke odgovore, v katere vključujejo naravoslovne 
pojme iz vsakdanjih in abstraktnih pojavov.

Na področju živa narava učenci poznajo lastnosti rastlin in živali. Npr., ločijo živa bitja od 
neživih stvari in navedejo skupno lastnost rastlin ter živali. Učenci določijo nalogo stebla rastline in 
prepoznajo najboljše pogoje za gojenje rastlin. Prepoznajo nekaj življenjskih ciklov rastlin in živali. 
Npr., prepoznajo del rastline, ki proizvaja seme, opišejo eno vrsto razširitve cvetnega prahu, ločijo 
podedovane lastnosti od pridobljenih lastnosti in opišejo dva načina, kako levi pomagajo svojim 
mladičem, da preživijo. Učenci razumejo ekosisteme in razloge za interakcijo organizmov z okoljem. 
Npr., razložijo, zakaj imajo pajki pomembno vlogo na vrtu in zakaj so plastične vrečke nevarne za 
morske živali, da je za različno rast dreves odločilno tekmovanje za pogoji rasti ter, da določene 
značilnosti živali zagotavljajo prednosti v danem okolju.

Na področju neživa narava učenci razumejo agregatna stanja in lastnosti snovi, npr. razložijo, 
da gre med vrenjem voda v zrak ter da se vodna para ob dotiku hladne površine spremeni v vodne 
kapljice. Spremembe na površju kovinskega predmeta povežejo s procesom rjavenja in na podlagi 
raziskave razložijo, da se snov v trdnem stanju hitreje topi v vroči vodi kot v hladni. Prepoznajo 
položaja magnetov, ki se odbijata. Na praktičnih primerih uporabijo znanje o prenosu energije. 
Npr., prepoznajo vsakdanje predmete, ki prevajajo elektriko, določijo vire energije, ki se lahko 
uporabljajo za proizvodnjo elektrike, in razložijo nalogo baterije v električnem krogu. Razložijo 
tudi, kako pulover pripomore k temu, da steklenica z vodo dalj časa ostane hladna. Pokažejo nekaj 
razumevanja sil in gibanja, npr. prepoznajo smer sile na premikajoče se telo.

Na področju vede o Zemlji učenci znajo uporabiti znanje o zgradbi Zemlje in njenih fizikalnih 
lastnostih, procesih in zgodovini, npr. navedejo en sestavni del zemeljske skorje in prepoznajo, kako 
skala spremeni obliko v daljšem časovnem obdobju. Na osnovi vremenskih podatkov v tabeli razložijo, 
kje bo verjetno snežilo, in prepoznajo stopnje vodnega krog. Razložijo, da so fosili najboljši dokaz 
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o nekdanjem obstoju živalskih vrst, ki jih danes na Zemlji ni več. Učenci pokažejo osnovno znanje 
sončnega sistema, npr. razložijo, da se oblika Lune v času enega meseca spreminja ter, da se senca 
predmata spreminja tekom dneva.

2.2.3 Mejnik srednjega znanja

Učenci imajo osnovno znanje in razumevanje naravoslovja (žive narave, nežive narave in ved 
o Zemlji).

Učenci prepoznajo nekatere osnovne informacije povezane z življenjskim ciklom rastlin in ljudi. 
Prepoznajo nekatere osnovne informacije, povezane z lastnostmi živih bitij, njihovim razmnoževanjem, 
življenjskimi cikli, interakcijo z okoljem, in razumejo nekaj osnov biologije človeka ter njegovega 
zdravja. Pokažejo nekaj znanja o lastnostih snovi in svetlobi, elektriki in energiji ter silah in gibanju. 
Uporabijo znanje o nekaterih lastnostih snovi, dejstvih, ki se navezujejo na elektriko in prenos 
energije, ter pokažejo osnovno znanje o silah in gibanju. Poznajo nekaj osnovnih dejstev o fizikalnih 
lastnostih Zemlje ter sončnem sistemu. Učenci razložijo podatke v diagram, uporabijo osnovno znanje 
v vsakdanjih primerih in podajo preproste razlage za biološke ter fizikalne pojave.

Na področju živa narava imajo učenci nekaj znanja o življenjskih procesih rastlin in živih bitij. 
Npr., učenci določijo stopnjo razmnoževanja v življenskem ciklu rastline in razložijo, da rastline ne 
morejo preživeti brez vode in sončne svetlobe. Učenci vedo, da človeško telo pri naporu potrebuje 
več kisika. Poznajo lastnosti živih bitij in njihove interakcije z okoljem kot tudi vpliv ljudi na njihovo 
okolje. Npr., dopolnijo prehranjevalno verigo, opišejo, kako severnemu medvedu kožuh pomaga pri 
preživetju, in podajo razlog, zakaj so plastični predmeti nevarni za morske živali. Poznajo osnovna 
dejstva, povezana z biologijo človeka in njegovim zdravjem. Opišejo način zaščite svojih zob pred 
razpadanjem (gnitjem) in kože pred sončnimi žarki.

Na področju neživa narava imajo učenci nekaj znanja o lastnostih snovi, na primer prepoznajo 
lastnosti jekla v primerjavi z lesom. Znajo uporabiti nekatera dejstva o elektriki in prenosu energije. 
Pojasnijo razlog, zakaj žarnica ne sveti v diagramu električnega kroga, in določijo vir toplote, ki 
povzroči taljenje ledenih kock. Učenci pokažejo in uporabijo začetno znanje o silah in gibanju, na 
diagramu določijo smer gravitacijske sile in razložijo, da težji predmet premaknemo z večjo silo.

Na področju vede o Zemlji učenci pokažejo začetno razumevanje fizikalnih lastnosti Zemlje, 
npr. dokažejo obstoj zraka v napihnjenem balonu in prepoznajo lastnosti pokrajin. Poleg tega učenci 
pokažejo poznavanje nekaterih osnovnih dejstev Zemlje v sončnem sistemu z imenovanjem še dveh 
drugih planetov, ki krožita okoli Sonca.
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2.2.4 Mejnik osnovnega znanja

Učenci pokažejo osnovno znanje o živi in neživi naravi.

Učenci poznajo osnovna dejstva, povezana z vedenjskimi in telesnimi lastnostmi rastlin in živali, 
interakcijo živih bitij z njihovim okoljem ter zdravjem ljudi. Pokažejo osnovno znanje o stanjih snovi in 
fizikalnih lastnostih snovi. Učenci razložijo preproste diagrame, dopolnijo preporste tabele in podajo 
kratke odgovore z osnovnimi dejstvmi.

Na področju živa narava učenci poznajo enostavna dejstva, povezana z vedenjskimi in 
telesnimi lastnostmi rastlin in živali. Npr., prepoznajo žival, ki leže jajca, ter žival, ki ima hrbtenico, 
in potrebno značilno lastnost rastline za rast. Poznajo osnove interakcije živih bitji z njihovim okoljem, 
ekosistemom. Prepoznajo živo bitje, ki si hrano izdelujejo sami. Poznajo dejstva, ki so povezana z 
zdravjem ljudi, npr., kako se izognemo boleznim ali kako ohranimo dobro fizično zdravje.

Na področju neživa narava učenci pokažejo nekatera osnovna znanja o agregatnih stanjih 
snovi in fizikalnih lastnostih snovi, npr. opredelijo dane snovi, kot so trdna snov, tekočina ali plin. 
Učenci prepoznajo, da so kovine dober električni prevodnik in da nekatere kovine privlačijo magneti.

Po pričakovanjih se deleži učencev, ki so izkazali določen mejnik znanja, manjšajo z zahtevnostjo 
mejnika. V Preglednici N2.1 so navedeni deleži učencev, ki so v vsaki državi dosegli posamezne 
mejnike znanja. Države so urejene v padajočem vrstne redu po deležu učencev, ki so dosegli mejnik 
najvišjega znanja iz naravoslovja. 

Singapur je daleč na prvem mestu s 37 % učencev, ki so dosegli mejnik najvišjega znanja. Več 
kot 20 % učencev je najvišje znanje izkazlo še v Južni Koreji in Ruski federaciji. V 11 državah so 
deleži učencev z najvišjim znanjem še večji od 10 %. 

Slovenija je po deležu učencev, ki so izkazali najvišje naravoslovno znanje po kriterijih raziskave 
TIMSS, na 14. mestu s 11 % teh učencev. V deležih učencev, ki so dosegli še druge mejnike znanja, 
je zelo podobna Nemčiji in Švedski. Vse tri države so dosegle okoli 97 % učencev, ki so izkazali vsaj 
osnovno znanje naravoslovja. Od evropskih držav je najnižje na lestvici Francija, ki ima nizke deleže 
tako učencev z visokim znanjem kot učencev z osnovnim znanjem. V Franciji približno 12 % učencev 
ni pokazalo niti toliko spretnosti, da bi se uvrstili v prvi mejnik osnovnega naravoslovnega znanja. 
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Trendi v doseganju mejnikov znanja v Sloveniji odražajo stalen napredek znanja učencev  
(Preglednica N2.2). Delež učencev z najvišjim znanjem se je od leta 2011 povečal za 4 % glede na 
učence, ki so najvišje znanje dosegli v letu 2011. Delež je statistično pomembno večji od vseh deležev 
učencev z najvišjim znanjem v prejšnjih izvedbah. Tudi deleži učencev, ki so dosegli druge mejnike 
znanja, so se v Sloveniji statistično pomembno spremenili. Slika trendov kaže, da je v Sloveniji prišlo 
do premika znanja med vsemi skupinami učencev. 

Pogled 20 let nazaj nam pove, da se je v Sloveniji znanje naravoslovja med četrtošolci, ki so 
bili takrat še tretješolci osemletke, močno povečalo. Delež učencev, ki so dosegli visoko znanje, se je 
v tem času podvojil in sedaj dosega skoraj polovico populacije. Delež učencev s srednjim znanjem 
naravoslovja se je s slabe polovice populacije (45 %) dvignil na 84 % učencev in delež učencev z 
osnovnim znanjem se je s slabih treh četrtin dvignil na 97 % otrok. 

Poglavje nadaljujejo naloge preizkusa z rezultati reševanja pri nas, tudi po spolu.
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2 Singapur 37 (2,0) 71 (1,8) 90 (1,1) 97 (0,5)
Južna Koreja 29 (1,6) 75 (1,1) 96 (0,5) 100 (0,1)
Ruska federacija 20 (1,5) 62 (2,0) 91 (1,0) 99 (0,3)
Japonska 19 (0,9) 63 (1,3) 93 (0,5) 99 (0,2)
Kazahstan 19 (1,7) 49 (2,5) 81 (1,4) 96 (0,6)

† Hong Kong 16 (1,2) 55 (1,8) 88 (1,1) 98 (0,4)
Bolgarija 16 (1,5) 50 (2,5) 77 (2,2) 90 (1,5)

2 † ZDA 16 (0,8) 51 (1,1) 81 (0,9) 95 (0,5)
Tajvan 14 (0,7) 56 (1,2) 88 (0,8) 98 (0,3)
Madžarska 14 (1,1) 50 (1,5) 81 (1,6) 94 (0,9)
Finska 13 (0,9) 54 (1,4) 89 (0,9) 99 (0,4)
Poljska 12 (0,9) 51 (1,4) 85 (1,3) 97 (0,4)

2 Švedska 11 (1,1) 47 (2,1) 82 (1,5) 96 (0,8)
Slovenija 11 (0,9) 49 (1,4) 84 (1,0) 97 (0,5)
Anglija 10 (0,8) 43 (1,5) 81 (1,2) 97 (0,5)
Slovaška 9 (0,6) 40 (1,4) 74 (1,2) 91 (0,8)
Češka 9 (0,7) 43 (1,4) 81 (1,1) 96 (0,6)

3 Srbija 8 (0,7) 40 (1,5) 77 (1,7) 93 (1,1)
Avstralija 8 (0,7) 39 (1,6) 75 (1,4) 94 (0,8)
Nemčija 8 (0,6) 40 (1,7) 78 (1,3) 96 (0,6)

1 2 † Kanada 7 (0,5) 38 (1,2) 77 (1,4) 95 (0,7)
Norveška (5) 7 (0,9) 44 (1,8) 85 (1,1) 98 (0,6)
Irska 7 (0,9) 40 (1,6) 79 (1,2) 96 (0,6)

2 Litva 7 (0,8) 39 (1,6) 78 (1,2) 96 (0,5)
2 † Danska 7 (0,6) 39 (1,5) 78 (1,3) 96 (0,5)

Nova Zelandija 6 (0,6) 32 (1,1) 67 (1,4) 88 (0,9)
Združeni arab. emirati 6 (0,4) 22 (0,9) 46 (1,0) 67 (0,9)
Hrvaška 6 (0,7) 41 (1,3) 83 (1,1) 98 (0,4)

‡ Severna Irska 5 (0,6) 34 (1,3) 76 (1,3) 95 (0,6)
2 Španija 5 (0,5) 34 (1,3) 74 (1,6) 95 (0,7)

Oman 4 (0,4) 16 (0,8) 38 (1,2) 61 (1,0)
2 Bahrajn 4 (0,4) 19 (0,9) 47 (1,2) 72 (1,0)

Turčija 4 (0,5) 24 (1,1) 58 (1,4) 82 (1,2)
2 Italija 4 (0,5) 32 (1,5) 75 (1,7) 95 (0,7)

Katar 3 (0,5) 15 (1,2) 39 (1,7) 64 (1,6)
† Nizozemska 3 (0,4) 30 (1,5) 76 (1,4) 97 (0,6)
† Belgija (FL) 3 (0,4) 27 (1,5) 73 (1,4) 96 (0,6)

Francija 2 (0,3) 20 (1,2) 58 (1,6) 88 (1,1)
2 Portugalska 2 (0,3) 25 (1,2) 72 (1,5) 96 (0,6)

Ciper 2 (0,3) 18 (1,1) 56 (1,4) 86 (1,0)
Čile 2 (0,2) 16 (1,2) 53 (1,5) 85 (1,2)

1 Gruzija 1 (0,6) 12 (1,3) 41 (1,7) 74 (1,7)
Savdska Arabija 1 (0,3) 8 (0,9) 25 (1,4) 48 (1,8)
Iran 1 (0,3) 9 (0,8) 33 (1,5) 61 (1,7)

ψ Maroko 1 (0,3) 5 (0,7) 17 (1,3) 35 (1,8)
Indonezija 1 (0,2) 6 (0,7) 24 (1,8) 51 (2,1)

ψ Kuvajt 1 (0,2) 4 (0,6) 15 (1,4) 33 (1,9)
Med. Mediana 7  39  77  95   

Ψ

Preglednica N2.1: Doseženi mednarodni mejniki naravoslovnega znanja

Država
Mejnik najvišje 

ravni znanja 
(625)

Odstotek učencev, ki so dosegli mednarodne 
mejnike znanja

Najvišji
Visok
Srednji
Nizek

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %.

Glej dodatek C.1 za opombe o ciljnih skupinah 1, 2 in 3. Glej dodatek C.7 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih vzorca.
( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Mejnik visoke 
ravni znanja

(550)

Menjnik srednje 
ravni znanja

(475)

Mejnik nizke 
ravni znanja

(400)
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Singapur 37 33  36  25 h 14 h 71 68  68  61 h 42 h
Južna Koreja 29 29      22 h 75 73      67 h
Ruska federacija 20 16 h 16  11 h   62 52 h 49 h 39 h   
Japonska 19 14 h 12 h 12 h 15 h 63 58 h 51 h 49 h 54 h
Kazahstan 19 7 h       49 28 h       
Hong Kong 16 9 h 14  7 h 5 h 55 45 h 55  47 h 30 h
ZDA 16 15  15  13 h 19  51 49  47 h 45 h 50  
Tajvan 14 15  19 i 14    56 53  55  52    
Madžarska 14 13  13  10 h 7 h 50 46  47  42 h 32 h
Finska 13 20 i       54 65 i       
Švedska 11 10  8 h     47 44  37 h     
Slovenija 11 7 h 6 h 3 h 2 h 49 36 h 36 h 22 h 14 h
Anglija 10 11  14 i 15 i 15 i 43 42  48 i 47 i 42  
Slovaška 9 10  11      40 44 i 42      
Češka 9 10  7    12 i 43 44  33 h   42  
Srbija 8 8        40 35 h       
Avstralija 8 7  10 i 9  13 i 39 35  41  38  40  
Nemčija 8 7  10 i     40 39  41      
Irska 7 7      8  40 35 h     36  
Litva 7 4 h 3 h 3 h   40 31 h 30 h 30 h   
Danska 7 8  7      39 39  35      
Nova Zelandija 6 5  8  9 i 11 i 32 28 h 32  38 i 35  
Združeni arab. emirati 6 3 h       22 14 h       
Hrvaška 6 3 h       41 30 h       
Severna Irska 5 5        34 33        
Španija 5 4        34 28 h       
Oman 4 1 h       16 7 h       
Bahrajn 4 4        19 17        
Turčija 4 3        24 18 h       
Italija 4 8 i 13 i 9 i   32 37 i 44 i 35    
Katar 3 2        15 11 h       
Nizozemska 3 3  4  3  6 i 30 37 i 34  32  38 i
Belgija (FL) 3 2    2    27 24    28    
Portugalska 2 7 i     2  25 35 i     13 h
Ciper 2     2  1 h 18     17  11 h
Norveška (4) 2 1  1  2  8 i 21 19  17 h 15 h 32 i
Čile 2 2        16 19        
Gruzija 1 1  1      12 13  5 h     
Savdska Arabija 1 3        8 12 i       
Iran 1 3 i 2  1  0 h 9 16 i 12 i 7 h 3 h

ψ Maroko 1 0        5 1 h       
ψ Kuvajt 0 1        2 4 i       

h

i

Ψ

Odstotek učencev
2003

Trend rezultati za Kuvajt ne vključujejo privatnih šol. Trend rezultati za Litvo ne vključujejo učencev, ki se učijo v Poljskem in Ruskem jeziku.
Prazno polje pomeni, da država v tisti izvedbi raziskave ni sodelovala.

Leta 2015 je odstotek statistično pomembno višji od odstotka v označenem letu.

Preglednica N2.2: Trendi odstotkov učencev po doseganju mednarodnih mejnikov                                        
naravoslovnega znanja 

2011

Država

2007 2003
Odstotek učencev

1995

Mejnik visoke ravni znanja (550)

2011

Mejnik najvišje ravni znanja (625)

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %. Ker se šele od leta 2011 dosežki držav 
z velikimi deleži učencev, ki so dosegli izjemno nizke rezultate, upoštevajo z zadržkom, za prejšnje izvedbe raziskave niso navedeni.

20151995 20072015

Leta 2015 je odstotek statistično pomembno nižji od odstotka v označenem letu.
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Singapur 90 89  88  86 h 71 h 97 97  96  95 h 89 h
Južna Koreja 96 95      93 h 100 99      99 h
Ruska federacija 91 86 h 82 h 74 h   99 98  96 h 93 h   
Japonska 93 90 h 86 h 84 h 87 h 99 99  97 h 96 h 97 h
Kazahstan 81 58 h       96 84 h       
Hong Kong 88 82 h 88  87  69 h 98 96 h 98  98  91 h
ZDA 81 81  78 h 78 h 78 h 95 96  94  94  92 h
Tajvan 88 85 h 86  87    98 97 h 97 h 98    
Madžarska 81 78  78  76 h 67 h 94 93  93  94  90 h
Finska 89 92 i       99 99        
Švedska 82 79  76 h     96 95  95      
Slovenija 84 74 h 74 h 61 h 45 h 97 93 h 93 h 87 h 79 h
Anglija 81 76 h 81  79  72 h 97 93 h 95 h 94 h 90 h
Slovaška 74 79 i 75      91 94 i 92      
Češka 81 81  72 h   77 h 96 97  93 h   95 h
Srbija 77 72 h       93 91        
Avstralija 75 72 h 76  74  72  94 91 h 93  92  89 h
Nemčija 78 78  76      96 96  94 h     
Irska 79 72 h     70 h 96 92 h     91 h
Litva 79 73 h 74 h 73 h   96 95 h 95  95 h   
Danska 78 78  72 h     96 95  93 h     
Nova Zelandija 67 63 h 65  73 i 66  88 86  87  91 i 85  
Združeni arab. emirati 46 36 h       67 61 h       
Hrvaška 83 75 h       98 96 h       
Severna Irska 76 74        95 94        
Španija 74 67 h       95 92 h       
Oman 38 23 h       61 45 h       
Bahrajn 47 43 h       72 70        
Turčija 58 48 h       82 76 h       
Italija 75 76  78  70 h   95 95  94  91 h   
Katar 39 29 h       64 50 h       
Nizozemska 76 86 i 79  83 i 82 i 97 99 i 97  99 i 98  
Belgija (FL) 73 73    79 i   96 96    98 i   
Portugalska 72 75      43 h 96 95      73 h
Ciper 56     55  39 h 86     86  74 h
Norveška (4) 63 64  54 h 49 h 65  90 92  84 h 79 h 88  
Čile 53 54        85 85        
Gruzija 41 44  26 h     74 75  59 h     
Savdska Arabija 25 35 i       48 63 i       
Iran 33 44 i 36  28 h 15 h 61 72 i 65  58  42 h

ψ Maroko 17 6 h       35 16 h       
ψ Kuvajt 10 16 i       25 37 i       

h

i

Preglednica N2.2: Trendi odstotkov učencev po doseganju mednarodnih mejnikov                                         
naravoslovnega znanja (nadaljevanje)

Država
Mejnik srednje ravni znanja (475) Mejnik nizke ravni znanja (400)

Odstotek učencev Odstotek učencev
2015 2011 2007 2003

Leta 2015 je odstotek statistično pomembno višji od odstotka v označenem letu.

Leta 2015 je odstotek statistično pomembno nižji od odstotka v označenem letu.

1995 2015 2011 2007 2003 1995
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Katero nalogo imajo semena?

a Iz njih zrastejo nove rastline.                      

 b Izdelujejo hrano za rastline.

c Shranjujejo vodo za rastline.                       

d Pomagajo oprašiti rastline.

S0
41

01
0
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Vsebina: Živa narava − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Poznavanje dejstev;  pravilni 
odgovor: A.

Vsebina: Živa narava − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: D.

Živa narava

Ko Sandra telovadi, začne dihati hitreje.

To se zgodi zato, ker njeno telo potrebuje več

a ogljikovega dioksida.

b vodika.

c vode.

d kisika.

S0
41

03
4

2.2.5 NARAVOSLOVNE NALOGE RAZISKAVE
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Vsebina: Živa narava − Zdravje človeka ; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.

S0
41

03
2 Kaj se lahko zgodi s kožo človeka, ki je dolgo na soncu in si kože ni zaščitil?

Vsebina: Živa narava − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: 1 točka.

S0
61

01
0

Rastline in živali so živa bitja.

Razmisli, kaj oboje, rastline in živali, potrebujejo za življenje. Napiši dve stvari  spodaj 
zraven številk.

1.

2.

Vsebina: Živa narava − Zdravje človeka ; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: A.
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8

Katera od naštete hrane vsebuje veliko beljakovin?

a riba

b kruh

c sveže sadje

d zelena zelenjava
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Vsebina: Živa narava − Ekosistemi; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: C.
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Kateri način prevoza v šolo najmanj onesnažuje zrak?

a avtobus, ki deluje na bencin

b avto, ki deluje na bencin

c avto, ki deluje na elektriko

d vlak, ki deluje na nafto

Vsebina: Živa narava − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: C.
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Katera žival spada med sesalce?

kuščar

a b

jelen

c

pingvin

morski pes

d
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Vsebina: Živa narava − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: 1 točka.

S0
51

03
7

Med tekom Petra v svojem telesu opazi nekaj sprememb. Ena od sprememb je, da ji postane 
zelo vroče.

Zapiši še dve spremembi, ki ju Petra lahko občuti.

1.

2.

Vsebina: Živa narava − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: D.

V katerem organu se odvija prebava?

a v pljučih

b v srcu 

c v ledvicah

d v želodcu
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Vsebina: Živa narava − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: C.

Na sliki je cvetoča rastlina.

Kakšno nalogo ima del rastline, ki je označen z A?

a pridelava hrane

b prenos hrane

c proizvajanje semen

d črpanje vode

S0
41
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3

A

Vsebina: Živa narava − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: D.

Živali imajo telo zaščiteno na različne načine.

Kaj prekriva telo plazilca?

a dlaka                                                 b koža

c perje                                                 d luske
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Vsebina: Živa narava − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: A.

Katera žival je sesalec?

a podgana                                         b žaba

c morski pes                                     d kuščar
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Aleš je posadil semena fižola v posodo s prstjo (slika 1). 
Nekaj dni kasneje je opazil majhne rastline (slika 2).

Kaj se je zgodilo potem, ko je posadil semena?

a oploditev                                                        b kalitev

c oprašitev                                                        d razširitev

slika 1 slika 2

S0
41

00
2

Vsebina: Živa narava − Življenjski cikli, razmnoževanje in dednost; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: B.
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Vsebina: Živa narava − Življenjski cikli, razmnoževanje in dednost; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: C.

Vsebina: Živa narava − Življenjski cikli, razmnoževanje in dednost; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: 2 točki.
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Teja zaliva lončnice na vrtu. 

Mama ji naroči, naj zaradi komarjev ne pusti nič vode v podstavku.

Kaj od naslednjega pojasni, zakaj je Teji mama to naročila?

a Komarji pijejo vodo.                     b Komarji se prehranjujejo z majhnimi vodnimi rastlinami.

c Komarji v vodo ležejo jajčeca.     d Komarji se skrivajo v vodi.

podstavek

S0
51
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8

Rastline, ki imajo cvetove, za razmnoževanje potrebujejo cvetni prah.

Opiši dva različna načina, kako se cvetni prah prenaša z rastline na rastlino.

1.

2.
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Vsebina: Živa narava − Organizmi, okolje in njihova interakcija; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: 1 točka.

Na sliki so štiri živali. 

V tabelo vpiši ime živali ob življenjski prostor, kjer jo najverjetneje najdemo.

Življenjski prostor Ime živali

tropski deževni gozd

puščava

ocean

savana

kamela opica zebra kit
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7
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Vsebina: Živa narava − Organizmi, okolje in njihova interakcija; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: A.

Vsebina: Živa narava − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: A.

Kaj od naštetega najverjetneje povzroči zimsko spanje pri živalih, na primer pri netopirju?

a pomanjkanje hrane                                      b prenaseljenost

c povečanje števila plenilcev                          d krajšanje dneva

S0
41

17
1

Katere od naštetih živali skrbijo za svoje mladiče?

a podgane in race                                            b podgane in komarji

c morske želve in race                                     d morske želve in komarji

S0
41

01
7

Vsebina: Živa narava − Zdravje človeka ; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.

Ljudje si čistimo zobe, da bi jih zavarovali pred propadanjem.

Na kakšen način lahko še poskrbimo za svoje zobe?
S0

41
04

3
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Vsebina: Živa narava − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: A.

Katere od naštetih živali skrbijo za svoje mladiče?

a podgane in race                                              b podgane in komarji

c morske želve in race                                      d morske želve in komarji     
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7

Metulji monarhi so za ptice strupeni. 

Zakaj je to prednost metuljev monarhov?

a Metulji laže preživijo in ležejo jajčeca.         b Metulji lahko jedo druge rastline.

c Metulji lahko oprašijo več rastlin.                 d Metulji lahko zmanjšajo število ptičev.
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Vsebina: Živa narava − Organizmi, okolje in njihova interakcija; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 
A.

Vsebina: Živa narava − Zdravje človeka ; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 2 točki.

Zapiši enega od načinov za ohranjanje človekovega dobrega telesnega zdravja.

Pojasni svoj odgovor.
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Vsebina: Živa narava − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: A.

V katerem okvirju sta dve živali, ki odlagata jajca?

a

b

c

d

žaba

zajec

netopir

kenguru

raca

noj

zlata ribica

vrabec
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Vsebina: Živa narava − Organizmi, okolje in njihova interakcija; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 
A.

Vsebina: Živa narava − Ekosistemi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 2 točki.
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Barve perja nekaterih ptic so zelo podobne barvam njihovega okolja.

Kako to pomaga pticam preživeti?

a Skrite so pred nevarnostjo.                          b Hitreje lahko opazijo hrano.

c Zavarovane so pred vremenom.                 d Hitreje lahko najdejo druga drugo.

Nekatera živa bitja proizvajajo hrano s pomočjo energije sonca.

Označi z X v kvadratku tisto živo bitje, ki si samo proizvaja hrano. 
(Označiš lahko več kvadratkov.)

C kuščar C kamela C morske alge

C trava C hrast C kaktus

S0
41

17
7

S0
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0

Kako lahko dobiš bolezen (na primer gripo) od nekoga, ki kašlja blizu tebe, čeprav se te 
osebe nisi dotaknil?

Vsebina: Živa narava − Zdravje človeka ; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.
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Vsebina: Živa narava − Ekosistemi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: Živa narava − Življenjski cikli, razmnoževanje in dednost; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: 1 točka.
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Na slikah sta žaba in ptica, ob vsaki so njuna jajca.

Žabe odložijo na stotine jajčec hkrati. Ptice znesejo le nekaj jajc naenkrat.

To, da žabe izležejo več jajčec kot ptice, žabam pomaga, da preživijo v svojem okolju.

Pojasni, zakaj.
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Vsa živa bitja, ki so na sliki, živijo v puščavi.

Aleš je začel risati prehranjevalno verigo in vanjo vključil živa bitja, ki so prikazana zgoraj. 
Na začetek prehranjevalne verige je postavil travo in žuželko, ker ve, da žuželke jedo semena 
trave.

Dopolni prehranjevalno verigo tako, da na črte napišeš ostala tri živa bitja.

trava
(s semeni)

žuželka   __________ __________ ___________

orel žuželka kača kuščar trava
(s semeni)
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Vsebina: Živa narava− Zdravje človeka ; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: D.

Vsebina: Živa narava − Ekosistemi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.
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Gaja si pred jedjo vedno umije roke.

Kaj od naštetega je razlog za to?

a To pomaga, da ji ne teče iz nosa.                b To pomaga, da je ne bolijo oči.

c To pomaga, da si ne umaže zob.                 d To pomaga, da je ne boli trebuh.
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David bi se rad znebil pajkov na svojem vrtu. Mitja meni, da je ta zamisel slaba, saj so pajki 
pomembni za okolje.

Napiši en razlog, zakaj je pomembno, da imamo na vrtu pajke.
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Vsebina: Živa narava − Zdravje človeka ; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: Živa narava − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: 2 točki.

Drevo in lev sta med seboj zelo različna. Oba pa sta živi bitji in imata določene skupne lastnosti, 
na primer oba za preživetje potrebujeta vodo.

Zapiši še dve lastnosti, ki sta skupni obema.

1.

2.
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Za ohranitev zdravja bi ljudje morali vsak dan piti veliko tekočine, na primer vodo.

Pojasni, zakaj.
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Številni sesalci živijo na področjih, kjer so zimske temperature bistveno nižje od poletnih.

Opiši eno telesno spremembo, ki se lahko pojavi pri sesalcih, ko vreme postaja hladnejše.

S0
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3

Vsebina: Živa narava − Organizmi, okolje in njihova interakcija; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 
1 točka.
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Vsebina: Živa narava − Ekosistemi; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 2 točki.

Človekove dejavnosti, ki so napisane v tabeli, imajo lahko koristen ali škodljiv vpliv na okolje.

Za vsako dejavnost vpiši X v stolpec tako, da označiš, ali ima dejavnost koristen ali škodljiv vpliv 
na okolje.

Človekove dejavnosti Koristen 
vpliv

Škodljiv 
vpliv

nadomeščanje posekanih dreves z novimi

izpuščanje tovarniških odplak v reke

predelava aluminijastih pločevink

izsuševanje močvirij za gradnjo hiš

uporaba kolesa kot prevoznega sredstva
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Vsebina: Živa narava − Ekosistemi; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.
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V prehranjevalni verigi je plenilec žival, ki poje drugo žival. Žival, ki jo plenilec poje, se imenuje 
plen. 

Ali so trditve o plenilcih in plenu pravilne ali napačne?

Pobarvaj en krožec pri vsaki trditvi.

 Pravilna Napačna

Žival z ostrimi zobmi je verjetno plenilec. ------------------------------------- a --------- b

Plenilci so zmeraj večji od plena. ----------------------------------------------- a --------- b

Velika žival ne more biti plen. -------------------------------------------------- a --------- b

Nekatere živali so lahko oboje, plenilci in plen. ------------------------------- a --------- b

Vsebina: Živa narava − Življenjski cikli, razmnoževanje in dednost; kognitivno področje: pravilni odgovor: 1 točka.
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Saro zanima, ali gnojilo vpliva na rast rastlin.

Ima štiri cvetlične lončke z enako vrsto prsti. V vsakega posadi rastlino in v dva doda gnojilo, 
kot je prikazano spodaj.

cvetlični 
lonček 1

cvetlični 
lonček 2

cvetlični 
lonček 3

cvetlični 
lonček 4

gnojilo gnojilo brez gnojila brez gnojila

Katera dva cvetlična lončka naj primerja, da bo ugotovila, ali gnojilo vpliva na rast rastlin?

Cvetlični lonček ______________ in cvetlični lonček ______________.

Pojasni svoj odgovor.
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Vsebina: Neživa narava − Delitev in lastnosti ter spremembe snovi; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: A.

Neživa narava

Pri kateri od naštetih sprememb nastaja nova snov z drugačnimi lastnostmi?

a gorenje sveče                                                b rezanje papirja

c točenje vode v kozarec                               d zabijanje žeblja v les
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Zakaj je večina električnih žic narejena iz kovin?

Vsebina: Neživa narava − Delitev in lastnosti ter spremembe snovi; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: 1 točka.
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Vsebina: Neživa narava − Oblike energij in prenos energije; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 
1 točka.
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Kateri predmeti spodaj prevajajo elektriko?

Pobarvaj en krožec pri vsakem predmetu.

  Prevaja elektriko

 Da Ne

 lesena žlica  ----------------------------a--------------b

 plastični glavnik ----------------------a--------------b

 srebrna verižica  -----------------------a--------------b

 gumijasta žoga ------------------------a--------------b

 železni ključ ---------------------------a--------------b
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Marko položi frnikolo na vrh steze, kot je prikazano na spodnji sliki.

Frnikolo spusti, da se odkotali navzdol po stezi.

Poimenuj silo, ki premika frnikolo.

Vsebina: Neživa narava − Sile in gibanje; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.

Katera snov je najboljši prevodnik toplote?

a les                                                                    b kovina

c steklo                                                              d plastika
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Vsebina: Neživa narava − Oblike energij in prenos energije; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 
B.
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Vsebina: Neživa narava − Oblike energij in prenos energije; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 
1 točka.
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Ljudje uporabljamo energijo na različne načine. Energijo pridobivamo iz različnih virov.

Kaj od naštetega je vir energije?

Pobarvaj en krožec v vsaki vrstici.

 Vir energije

 Da Ne

beton --------------------------------------------------a ----------b

veter ---------------------------------------------------a ----------b

sonce --------------------------------------------------a ----------b

pesek  --------------------------------------------------a ----------b

voda  --------------------------------------------------a ----------b

Voda je lahko v trdnem, tekočem ali plinastem stanju.

Kaj od spodnjega je v trdnem stanju?

a para                                                 b ledena kocka

c oblak                                              d dežna kapljica

S0
41
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Vsebina: Neživa narava − Delitev in lastnosti ter spremembe snovi; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: B.
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Narisan je termometer.

Nariši puščico od oznake „ledišče vode” do tiste temperature na termometru, pri kateri voda 
zmrzne.

°C
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120
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100
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70
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40

30

20

10

0

-10

ledišče vode

Vsebina: Neživa narava − Delitev in lastnosti ter spremembe snovi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: 1 točka.
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Vsebina: Neživa narava − Sile in gibanje; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: C.
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Oglej si kvader na mizi. 

Katera puščica prikazuje smer sile teže?

a  1                          b        2                                c       3                                 d      4

1

3

24

Lucija igra na kitaro.

Kje nastajajo tresljaji, ki ustvarijo zvok?

a v lesu kitare                                                    b v zraku okoli kitare  

c v prstih, ki igrajo na kitaro                          d v strunah kitare
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Vsebina: Neživa narava − Oblike energij in prenos energije; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: D.
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Vsebina: Neživa narava − Delitev in lastnosti ter spremembe snovi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: 1 točka.
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Magnet je prilepljen na strehi plastičnega avtomobilčka. Sara želi poriniti avtomobilček stran 
tako, da uporabi magnet.

Kako naj bo njen magnet obrnjen, da bo porinil avtomobilček stran?

(Označi en kvadratek.)

C

C

Pojasni svoj odgovor.

S
S

J
J

J

J

J

J

S

S

S

S
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Vsebina: Neživa narava − Oblike energij in prenos energije; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 
točka.
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Bojan je naredil električni krog iz žarnice in stikala, kot je prikazano spodaj.

Ko je Bojan sklenil stikalo, žarnica ni svetila. Nato je dodal v električni krog tudi baterijo in 
žarnica je svetila.

Razloži, kako baterija, ki jo vključimo v električni krog, omogoča žarnici, da sveti.
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Samo je dal ledene kocke na aluminijasto folijo na mizi. Čez nekaj časa so se ledene kocke stalile.

Katera od naslednjih trditev najbolje opiše razlog za to spremembo?

a Miza je prejela toploto iz ledenih kock.                          b      Zrak je prejel toploto iz mize.

c Aluminijasta folija je prejela toploto iz ledenih kock.   d   Ledene kocke so prejele toploto iz zraka.

aluminijasta folija

ledene kocke

Vsebina: Neživa narava − Oblike energij in prenos energije; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: D.
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Vsebina: Neživa narava − Delitev in lastnosti ter spremembe snovi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: C.

Štiri predmete smo razdelili v dve skupini.

Skupina 1

Skupina 2

Po kateri lastnosti smo jih razdelili v skupini?

a Kako dobro se krivijo.                                  b Kako dobro plavajo na vodi.

c Kako dobro prepuščajo svetlobo.               d Kako močno jih privlači magnet.
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steklen kozarec

kovinska žlica lesen krožnik

plastične leče očal
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Vsebina: Neživa narava − Oblike energij in prenos energije; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 
točka.

Borut ima štiri enake baterije, dve žarnici in nekaj žice. Sestavil je dva električna kroga, ki ju 
prikazuje slika.

V katerem električnem krogu žarnica sveti? 

(Označi en kvadratek.)

C v električnem krogu 1

C v električnem krogu 2

C v električnih krogih 1 in 2

Pojasni svoj odgovor.

električni krog 1

+– + –+ –+ –
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električni krog 2
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Vsebina: Neživa narava − Delitev in lastnosti ter spremembe snovi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: B.
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Les in jeklo sta dve snovi, ki se uporabljata za gradnjo mostov.

Zaradi katere razlike med jeklom in lesom bi se raje odločili za gradnjo mostu iz jekla?

a Jeklo je težje od lesa.                                     b Jeklo je močnejše od lesa. 

c Jeklo se hitreje segreje kot les.                     d Jeklo bolje prevaja električni tok kot les.
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Peter si na vroč dan kupi steklenico hladne vode. Zavije jo v pulover, da bo ostala hladna.

Razloži, kako pulover pripomore k temu, da steklenica z vodo dlje časa ostane hladna.

Vsebina: Neživa narava − Oblike energij in prenos energije; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 
točka.
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Zakaj nastane senca, če predmet osvetljujemo z lučjo?

a Predmet ne prepušča svetlobe.                   b Svetloba se odbija od predmeta.

c Svetloba se krivi okrog predmeta.             d Svetloba se ukrivi stran od predmeta.

Vsebina: Neživa narava − Oblike energij in prenos energije; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: A.
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Dva okrogla magneta sta nataknjena na svinčnik, kot kaže slika. Spodnji magnet odbija zgornji 
magnet. Pola spodnjega magneta sta označena.

Označi pola zgornjega magneta.

J

S

Vsebina: Neživa narava − Delitev in lastnosti ter spremembe snovi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: 1 točka.

Premog, nafta in plin so viri za pridobivanje električne energije.

Napiši še kakšen drug vir za pridobivanje električne energije.
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Vsebina: Neživa narava − Oblike energij in prenos energije; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.
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Spodnja slika prikazuje gladek kamen, ki drsi po ledu v smeri puščice.

A. V kateri smeri mora Lea delovati na kamen, če želi, da gre kamen nazaj po isti poti?

a 

b 

c 

d 

B. Kamen drsi v smeri puščice in Lea bi rada spremenila njegovo gibanje. V kateri smeri naj 
deluje na kamen, da se bo gibal diagonalno desno navzdol?

a 

b 

c 

d 

led

A. Vsebina: Neživa narava − Sile in gibanje; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: D.

B. Vsebina: Neživa narava − Sile in gibanje; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: C.



204                                                                                                                                                TIMSS 2015 za četrti razred

S0
51

13
0

Renata in Janez pripravljata rojstnodnevno zabavo. Ko delata torto, se zmotita in uporabita sol 
namesto sladkorja. Janez tik pred zabavo poskusi kos torte in ugotovi, da je slana.

Ali lahko iz torte vzame sol in jo zamenja s sladkorjem?

(Označi en kvadratek.)

C  da

C  ne

Pojasni svoj odgovor.

Vsebina: Neživa narava − Delitev in lastnosti ter spremembe snovi; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 1 
točka.
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Štirje prijatelji so hoteli iz rdečega bonbona in vode narediti pijačo. Vsak od njih je imel en rdeč 
bonbon, nekaj vode, kozarec in palčko.

Vsak je seveda najbolje vedel, kako narediti pijačo. Njihovi postopki so zapisani v tabeli.

Postopek 1 Rdeč bonbon daj v 100 mL hladne vode. 
Zmes mešaj eno minuto.

Postopek 2 Rdeč bonbon zdrobi in dodaj 100 mL hladne vode.  Zmes mešaj eno 
minuto.

Postopek 3 Rdeč bonbon daj v 100 mL vroče vode.  
Zmes mešaj eno minuto.

Postopek 4 Rdeč bonbon daj v 200 mL hladne vode. 
Zmes mešaj eno minuto.

 
Ko so končali, je vsak spil svojo roza sladko pijačo.

A. Oglej si postopek 1 in postopek 2.

 Pri katerem postopku se bonbon hitreje stopi?

 (Označi en kvadratek.)

 C pri postopku 1

 C pri postopku 2

 Pojasni, zakaj.
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B. Oglej si postopek 1 in postopek 3.

 Pri katerem postopku se bonbon hitreje stopi?

 (Označi en kvadratek.)

 C pri postopku 1

 C pri postopku 3

 Pojasni, zakaj.

C. Ena od pijač je bila manj sladka od drugih. 
 
Pri katerem postopku je nastala najmanj sladka pijača?

a pri postopku 1                               b pri postopku 2

c pri postopku 3                               d pri postopku 4
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Ana strese malo sladkorja v kozarec z vodo in vsebino premeša.

Kaj od naštetega ji pokaže, da se je sladkor v vodi popolnoma raztopil?

a Voda je bistra.                                 b Voda je motna.

c V vodi so mehurčki.                      d Voda je na dotik hladnejša.

Vsebina: Neživa narava − Delitev in lastnosti ter spremembe snovi; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 
A.

A. Vsebina: Neživa narava − Delitev in lastnosti ter spremembe snovi; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni 
odgovor: 1 točka.

B. Vsebina: Neživa narava − Delitev in lastnosti ter spremembe snovi; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 
1 točka.

C. Vsebina: Neživa narava − Delitev in lastnosti ter spremembe snovi; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 
D.
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Mark je iz kuhinje vzel štiri stvari in preizkusil, ali se topijo v vodi. Zapisal je tudi, ali je stvar trda 
na otip ali ne. Svoja opažanja je zapisal v tabelo.

Trdo Mehko

Topno v vodi. kocka sladkorja med

Ni topno v vodi. kovinska žlica goba

Mark je poiskal še štiri stvari.

Katera od teh stvari je v isti skupini kot goba?

a žele                                                 b kristalna sol

c gumijasta žogica                          d steklenica

žele kristalna sol gumijasta
   žogica

steklenica
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Vsebina: Neživa narava − Delitev in lastnosti ter spremembe snovi; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: C.
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Andreja ima dva predmeta, narejena iz različnih snovi. Sta enake oblike, vendar je A manjši od B. 
Položi ju v posodo z vodo in opazi, da sta oba potonila.  

Kaj lahko pove o teži predmetov A in B?

a A je težji od B.                               b B je težji od A.

c A in B sta enako težka.               d      O teži predmetov ne moremo povedati ničesar, ne da bi 
ju stehtali.
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BA

Vsebina: Neživa narava − Delitev in lastnosti ter spremembe snovi; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 
D.

Vede o Zemlji

Znanstveniki so prepričani, da je pred mnogimi milijoni let na Zemlji živelo veliko živalskih vrst, 
ki danes ne živijo več.

Kaj je najboljši dokaz za to?

a ostanki hrane, ki so jo jedle živali               b slikarije starodavnih ljudstev

c živalski iztrebki, najdeni v gozdovih   d okameneli deli živali v kamninah
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Vsebina: Vede o Zemlji − Zemeljski procesi in zgodovina; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: D.
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To naravno oblikovano skalo so našli v puščavi.

Kako je veter pripomogel k oblikovanju skale?

a Veter ohlaja skalo, zato se skala kruši.            b    Veter nosi zrnca peska, ki brusijo skalo.

c Veter je v puščavi vroč in tali skalo.                d   Veter nosi vlago, ki spira skalo.

Vsebina: Vede o Zemlji − Zgradba Zemlje, njene fizikalne lastnosti in viri; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; 
pravilni odgovor: B.
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Zakaj zvezd podnevi ne vidimo?

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemlja v sončnem sistemu; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 
točka.
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Zjutraj so bile na betonskem pločniku luže, kot kaže slika 1. Popoldne je isti pločnik suh, kot 
kaže slika 2.

Kaj se je zgodilo z vodo?

a Šla je v zrak.                                   b Spremenila se je v prah.

c Porabila so jo drevesa.                  d Odtekla je na cesto.

zjutraj

slika 1

popoldne

slika 2

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemeljski procesi in zgodovina; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: A.

Zemlja je planet, ki kroži okoli Sonca.

Zapiši imeni dveh drugih planetov, ki tudi krožita okoli Sonca.

1.

2. 
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Zemlja

Sonce

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemlja v sončnem sistemu; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 2 
točki.
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Voda teče po zemeljskem površju.

V kateri smeri teče?

a    gore     r e k e   morja

b morja     g o r e      reke

c    reke  m o r j a    gore

d    gore  m o r j a    reke

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemeljski procesi in zgodovina; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: A.

Koliko časa potrebuje Zemlja, da enkrat obkroži Sonce?

a 24 ur                     b      en mesec                    c eno leto                    d 12 let
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Vsebina: Vede o Zemlji − Zemlja v sončnem sistemu; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: C.

Slika prikazuje sestavo Zemlje. Zunanja plast se imenuje skorja.

Imenuj dve snovi, ki sestavljata skorjo. 

1.                                                                                       2.

Zemljina skorja
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Vsebina: Vede o Zemlji − Zgradba Zemlje, njene fizikalne lastnosti in viri; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; 
pravilni odgovor: 2 točki.
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Znanstvenik je v nekaterih kamnih, ki so ležali na tleh, našel fosile polžev.

Kaj to pove znanstveniku?

a Da so na tem območju živele različne rastline.         b Da so bili polži stari, ko so poginili.

c Da so polži pojedli druge polže.                                  d Da je bilo to območje nekoč pod vodo.

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemeljski procesi in zgodovina; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: D.
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Otroci opazujejo senco drevesa ob različnih časih v istem dnevu.

Katero senco vidijo opoldne?

a dcb

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemlja v sončnem sistemu; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: B.
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V tabeli je zapisano vreme v štirih različnih krajih.

Kraj Temperatura Oblaki

A 5 °C oblačno

B –5 °C brez oblakov

C –5 °C oblačno

D 5 °C brez oblakov

V katerem kraju najverjetneje sneži?

a v kraju A                                          b v kraju B

c v kraju C                                          d v kraju D
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Vsebina: Vede o Zemlji − Zemeljski procesi in zgodovina; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: C.
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A. Gospa Severjeva je v čašo z vodo potopila obrnjen kozarec z vato na dnu, kot prikazuje slika 
1. Kozarca ni nagnila.

 Kozarec je vzela iz vode tako, kot prikazuje slika 2.

 

Vata v kozarcu je bila suha, saj voda ni prišla v kozarec.

 

Pojasni, zakaj voda ni prišla v kozarec.

čaša

kozarec
vata

voda

slika 1

slika 2
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čaša

kozarec
vata

voda
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B. Gospa Severjeva je nato ponovno potopila obrnjen kozarec v čašo z vodo.Kozarec je nagnila 
tako, kot kaže slika 3. 
Voda je prodrla v kozarec in zmočila vato.

 Razloži, zakaj se vata zmoči, če nagnemo kozarec.
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čaša

kozarec
vata

voda

slika 3

Vsebina: Vede o Zemlji − Zgradba Zemlje, njene fizikalne lastnosti in viri; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni 
odgovor: 2 točki.

Naslednje slike spodaj prikazujejo senco ob treh različnih urah dneva.

Razloži, zakaj se senca spreminja.

9.00

S0
41

11
3

12.00 17.00

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemlja v sončnem sistemu; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.
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S0
51

09
5

Sara ima balon.

Sara misli, da je v balonu zrak. Renata misli, da v balonu ni ničesar.

Katera od njiju ima prav?

(Označi en kvadratek.)

C Sara

C Renata

Pojasni svoj odgovor.

Vsebina: Vede o Zemlji − Zgradba Zemlje, njene fizikalne lastnosti in viri; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni 
odgovor: 1 točka.
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Številka naloge Oznaka 
naloge

Pravilni 
odgovor

A B C D Pravilni Delno 
pravilni

Deklice Dečki

Živa narava

S041010 S01_01 A 90,6 4,8 2,3 1,1 92.6 92.2

2011 92,4 3,3 1,7 2,1 92,6 92,2

S041034 S01_02 D 9,6 1,0 24,3 63,0 63,2 62,8

2011 14,6 1,4 14,0 69,3 68,0 70,7

S041032 S01_11 odprt 89,9 90,2  89,6

2011 89,5 93,1 85,9

S061010 S02_02 odprt 67,8 68,9 67,0

S061028 S02_03 A 55,5 25,7 8,3 7,4 55,0 55,8

S061065 S02_04 C 4,9 2,4 83,9 7,3 82,6 85,0

S051041 S03_01 C 16,9 9,2 54,1 16,2 55,6  52,8

2011 14,5 12,7 49,4 19,6 49,3 49,6

S051037 S03_02 odprt 56,6 56,7 56,6

2011 61,0 67,2 55,6

S041009 S05_01 D 0,6 0,5 1,6 96,6 96,5 96,7

2011 1,8 1,7 2,1 93,8 95,8 92,2

S041223 S05_02 C 12,6 4,2 75,1  7,2 74,5 75,6

2011 14,8  6,3 68,6 8,4 66,7 70,2

S041026 S05_03 D 11,9 30,2 0,5 56,2 51,7 60,8

2011 12,9 38,5 0,7 46,6 45,3 47,7

S041008 S05_06 A 53,4 5,9 22,9 15,0 52,4 54,3

2011 45,4 5,4 26,1 20,8 43,7 46,9

S041002 S05_07 B /

S051185 S06_01 C 17,5 22,2 49,9 9,5 46,6 53,4

2011 19,4 18,1 52,0 8,5 52,8 51,2

S051048 S06_02 odprt 55,0 83,8 58,4 51,5

2011 47,3 73,7 56,1 39,0

S041027 S07_01 odprt 89,5 88,3 90,7

2011 82,4  83,7 81,2

S041043 S07_02 odprt 76,9 81,8 71,8

S041171 S07_10 A /

S041017 S01_03 A 44,6 5,1 45,1 2,8 43,5 45,4

2011 45,1 2,6 48,4 1,9 43,9 46,2

Reševanje naravoslovnih nalog v Sloveniji, s trendi za leto 2011
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Številka naloge Oznaka 
naloge

Pravilni 
odgovor

A B C D Pravilni Delno 
pravilni

Deklice Dečki

S041124 S01_04 A 52,6 9,3 17,1 17,7 53,6 51,9

2011 40,6 6,6 23,0 26,0 39,4 41,7

S061105 S02_01 A 79,0 6,6 4,6 6,9 76,6 80,9

S061130 S02_05 odprt 56,4 61,8 52,1

S051004 S03_04 A 80,7 5,9 3,6 7,1 83,5 78,2

2011 79,9 5,5 5,5 74 79,8 80,0

S041177 S05_04 odprt 20,2 51,1 24,0 16,4

2011 16,3 43,3 18,1 14,8

S041183 S05_05 odprt 21,0 78,8 23,7 18,2

2011 18,0 64,3  18,9 17,3

S051164 S06_03 odprt 9,2 7,2 11,3

2011 3,1 4,1 2,2

S051186 S06_04 odprt 82,4  84,9 79,8

2011 75,1 75,3 74,9

S051137 S06_05 D 4,3  3,8 10,0 78,4 81,1  75,5

2011 5,8 3,4 10,8 75,8 76,8 74,9

S051007 S06_06 odprt 64,7 64,3 65,2

2011 57,1 57,3 57,0

S041006 S07_05 odprt 23,8 63,3 23,8 23,7

2011 27,3 57,3 28,8 25,8

S041301 S07_07 odprt 30,8 29,2 32,5

2011 24,2 24,8 23,5

S041033 S07_09 odprt 34,4 34,8 34,0

2011 22,3 24,3 20,3

S041037 S01_06 odprt  44,3 79,6  45,7 43,3

2011 44,2 72,5 41,9 46,5

S051008 S03_03 odprt 22,3 27,6 17,8

2011 19,6 22,5 17,0

S051026Z S03_05 odprt 37,4 33,0 41,1

2011 37,7 33,1 41,5

Neživa narava

S041303 S01_13 A 59,3 12,1 9,8 12,0 50,4 66,4

2011 57,1 13,7 11,1 11,7 58,0 56,3

S061031 S02_09 odprt 48,6 39,6 55,5
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Številka naloge Oznaka 
naloge

Pravilni 
odgovor

A B C D Pravilni Delno 
pravilni

Deklice Dečki

S051121Z S03_08 odprt 66,3 66,8 65,8

2011 52,6 50,6 54,2

S051147 S03_09 odprt 15,4 14,9 15,8

2011 10,1 8,0 12,0

S041191 S05_10 B 18,6 54,1 12,0 10,3 51,7 56,6

2011 25,8 48,4 12,9 9,8 41,4 54,4

S051188Z S06_08 odprt 60,3 59,4 61,2

2011 52,4 53,3 51,6

S041052 S07_06 B 3,1  91,5 1,9 1,6 93,2 89,7

2011 7,0 87,5 1,6 2,4 86,7 88,2

S041186 S01_05 odprt 30,6 20,1 39,0

2011 19,1 18,1 20,0

S041119 S01_07 C 3,9 0,9 86,8 4,4 86,5 86,9

2011 4,4 1,7 86,0 6,2 82,5 89,5

S041193 S01_09 D /

S061081 S02_06 odprt 47,6 41,8 52,1

S061060 S02_07 odprt 58,5 58,4 58,6

S061075 S02_08 D 1,9 2,5 14,1 78,9 82,3 76,3

S051114 S03_07 C 8,4 15,3 57,6 13,9 56,7 58,5

2011 12,9  23,1 42,5 16,5 39,6  45,0

S041195 S05_08 odprt 34,8 31,2 38,5

2011 31,0 27,4 34,1

S051087 S06_07 B 7,9 76,1 3,6 10,6 74,2 78,1

2011 7,6 70,4 5,8 13,9 66,8 73,8

S051201 S06_10 odprt 47,0  46,9 47,1

2011 34,8 35,8 33,9

S041070 S07_04 A 51,5 34,9 6,0 5,4 42,8 60,6

2011 38,2 45,8 7,1 5,5 32,4 44,0

S041077 S07_11 odprt 56,8 53,2 60,5

2011 48,9  48,2 49,6

S041068 S01_12 odprt 57,6 49,6 63,9

2011 45,7 40,8 50,7

S061049A S02_10 D 3,4 6,3 15,8  72,6 70,0 74,7

S061049B S02_10 C 16,2  8,9 58,8 10,9 58,0 59,4
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Številka naloge Oznaka 
naloge

Pravilni 
odgovor

A B C D Pravilni Delno 
pravilni

Deklice Dečki

S051130 S03_06 odprt 33,2 35,0 31,7

2011 28,1 27,5 28,7

S041134A S05_09 odprt 21,4  18,0 24,9

2011 64,8 70,6 59,7

S041134B S05_09 odprt 75,2 77,8 72,5

2011 69,4 70,6 68,4

S041134C S05_09 D 11,1 7,8 16,1 59,1 62,3 55,7

2011 11,3 7,6 17,8 58,5 60,1  57,1

S051079 S06_09 A /

S041050 S07_03 C 27,2 6,2 55,3 6,6 58,1 52,4

2011 22,7 6,9 61,9 5,3 62,3 61,4

S041080 S07_08 D /

Vede o Zemlji
S041105 S01_08 D 4,8 11,4 7,8 70,8 70,0  71,4

2011 7,1 9,1 11,4 69,0 65,2 72,7

S061098 S02_11 B 16,0 34,5 12,9 33,8 35,5 33,7

S061172 S02_12 odprt 41,7 38,7 44,1

S051105 S03_10 A 76,5 4,5 3,0 1,0 76,4 76,6

2011 78,0 6,2 2,9 9,6 78,7 77,4

S041107 S05_11 odprt 54,6 72,6 53,5 55,7

2011 47,0 64,7 41,5 51,7

S051102 S06_11 A 74,2 7,1 8,0  7,9 72,1 76,2

2011 68,0 6,0 11,9 8,6 65,0 70,7

S041209 S07_12 C 43,8 2,8 49,0 0,6 43,1 55,1

2011 48,4 3,0 43,1 1,6 42,1 44,2

S041081 S07_13 odprt 32,5 50,2 23,9 41,5

2011  32,5 48,3 31,4 33,6

S051110 S03_11 D 9,3  20,8 2,0 62,8 65,5 60,5

2011 8,2 26,3 3,9 57,4 59,1 56,0

S051111 S03_12 B 8,9 61,2 16,3 9,3 58,5 63,5

2011 11,0 59,8 15,3 9,3 59,9  59,7

S041102 S07_14 C 7,2 6,7 78,0  0,5 77,7 78,4

2011 9,2 9,9 74,8 1,3 76,8 72,9

S041149Z S01_10 odprt 22,4 32,6 15,6 27,7
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Številka naloge Oznaka 
naloge

Pravilni 
odgovor

A B C D Pravilni Delno 
pravilni

Deklice Dečki

2011  17,6 29,4 12,6 22,6

S041113 S05_12 odprt 58,6 52,1 65,3

2011 42,8 38,9 46,1

S051095 S06_12 odprt 73,3  79,0 67,2

2011 59,7 62,7 57,0
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navodila za ocenjevanje pravilnosti rešitev naravoslovnih nalog

Naloga: S041186, S01_05

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Narisana puščica (črta) do točke 0 (nič) ALI označena črta        
    pri 0 (nič).

Naloga: S041037, S01_06

 Oznaka  Odgovor      

Pravilni odgovor:  20 Pravilno izbranih 5 vplivov, kot kaže tabela. 

Človekove dejavnosti Koristen vpliv Škodljiv vpliv

nadomeščanje posekanih dreves z novimi              x
izpuščanje tovarniških odplak v reke            x

predelava aluminijastih pločevink              x

izsuševanje močvirij za gradnjo hiš            x

uporaba kolesa kot prevoznega sredstva              x
                                                                                       
Delno pravilni odgovor:  10 Pravilno izbrani 4 vplivi.

Naloga: S041149A, S01_10A

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Opis, da je v kozarcu zrak (kar prepreči vodi, da bi vdrla v       
                                                                                       kozarec).

Naloga: S041149B, S01_10B

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Opis, da voda zapolni prostor namesto zraka, ki uide iz 
                                                                                       kozarca.
                                                         11                         Opis, da zrak uide.
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Naloga: S041032, S01_11

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:   10   Razlaga se nanaša na kožnega raka.
                                                          11                         Razlaga se nanaša na opekline ali temnejšo kožo.
                                                         19                          Drugi popolnoma pravilni odgovori (npr. suha koža, 
                                                                                        luščenje kože, rjave pege, gube).

Naloga: S041068, S01_12

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Imenovan energijski vir (npr. sonce, veter, voda, les, ...).
                                                         11                         Naveden vir, kjer se energija pretvori (npr. mlin na veter,     
                                                                                       baterija, sončne celice ...).

Naloga: S061010, S02_02

 Oznaka  Odgovor      
Pravilni odgovor:   10  Dve različni stvari, ki jih rastline in živali             
                                                                                       potrebujejo za življenje iz navedenega seznama               
                                                                                       sprejemljivih odgovorov: 1. zrak (ali kisik), 2. hrana, 
                                                                                       3. energija, 4. voda, 5. prostor za življenje (ali habitat).
Opomba 1: Če je pod odgovor 1 ali 2 napisanih več stvari, morajo biti vse stvari zapisane pravilno.
Opomba 2: Če so pod odgovor 1 napisane stvari, ki jih rastline potrebujejo za življenje, in pod odgovor 2 stvari, 
ki jih živali potrebujejo za življenje, morata biti vsaj dva odgovora med njimi enaka. Poleg tega morajo biti vse 
zapisane stvari s seznama sprejemljivih odgovorov. Poleg seznama sprejemljivih odgovorov sta sprejemljiva 
odgovora za rastline tudi sončna svetloba in ogljikov dioksid.
Nepravilni odgovor:   70             Učenec odgovori na enega od teh dveh načinov:
                                                                                    1. Napisana ena sprejemljiva stvar s seznama, ki jo rastline in      
                                                                                     živali potrebujejo za življenje. Druga zapisana stvar je lahko 
                                                                                     napačna ali ni napisana ali je v nasprotju s prvo.
                                                                                    2. Napisani dve ali več sprejemljivi stvari, ki jih rastline in       
                                                                                    živali potrebujejo za življenje, kot tudi ena ali več nepravilnih  
                                                                                    stvari.
Opomba: Pod odgovor 1 pravilno napisana vsaj ena stvar, ki jo rastline potrebujejo za življenje, in pod odgovor 2 
pravilno napisana vsaj ena stvar, ki jo živali potrebujejo za življenje, in ta stvar je skupna obema.
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Naloga: S061130, S02_05

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Razlaga: bolezen, kot je gripa, lahko dobiš, ko nekdo 
                                                                                       kašlja blizu tebe, zato, ker se bacili lahko razširijo po zraku 
                                                                                       od ene do druge osebe.

Naloga: S061081, S02_06

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Označen drugi kvadratek (slika, na kateri sta magneta 
                                                                                       obrnjena z južnima poloma eden proti drugemu) in      
                                                                                       pojasnilo, da se enaki magnetni poli odbijajo.

Naloga: S061060, S02_07

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Baterija predstavlja vir energije (ali el. tok ali napetost ali 
                                                                                       elektriko ali moč) žarnici, da lahko sveti.

Naloga: S061031, S02_09

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Kovine so dober prevodnik elektrike.

Naloga: S061172, S02_12

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Zvezd podnevi ne vidimo, ker je sončna svetloba   
                                                                                       preveč svetla v primerjavi s svetlobo zvezd.

Naloga: S051037, S03_02

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Našteti dve izmed možnih sprememb: 
                                                                                       znojenje (potenje, izgubljanje vode), rdečica kože (obraza),
                                                                                       hitrejši srčni utrip (srce črpa močneje, povišan srčni utrip),
                                                                                       hitrjše dihanje (pomanjkanje sape), vrtoglavica,                      
                                                                                       žeja (občutek dehidracije), lakota (občutek lakote),
                                                                                       utrujenost (upočasnevanje), bolečine v mišicah (obolele 
                                                                                       noge), šivi ali krči.
Nepravilni odgovor:                      70                         Našteta ena možna sprememba.
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Naloga: S051008, S03_03

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Cvetlični lonček 1 in 3 z razlago, ki se nanaša na uporabo  
                                                                                       rastlin iste vrste z in brez gnojila.

Naloga: S051130, S03_06

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10   Ne, z razlago, ki vsebuje enega od naštetih odgovorov:
                                                                                       1. Potekla je kemijska sprememba (v torti).
                                                                                       2. Torta je pečena (in je ne moremo spremeniti nazaj).
                                                         11                          Ne, z razlago, da se je sol raztopila v torti, brez eksplicitne  
                                                                                        omembe peke torte.

Naloga: S051147, S03_09

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Gravitacija (eksplicitno ali implicitno).

Naloga: S041177, S05_04

 Oznaka  Odgovor    

Pravilni odgovor:   20   Pravilno označena štiri živa bitja (nobeno ni označeno  
                                                                                       nepravilno).
                                      

C kuščar C kamela x morske alge

x trava x hrast x kaktus
                                                                                      
Delno pravilni odgovor:   10  Pravilno označena tri živa bitja (nobeno ni označeno  
                                                                                       nepravilno).
  11  Pravilno označeni dve živi bitji (nobeno ni označeno  
                                                                                       nepravilno).
Nepravilni odgovor:        70  Pravilno označeno eno živo bitje (nobeno ni označeno  
                                                                                       nepravilno).
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Naloga: S041183, S05_05

 Oznaka  Odgovor                                

Pravilni odgovor:   20   Uživanje uravnotežene prehrane (zdrave prehrane) ALI 
                                                                                       telovadba (rekreacija) ALI ne kajenje/ne pitje alkohola/ne 
                                                                                      drogiranje IN razlaga podanega odgovora.
                                                          29                        Drugi popolnoma pravilni odgovori (npr. Pij veliko vode, da  
                                                                                       ne dehidriraš.; Nosi pokrivala, da se zaščitiš pred    
                                                                                       opeklinami.).
Delno pravilni odgovor:   10  Uživanje uravnotežene prehrane (zdrave prehrane) ALI   
                                                                                       telovadba (rekreacija) ALI ne kajenje/ne pitje alkohola/ne 
                                                                                       drogiranje s splošno razlago ali brez.
  19  Drugi delno pravilni odgovori (npr. Nosi pokrivalo 
                                                                                      (senčnike).; Pij dovolj vode. To je zate bolj zdravo.).

Naloga: S041195, S05_08

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Električni krog 2 z razlago, da sta bateriji pravilno                                               
                                                                                       postavljeni (+ -, + - ali - +, - +).
Nepravilni odgovor:   70  Električni krog 2 z nejasno, nepravilno razlago ali brez    
                                                                                       razlage.
  71  Električni krog 1 z ali brez razlage.
                                                         72  Električni krog 1 in 2 z ali brez razlage.

Naloga: S041134A, S05_09A

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Postopek 2 z obrazložitvijo, ki sloni na dejstvu, da je 
                                                                                       površina večja ALI da so majhni delci bonbona
                                                                                       ALI da je več delcev bonbona.

Naloga: S041134B, S05_09B

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Postopek 3 z razlago, ki vsebuje dejstvo, da je voda postala 
                                                                                       vroča (zato se je bonbon hitreje stopil).
Nepravilni odgovor:   70  Postopek 1 z ali brez razlage.
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Naloga: S041107, S05_11

 Oznaka  Odgovor                                

Pravilni odgovor:   20   Katera koli dva planeta: Merkur, Venera, Mars, Jupiter, 
                                                                                       Saturn, Neptun, Uran, Pluton.
Delno pravilni odgovor:   10  Eden od planetov: Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, 
                                                                                      Neptun, Uran, Pluton.

Naloga: S041113, S05_12

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Razlaga se nanaša na spremembo položaj sonca na nebu in/
                                                                                       ali vrtenje Zemlje.

Naloga: S051048, S06_02

 Oznaka  Odgovor                                

Pravilni odgovor:   20   Opisana dva različna načina, s katerima se cvetni prah 
                                                                                       prenaša, izmed naštetih sprejemljivih odgovorov    
                                                                                       (enobesedni odgovori so sprejemljivi): veter,  žuželke ali   
                                                                                       živali (npr. čebele, metulji, ljudje, ptice, netopirji), 
                                                                                       dež (voda).
Delno pravilni odgovor:   10  Opisan samo en način, s katerim se cvetni prah prenaša.

Naloga: S051164, S06_03

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Odgovor se nanaša na skrb staršev (eksplicitno ali 
                                                                                       implicitno).

Naloga: S051186, S06_04

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Po vrsti pravilno zapisani: kuščar, kača in orel, kot prikazuje              
                                                                                       slika.

    
trava

(s semeni)
žuželka       kuščar                 kača    orel
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Naloga: S051007, S06_06

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  En razlog, ki govori o tem, da pajki jedo žuželke.

Naloga: S051201, S06_10

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Podana veljavna razlaga, povezana s naštetim:
                                                                                       Pulover je slab prevodnik toplote.
                                                                                       Pulover je izolator (toplemu zraku prepreči prehajanje).
                                                                                       Pulover ščiti steklenico pred sončnimi žarki.

Naloga: S051095, S06_12

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Sara, z razlago, ki vsebuje dokaze o obstoju zraka v balonu.

Naloga: S041027, S07_01

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Pravilno vpisane vse 4 živali.

Življenjski prostor Ime živali

tropski deževni gozd opica

puščava kamela

ocean kit
savana zebra

Naloga: S041043, S07_02

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Jemo ali pijemo manj sladkorja ali sladkih stvari.
                                                         11                         Splaknemo usta z vodo ali ustno vodo, uživamo fluoride, 
                                                                                      uporabimo zobno nitko ali žvečimo žvečilne gumije za 
                                                                                      čiščenje zob (brez sladkorja).
                                                        12               Obisk zobozdravnika z omembo posebnega zdravljenja.
                                                        19                          Drugi pravilni odgovori (npr. pij mleko).
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Naloga: S041006, S07_05
Opomba: Sprejemljivi so naslednji odgovori: rast, razvoj, smrt (pogin), potreba po energiji (hrana/hranila, sonce), 
dihanje (potreba po kisiku/ zraku), izločanje (ogljikov dioksid, odpadni produkti), razmnoževanje, 
odziv na dražljaje, gibanje.

 Oznaka  Odgovor                                

Pravilni odgovor:   20   Dve različni lastnosti od sprejemljivih odgovorov.
Delno pravilni odgovor:   10  Ena lastnost od sprejemljivih odgovorov.

Naloga: S041301, S07_07

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:   10  S pitjem vode nadomestimo izgubljeno/izločeno vodo iz 
                                                                                       telesa in/ali njeno pomembno vlogo pri telesnih funkcijah.
                                                          11                         Da ne dehidriramo ali opis simptomov dehidracije.
                                                         19                          Drugi pravilni odgovori.

Naloga: S041033, S07_09

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Debelina kožuha/dlake ALI nalaganje maščob ALI 
                                                                                       sprememba barve kožuha.
                                                         11                         Telesna sprememba v povezavi z zimskim spanjem ALI  
      samo zimsko spanje brez specifičnih fizičnih sprememb.

Naloga: S041077, S07_11

 Oznaka  Odgovor          

Pravilni odgovor:  10  Pola pravilno označena: Sever (S) spodaj in jug (J) zgoraj.
Nepravilni odgovor:   70  Pola nepravilno označena: Sever (S) zgoraj in jug (J) spodaj.
  71  Pola nepravilno označena: Vzhod (V) in Zahod (Z).

Naloga: S041081, S07_13
Opomba: i) Sprejemljive snovi, ki sestavljajo skorjo so: voda (morje, ocean), kopno, skale (lava, granit, kovina, 
magma, minerali), pesek, prst (glina, ilovica, blato, zemlja), nafta, zemeljski plin, premog.
Seznam snovi ni popoln, vendar lahko mnoge od njih grupiramo v eno od naštetih skupin.
ii) Če je en odgovor kopno in drug odgovor skale (lava, granit, kovina, magma, minerali) ali pesek ali
prst (glina/ilovica, blato, zemlja), se šteje kot pravilni odgovor.

 Oznaka  Odgovor                                

Pravilni odgovor:   20   Dve različni snovi omenjeni v opombi.
Delno pravilni odgovor:   10  Ena snov omenjena v opombi.
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Dosežek v posameznih vsebinah naravoslovja
TIMSS v četrtem razredu poroča o dosežku iz treh naravoslovnih vsebin: živa narava, 
neživa narava in vede o Zemlji. Večina držav je izkazala večjo moč in šibkost v eni ali 
dveh vsebinah glede na skupen naravoslovni dosežek.

Živa narava

Relativna šibkost

držav držav

TIMSS 2015: 47 držav

Trendi 2011–2015:  
41 držav

držav se je 
 poslabšalo

držav se je 
 izboljšalo

Živa narava

Neživa narava

Vede o Zemlji

Relativna moč
Neživa narava

Relativna šibkost

držav držav

Relativna moč
Vede o Zemlji

Relativna šibkost

držav držav

Razlike med spoloma

Število držav, 
kjer so dečki 
dosegli višje 
dosežke kot 
 deklice

Število držav, 
kjer so deklice
dosegle višje
dosežke kot 
dečki 

Živa  
narava

Živa 
narava

Neživa 
narava

Neživa 
narava

Vede o 
Zemlji

Vede o 
Zemlji

Dejstva

Uporaba

Sklepanje

NARAVOSLOVJE − ČETRTI RAZRED
  



232                                                                                                                                                TIMSS 2015 za četrti razred

Geometric 
Shapes and 
Measures

Geometric 
Shapes and 
Measures

NARAVOSLOVJE − ČETRTI RAZRED
  

16 11

15 23

7 27

11 12

12 8

9 15

17
8
1

7
10
24

15 

7

15

9

20 

8

9

7

18

8

0
14

19

25

6

5

16

18 

Živa narava

Relativna moč

Dosežek na kognitivnih področjih
TIMSS v četrtem razredu poroča o dosežku s treh kognitivnih področij, poznavanja dejstev 
in postopkov, uporabe znanja in sklepanja. Večina držav je izkazala večjo moč vsaj na 
enem področju in na enem svojo šibkost glede na svoj povprečni naravoslovni dosežek.
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2.3 Dosežki iz vsebinskih in kognitivnih področjih

Rezultati naravoslovnih nalog so bili po vsebini razvrščeni po treh vsebinskih področjih: živa 
narava, neživa narava in vede o Zemlji. Iz vsebinskih področij, ki so bila ločeno obravnavana, so bile 
izračunane lestvice dosežkov. Podobno so bili iz rezultatov nalog izračunani dosežki na treh lestvicah 
kognitivnih področij: poznavanje dejstev in postopkov, uporaba znanja in sklepanje. 

Dosežki na teh lestvicah so primerljivi s skupnimi naravoslovnimi dosežki na lestvici, ki upošteva 
vse naloge raziskave na enkrat. Zato je mogoče v vsaki državi presojati o večjem ali manjšem znanju 
učencev s področja posamezne vsebine ali na kognitivnem področju v primerjavi s skupnim nacionalnim 
povprečnim dosežkom iz naravoslovja. V TIMSS tej primerjavi rečemo relativna primerjava močnih in 
šibkih področij v državi. Relativno močno ali šibko področje se ne nanaša na mednarodno primerjavo 
rezultatov na posamezni lestvici.

V Preglednici N3.1 so dosežki držav na lestvicah naravoslovnih vsebin prikazani skupaj z 
nacionalnim skupnim dosežkom. Razlika od skupnega dosežka označuje razliko v doseženih točkah 
med povprečjem točk na lestvici skupnega naravoslovnega dosežka in povprečjem posamezne 
vsebinske lestvice. Države so urejene padajoče po skupnih naravoslovnih dosežkih.

Prva država na lestvici skupnih naravoslovnih dosežkov, Singapur, ima glede na skupni 
naravoslovni dosežek visok dosežek pri živi in neživi naravi in nižje pri vedah o Zemlji. Južna Koreja, 
druga na lestvici skupnih doežkov, ima visoke dosežke pri neživi naravi in vedah o Zemlji in nekoliko 
nižje pri živi naravi. Finska, evropska država z najvišjim dosežkom, pa ima najvišji dosežek pri vedah 
o Zemlji in najnižji pri neživi naravi glede na skupni naravoslovni dosežek. Poljska, druga evropska 
država z najvišjim dosežkom ima najvišji dosežek, pri živi naravi in podoben dosežek pri neživi 
naravi ter vedah o Zemlji. 

Slovenija ima podobna dosežka na področjih žive in nežive narave ter nižji dosežek pri vedah o 
Zemlji. Pri živi in neživi naravi se slovenski dosežek bistveno ne razlikuje od skupnega naravoslovnega 
dosežka. Slovenski dosežek pri neživi naravi je podoben dosežkom Finske, medtem ko je dosežek iz 
žive narave nižji glede na dosežek Finske. Pri vedah o Zemlji Slovenija beleži za 12 točk nižji dosežek 
od skupnega naravoslovnega dosežka. Na tem področju veliko držav beleži padec dosežka, med 
drugim tudi najbolje uvršečana država na lestvici dosežkov, Singapur. Slovenija torej na področjih 
žive narave in nežive narave dosega za okoli 1 % višji dosežek od skupnega povprečja ter pri vedah 
o Zemlji za 3 % nižji dosežek. Ti dosežki so skladni s pokritostjo vsebin nalog TIMSS z nacionalnimi 
učnimi načrti, ki tudi po prenovi še ne predpisujejo vseh vsebin do četrtega razreda. Slabši rezultat 
na področju ved o Zemlji je odraz tega, da to področje obsega dve vsebini, ki sta zastopani v kar 
nekaj nalogah. To sta vsebini fosili in kamnine, ki se pri nas poučujeta v šestem razredu pri predmetu 
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2 Singapur 590 (3,7) 607 (4,4) 16 (1,4) h 603 (3,7) 13 (1,1) h 546 (3,7) -44 (1,4) i
Južna Koreja 589 (2,0) 581 (1,9) -8 (1,1) i 597 (2,0) 8 (1,5) h 591 (4,1) 1 (3,9)  
Japonska 569 (1,8) 556 (2,2) -13 (1,5) i 587 (2,6) 18 (2,6) h 563 (2,5) -6 (1,4) i
Ruska federacija 567 (3,2) 569 (3,1) 2 (1,4)  567 (3,6) 0 (2,2)  562 (4,7) -5 (2,8)  

† Hong Kong 557 (2,9) 550 (3,7) -6 (1,6) i 555 (3,5) -2 (2,1)  574 (3,1) 18 (1,7) h
Tajvan 555 (1,8) 545 (2,0) -11 (1,4) i 568 (2,0) 13 (1,5) h 555 (2,5) 0 (1,8)  
Finska 554 (2,3) 556 (2,6) 2 (2,0)  547 (2,3) -7 (1,6) i 560 (2,6) 6 (2,1) h
Kazahstan 550 (4,4) 545 (4,1) -5 (1,3) i 559 (5,0) 9 (1,9) h 542 (5,4) -8 (2,5) i
Poljska 547 (2,4) 557 (2,5) 9 (1,8) h 540 (2,1) -7 (1,5) i 540 (2,6) -7 (1,3) i

2 † ZDA 546 (2,2) 555 (2,3) 10 (1,0) h 537 (2,6) -8 (1,1) i 539 (2,4) -7 (1,3) i
Slovenija 543 (2,4) 545 (2,3) 2 (2,0)  546 (2,4) 4 (2,2)  531 (4,1) -12 (2,2) i
Madžarska 542 (3,3) 550 (3,4) 8 (1,0) h 534 (3,5) -8 (0,9) i 535 (4,0) -7 (2,6) i

2 Švedska 540 (3,6) 540 (3,3) 0 (1,3)  534 (3,6) -6 (1,5) i 552 (4,1) 12 (2,3) h
Norveška (5) 538 (2,6) 546 (2,6) 8 (1,2) h 522 (2,8) -16 (1,8) i 549 (3,8) 12 (2,2) h
Anglija 536 (2,4) 536 (2,5) 0 (1,4)  540 (2,7) 4 (1,8) h 527 (3,3) -8 (2,0) i
Bolgarija 536 (5,9) 542 (6,3) 6 (1,9) h 529 (6,5) -6 (2,0) i 532 (6,9) -4 (3,6)  
Češka 534 (2,4) 538 (2,0) 4 (1,6) h 531 (2,4) -4 (1,4) i 531 (3,0) -3 (1,5) i
Hrvaška 533 (2,1) 531 (2,6) -3 (1,4)  535 (2,9) 2 (2,0)  535 (3,4) 2 (2,3)  
Irska 529 (2,4) 531 (2,4) 2 (1,5)  524 (2,8) -5 (1,7) i 535 (3,0) 6 (2,1) h
Nemčija 528 (2,4) 528 (2,0) -1 (1,2)  532 (2,5) 4 (2,0)  519 (4,0) -10 (2,9) i

2 Litva 528 (2,5) 527 (3,0) -1 (2,5)  535 (2,5) 7 (2,0) h 515 (3,7) -12 (2,5) i
2 † Danska 527 (2,1) 534 (2,4) 7 (1,6) h 516 (2,7) -11 (1,6) i 531 (3,0) 3 (2,2)  

1 2 † Kanada 525 (2,6) 536 (2,8) 11 (1,1) h 518 (2,7) -7 (0,9) i 513 (3,1) -12 (2,0) i
3 Srbija 525 (3,7) 531 (3,8) 6 (2,2) h 529 (3,8) 4 (2,1) h 496 (4,8) -29 (2,8) i

Avstralija 524 (2,9) 531 (3,0) 8 (1,4) h 516 (2,7) -8 (1,1) i 520 (3,3) -4 (1,9) i
Slovaška 520 (2,6) 517 (2,9) -3 (1,6)  526 (3,4) 5 (2,1) h 514 (3,0) -7 (1,5) i

‡ Severna Irska 520 (2,2) 521 (2,7) 1 (1,7)  514 (2,6) -6 (1,6) i 522 (3,0) 2 (2,1)  
2 Španija 518 (2,6) 523 (2,6) 5 (1,9) h 507 (2,9) -11 (1,5) i 520 (3,0) 2 (2,1)  
† Nizozemska 517 (2,7) 525 (2,7) 8 (1,8) h 504 (2,6) -13 (1,3) i 520 (3,0) 3 (2,2)  
2 Italija 516 (2,6) 519 (2,7) 3 (1,9)  513 (2,9) -4 (1,5) i 510 (3,5) -6 (2,5) i
† Belgija (FL) 512 (2,3) 513 (2,4) 1 (1,1)  506 (3,2) -6 (2,0) i 513 (2,8) 1 (1,2)  
2 Portugalska 508 (2,2) 508 (2,1) 0 (0,9)  502 (2,9) -6 (2,0) i 513 (2,5) 5 (1,8) h

Nova Zelandija 506 (2,7) 511 (2,7) 6 (1,4) h 497 (2,5) -8 (1,2) i 506 (3,4) 0 (2,0)  
Francija 487 (2,7) 490 (3,1) 2 (1,3)  482 (2,7) -6 (0,9) i 485 (4,7) -3 (2,8)  
Turčija 483 (3,3) 472 (3,3) -11 (1,1) i 496 (3,3) 12 (1,5) h 480 (3,3) -4 (1,6) i
Ciper 481 (2,6) 481 (2,8) 0 (0,9)  486 (2,7) 5 (1,2) h 463 (3,5) -19 (1,7) i
Čile 478 (2,7) 487 (2,6) 10 (1,2) h 466 (2,9) -12 (2,2) i 465 (3,4) -13 (2,4) i

2 Bahrajn 459 (2,6) 455 (2,9) -4 (1,6) i 465 (3,2) 6 (1,6) h 448 (3,2) -11 (3,2) i
1 Gruzija 451 (3,7) 459 (4,1) 8 (1,6) h 438 (4,7) -13 (1,7) i 441 (4,3) -10 (1,6) i

Združeni arab. emirati 451 (2,8) 449 (3,3) -2 (1,2)  453 (3,0) 2 (0,7) h 448 (3,5) -3 (1,7) i
Katar 436 (4,1) 436 (4,4) 0 (1,7)  435 (4,7) -1 (2,4)  427 (5,0) -9 (3,5) i
Oman 431 (3,1) 426 (3,2) -5 (2,1) i 435 (3,4) 4 (1,8) h 423 (3,5) -8 (2,4) i
Iran 421 (4,0) 417 (4,5) -4 (2,7)  423 (5,0) 2 (2,2)  408 (4,8) -13 (3,7) i
Indonezija 397 (4,8) 387 (5,1) -10 (1,9) i 405 (5,5) 8 (2,0) h 384 (5,6) -13 (2,8) i
Savdska Arabija 390 (4,9) 382 (4,9) -9 (2,4) i 390 (5,5) -1 (2,0)  395 (4,8) 4 (1,9) h

ψ Maroko 352 (4,7) 350 (4,3) -2 (1,9)  357 (5,9) 5 (3,1)  289 (6,6) -63 (3,4) i
ψ Kuvajt 337 (6,2) 331 (6,6) -6 (2,8) i 325 (6,5) -12 (3,6) i 333 (6,4) -4 (5,4)  

h

i

Ψ

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.

Dosežek je statistično pomembno višji kot skupni naravoslovni dosežek. 
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Glej Dodatek C.1 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2 in 3. Glej Dodatek C.7 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih.
Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat med, 15 % in 25 %.

Vede o Zemlji
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Preglednica N3.1: Dosežki po vsebinskih področjih naravoslovja
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Dosežek je statistično pomembno nižji kot skupni naravoslovni dosežek.
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2 Singapur 590 (3,7) 574 (4,1) -16 (1,3) i 599 (4,0) 9 (1,3) h 605 (3,6) 15 (1,8) h
Južna Koreja 589 (2,0) 582 (2,2) -8 (1,2) i 594 (1,9) 4 (1,8) h 594 (2,2) 5 (1,6) h
Japonska 569 (1,8) 544 (2,3) -25 (1,3) i 576 (1,8) 7 (0,8) h 594 (1,8) 25 (1,6) h
Ruska federacija 567 (3,2) 569 (3,9) 1 (1,9)  568 (3,3) 1 (1,3)  561 (3,8) -7 (2,5) i

† Hong Kong 557 (2,9) 562 (3,0) 5 (1,9) h 554 (3,3) -3 (1,6)  552 (4,1) -4 (2,5)  
Tajvan 555 (1,8) 557 (2,5) 2 (1,6)  553 (2,6) -2 (1,8)  558 (3,1) 3 (2,3)  
Finska 554 (2,3) 556 (3,1) 2 (1,6)  553 (2,4) -1 (1,9)  552 (2,3) -2 (1,5)  
Kazahstan 550 (4,4) 551 (5,0) 1 (2,4)  547 (4,6) -3 (2,1)  552 (4,5) 2 (1,5)  
Poljska 547 (2,4) 544 (2,5) -4 (1,1) i 554 (2,8) 7 (2,2) h 542 (3,2) -5 (2,0) i

2 † ZDA 546 (2,2) 548 (2,5) 2 (0,7) h 546 (2,2) 0 (1,3)  542 (2,7) -4 (1,4) i
Slovenija 543 (2,4) 541 (2,6) -2 (1,4)  546 (2,9) 3 (1,9)  538 (2,7) -4 (2,2) i
Madžarska 542 (3,3) 550 (3,8) 8 (1,2) h 539 (3,4) -3 (1,1) i 533 (3,9) -9 (1,6) i

2 Švedska 540 (3,6) 538 (3,8) -2 (1,1)  540 (3,4) 0 (1,5)  542 (3,8) 2 (3,0)  
Norveška (5) 538 (2,6) 533 (3,0) -5 (1,6) i 542 (2,9) 4 (1,0) h 537 (3,8) -1 (2,8)  
Anglija 536 (2,4) 533 (2,6) -3 (1,3)  538 (2,7) 2 (1,3)  539 (2,7) 3 (1,7)  
Bolgarija 536 (5,9) 551 (6,5) 15 (2,2) h 536 (6,2) 0 (1,2)  507 (6,4) -29 (1,5) i
Češka 534 (2,4) 545 (3,0) 10 (1,9) h 528 (2,1) -6 (1,6) i 529 (2,4) -6 (1,4) i
Hrvaška 533 (2,1) 534 (2,9) 1 (1,7)  530 (2,2) -3 (1,7)  536 (2,4) 2 (2,5)  
Irska 529 (2,4) 529 (2,5) 0 (1,0)  530 (2,5) 1 (1,5)  526 (2,9) -3 (2,0)  
Nemčija 528 (2,4) 527 (2,8) -1 (1,5)  529 (2,4) 0 (1,0)  532 (2,3) 3 (1,8)  

2 Litva 528 (2,5) 524 (3,0) -4 (2,4)  526 (2,4) -1 (1,2)  538 (3,0) 10 (2,4) h
2 † Danska 527 (2,1) 524 (2,6) -3 (1,7)  529 (2,4) 2 (1,3)  526 (2,9) -1 (2,7)  

1 2 † Kanada 525 (2,6) 523 (3,1) -2 (1,8)  528 (2,6) 3 (0,9) h 524 (2,6) 0 (1,3)  
3 Srbija 525 (3,7) 527 (3,9) 2 (1,4)  522 (4,5) -3 (1,8)  521 (3,9) -4 (2,9)  

Avstralija 524 (2,9) 523 (3,3) -1 (1,7)  522 (2,7) -1 (1,3)  527 (3,0) 4 (1,6) h
Slovaška 520 (2,6) 530 (3,3) 9 (1,5) h 517 (2,8) -4 (1,1) i 507 (3,4) -13 (2,3) i

‡ Severna Irska 520 (2,2) 518 (2,9) -1 (1,7)  519 (2,9) -1 (1,9)  520 (2,6) 0 (1,7)  
2 Španija 518 (2,6) 522 (3,3) 4 (2,0) h 514 (3,3) -4 (2,0) i 517 (2,6) -2 (1,2)  
† Nizozemska 517 (2,7) 508 (2,4) -9 (1,3) i 519 (2,4) 2 (1,4)  526 (2,9) 9 (2,3) h
2 Italija 516 (2,6) 521 (3,1) 4 (1,4) h 513 (3,1) -3 (1,3) i 511 (3,5) -5 (2,2) i
† Belgija (FL) 512 (2,3) 498 (2,7) -14 (1,3) i 513 (2,5) 2 (0,9) h 526 (2,9) 14 (2,0) h
2 Portugalska 508 (2,2) 507 (2,9) -1 (2,5)  508 (1,9) 0 (1,8)  506 (1,9) -2 (2,4)  

Nova Zelandija 506 (2,7) 504 (2,8) -2 (2,2)  502 (3,1) -3 (1,5) i 514 (2,4) 8 (1,0) h
Francija 487 (2,7) 482 (3,8) -6 (2,0) i 494 (3,1) 6 (1,6) h 481 (2,8) -6 (1,4) i
Turčija 483 (3,3) 478 (3,0) -6 (1,2) i 486 (3,1) 3 (1,3) h 483 (3,3) 0 (1,7)  
Ciper 481 (2,6) 467 (3,2) -14 (2,1) i 489 (3,4) 8 (1,9) h 490 (3,6) 8 (2,6) h
Čile 478 (2,7) 477 (3,2) 0 (1,9)  476 (3,0) -2 (1,4)  477 (2,5) -1 (2,5)  

2 Bahrajn 459 (2,6) 456 (2,5) -3 (1,8)  462 (3,0) 3 (2,0)  455 (3,0) -4 (2,1)  
1 Gruzija 451 (3,7) 460 (4,2) 8 (1,6) h 449 (4,8) -2 (2,2)  426 (4,0) -26 (1,6) i

Združeni arab. emirati 451 (2,8) 453 (3,3) 2 (1,0) h 452 (3,2) 1 (1,0)  444 (3,0) -7 (1,2) i
Katar 436 (4,1) 437 (4,5) 1 (2,5)  430 (4,7) -6 (1,8) i 433 (4,4) -3 (2,2)  
Oman 431 (3,1) 422 (3,2) -9 (2,1) i 435 (2,9) 4 (1,7) h 431 (3,0) 0 (1,3)  
Iran 421 (4,0) 416 (4,1) -5 (2,4)  417 (4,5) -4 (3,3)  422 (4,9) 1 (2,5)  
Indonezija 397 (4,8) 397 (4,9) 1 (2,4)  392 (5,3) -5 (3,0)  390 (5,5) -7 (1,9) i
Savdska Arabija 390 (4,9) 394 (5,3) 4 (2,5)  388 (4,7) -3 (2,3)  365 (5,4) -25 (4,2) i

ψ Maroko 352 (4,7) 331 (5,6) -21 (2,4) i 357 (4,7) 5 (1,9) h 354 (4,7) 2 (2,4)  
ψ Kuvajt 337 (6,2) 343 (6,4) 6 (2,4) h 324 (7,3) -13 (3,2) i 297 (8,1) -40 (4,4) i

h
i

Ψ

( )

Povprečni 
dosežek

Dosežek je statistično pomembno višji kot skupni naravoslovni dosežek.

Dosežek je statistično pomembno nižji kot skupni naravoslovni dosežek.

Sklepanje

Povprečni 
dosežek

Preglednica N3.2: Dosežki po kognitivnih področjih naravoslovja

Razlika od 
skupnega 
dosežka

Razlika od 
skupnega 
dosežka

Uporaba znanja

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.
Glej Dodatek C.1 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2, in 3. Glej Dodatek C.7 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih.

Skupni 
naravoslovni 

dosežek

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat med 15 % in 25 %.

Povprečni 
dosežek

Razlika od 
skupnega 
dosežka

Države

Poznavanje dejstev in 
postopkov
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Naravoslovje 6. Lahko rečemo, da sta v Sloveniji živa in neživa narava relativno močni področji ter 
da vede o Zemlji veljajo za njeno relativno šibkost.

Trendi v doseganju znanja posameznih naravoslovnih vsebin kažejo, da je od leta 2007, ko 
so bile lestvice prvič izračunane, znanje žive narave že do leta 2011 naraslo za 13 točk ter med 
letoma 2011 in 2015 še za kar 21 točk. Razliki sta statistično pomembni. Znanje nežive narave je 
padlo za 5 statistično nepomembnih točk med letoma 2007 in 2011, potem pa je začelo naraščati, 
in sicer za 22 točk med letoma 2011 in 2015. Razlika je statistično pomembna. Znanje iz ved o 
Zemlji je podobno kot znanje iz žive narave padlo med letoma 2007 in 2011, in sicer za statistično 
pomembnih 10 točk. Znanje je začelo naraščati do leta 2015, in sicer za 25 statistično pomembnih 
točk (e-priloga, Preglednica 3.5).

V Preglednici N3.2 so dosežki držav na lestvicah kognitivnih področij znanja. Tudi ti so prikazani 
skupaj s povprečnim naravoslovnim dosežkom v državi in razliko v točkah med skupnim naravoslovnim 
dosežkom ter dosežkom v poznavanju dejstev in postopkov, uporabi znanja in sklepanju.

Iz nalog, ki so zahtevale poznavanje dejstev in postopkov ter uporabo znanja naši učenci 
niso pokazali razlik v dosežkih. Njihovi dosežki se na teh dveh lestvicah statistično ne razlikujejo 
od skupnega naravoslovnega dosežka. Iz nalog, ki so zahtevale sklepanje pa so dosegli za 4 točke 
statistično pomembno slabši rezultat kot je njihovo skupno povprečje. Lahko rečemo, da so slovenski 
učenci relativno močni pri reševanju nalog, ki od njih zahtevajo poznavanje dejstev in postopkov ter 
njihovo uporabo, in relativno šibki pri reševanju nalog, ki zahtevajo sklepanje. 

Trendi v kognitivnih dosežkih v Sloveniji pokažejo povečanje dosežka iz poznavanja dejstev 
in postopkov med letoma 2011 in 2015 za 23 točk ter pri uporabi znanja za 28 točk. Dosežek v 
sklepanju se je v tem obdobju dvignil za 13 točk. Vse razlike so statistično pomembne (e-priloga, 
Preglednica 3.7). 

V Sloveniji razlike med dosežki deklic in dečkov na posameznih vsebinskih lestvicah kažejo na 
višji dosežek dečkov od deklic iz vsebin nežive narave, za 14 statistično pomembnih točk, in iz vsebin 
ved o Zemlji, za kar 21 statistično pomembnih točk. Iz vsebin žive narave razlik v dosežku deklic in 
dečkov ni (Preglednica N3.3).

Pri nalogah, ki so zahtevale poznavanje dejstev in postopkov, so bili v Sloveniji uspešnejši dečki 
od deklic, za 16 statistično pomembnih točk. Razlik med dosežki deklic in dečkov pri nalogah, ki 
so zahtevale uporabo znanja in sklepanje, nismo izmerili. Rezultat je dober, saj so v mednarodnem 
pogledu dečki večkrat dosegli višji dosežek kot deklice, tako na vsebinskih kot kognitivnih lestvicah 
(e-priloga, Preglednica 3.11).  
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Anglija 539 (2,8)  533 (3,6)  537 (2,9)  543 (3,2) h 523 (4,2)  532 (4,0)  
Avstralija 535 (3,1) h 527 (3,8)  513 (2,9)  519 (3,6)  516 (4,1)  524 (4,0)  

2 Bahrajn 476 (3,2) h 433 (4,0)  483 (4,8) h 447 (3,6)  463 (3,7) h 433 (4,3)  
† Belgija (FL) 517 (2,8) h 508 (2,7)  505 (3,5)  507 (3,4)  506 (3,0)  519 (3,9) h

Bolgarija 549 (6,8) h 535 (6,4)  533 (6,9) h 526 (6,5)  535 (7,4)  529 (7,0)  
Češka 540 (2,5)  537 (2,8)  522 (3,2)  539 (2,6) h 525 (3,9)  538 (3,2) h
Čile 490 (2,9)  485 (3,1)  462 (3,1)  469 (3,4) h 461 (3,8)  468 (4,1)  
Ciper 483 (3,1)  479 (3,5)  483 (3,2)  489 (3,5)  463 (3,5)  463 (4,8)  

2 † Danska 539 (3,2) h 530 (2,6)  511 (4,2)  520 (3,2)  518 (4,6)  542 (3,4) h
Finska 566 (2,2) h 546 (3,9)  550 (2,2)  545 (3,1)  565 (2,8) h 556 (3,1)  
Francija 494 (3,5) h 486 (3,3)  477 (2,9)  487 (3,2) h 480 (5,9)  489 (4,3) h

1 Gruzija 464 (4,5) h 454 (4,7)  439 (5,9)  436 (5,4)  440 (4,5)  442 (5,5)  
† Hong Kong 550 (5,2)  550 (3,7)  548 (4,2)  561 (4,2) h 565 (4,3)  582 (4,0) h

Hrvaška 534 (3,3) h 528 (2,7)  532 (3,7)  539 (3,4)  531 (3,0)  540 (5,1)  
Indonezija 396 (5,7) h 378 (5,5)  408 (6,1)  402 (6,2)  384 (6,5)  383 (5,8)  
Iran 426 (6,0) h 408 (5,9)  425 (6,0)  421 (6,6)  409 (6,9)  407 (6,5)  
Irska 532 (3,1)  529 (3,7)  521 (3,8)  527 (3,9)  527 (3,8)  542 (4,1) h

2 Italija 519 (3,0)  519 (3,2)  506 (2,5)  520 (3,9) h 504 (4,7)  517 (4,5) h
Japonska 556 (2,3)  556 (2,8)  585 (3,2)  589 (3,4)  556 (3,4)  570 (3,1) h
Južna Koreja 581 (2,8)  582 (2,3)  589 (2,1)  605 (2,4) h 578 (4,1)  603 (5,3) h

1 2 † Kanada 541 (3,1) h 531 (2,9)  517 (3,1)  519 (2,9)  510 (3,6)  516 (3,5)  
Katar 449 (5,0) h 422 (6,2)  448 (5,1) h 423 (6,8)  435 (5,6)  419 (7,4)  
Kazahstan 550 (4,6) h 540 (4,5)  561 (5,2)  557 (5,4)  542 (6,1)  542 (5,4)  

ψ Kuvajt 345 (8,1) h 318 (8,3)  342 (8,1) h 308 (8,7)  345 (7,8) h 321 (8,5)  
2 Litva 534 (3,5) h 520 (3,3)  533 (3,2)  537 (3,2)  512 (3,8)  519 (4,7)  

Madžarska 550 (3,7)  551 (3,8)  528 (3,7)  539 (4,0) h 525 (4,6)  545 (5,0) h
ψ Maroko 356 (5,2)  345 (6,0)  361 (5,8)  353 (7,4)  295 (7,7)  284 (7,4)  

Nemčija 529 (2,8)  527 (2,6)  530 (2,8)  534 (3,1)  513 (4,8)  525 (4,1) h
† Nizozemska 530 (2,5) h 520 (3,5)  503 (2,9)  505 (3,2)  514 (2,9)  527 (4,1) h

Norveška (5) 552 (2,8) h 540 (3,1)  519 (3,2)  525 (3,2)  545 (4,1)  553 (4,5)  
Nova Zelandija 518 (3,1) h 505 (3,4)  496 (3,0)  499 (3,0)  502 (4,4)  510 (3,3) h
Oman 444 (3,3) h 408 (4,1)  449 (4,0) h 421 (4,0)  439 (3,7) h 408 (4,1)  
Poljska 563 (2,7) h 550 (3,2)  536 (2,2)  544 (2,8) h 542 (3,9)  539 (3,2)  

2 Portugalska 506 (2,4)  509 (2,7)  496 (3,8)  507 (2,6) h 507 (4,4)  519 (3,2) h
Ruska federacija 573 (3,6) h 565 (3,5)  565 (3,9)  569 (4,0)  560 (4,7)  565 (5,7)  
Savdska Arabija 423 (6,3) h 342 (7,3)  433 (6,2) h 349 (8,4)  430 (6,6) h 360 (8,0)  

‡ Severna Irska 524 (3,5)  518 (3,3)  510 (3,6)  518 (3,1)  522 (4,0)  522 (3,7)  
2 Singapur 610 (4,5)  604 (5,0)  603 (4,0)  604 (4,4)  541 (4,0)  552 (4,2) h

Slovaška 519 (3,8)  516 (2,8)  517 (3,8)  534 (3,6) h 510 (3,7)  518 (3,4) h
Slovenija 547 (2,3)  543 (3,5)  539 (2,9)  553 (3,3) h 520 (6,1)  541 (3,3) h

2 Španija 522 (3,2)  524 (2,8)  502 (3,6)  512 (3,1) h 515 (3,1)  524 (4,4)  
3 Srbija 535 (4,1)  527 (4,8)  527 (4,0)  531 (4,7)  495 (6,5)  496 (5,8)  
2 Švedska 548 (3,6) h 532 (3,7)  534 (4,2)  535 (4,0)  553 (5,0)  551 (4,6)  

Tajvan 544 (2,8)  546 (2,6)  565 (2,7)  572 (3,2)  543 (2,6)  567 (3,1) h
Turčija 475 (3,7)  470 (3,7)  496 (4,0)  495 (4,2)  477 (3,7)  483 (3,7)  

2 † ZDA 555 (2,7)  555 (2,4)  534 (2,9)  541 (2,8) h 535 (2,6)  544 (2,8) h
Združeni arab. emirati 458 (4,9) h 440 (4,6)  458 (4,7)  449 (4,1)  452 (5,1)  444 (4,5)  

Medn. povprečje 513 (0,6) h 502 (0,6)  505 (0,6)  505 (0,6)  498 (0,7)  501 (0,7) h

h

Ψ

( ) 

Deklice DečkiDeklice
Države

Glej Dodatek C.1 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2, in 3. Glej Dodatek C.7 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih.
Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat med 15 % in 25 %.

Preglednica N3.3: Dosežki po vsebinskih področjih naravoslovja glede na 
spol

Živa narava Neživa narava Vede o Zemlji

Povprečje je statistično višje kot povprečje drugega spola.

Dečki Deklice Dečki

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.
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Dosežki učencev, ki so imeli 
po poročanju staršev 
doma veliko podpore pri 
izobraževanju, so bili mnogo 
višji kot dosežki učencev, ki 
so imeli po poročanju staršev 
malo podpore pri šolanju. 

V 8 državah se je med letoma
2011 in 2015 povečala podpora
doma pri izobraževanju učencev.

Domači viri za učenje
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Odstotek 
učencev

Učenci, ki so s starši pred 
šolo pogosto preživeli 
skupen čas pri dejavnostih 
zgodnjega opismenjevanja 
in matematike, so kot 
četrtošolci dosegli višji 
rezultat na preizkusu iz 
matematike kot tisti, ko so 
ga redko ali nikoli. 

V 14 državah se je med letoma 2011 in 2015 povečal 
čas, ki so ga predšolski otroci s starši preživeli pri 
dejavnostih zgodnjega opismenjevanja in matematike.

Zgodnje 
opismenjevanje in 
matematika s starši

NARAVOSLOVJE − ČETRTI RAZRED  
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Poročilo staršev o 
tem, kolikšna sta bila 
otrokova  pismenost 
in zgodnje znanje 
matematike ob vstopu 
v prvi razred osnovne 
šole, kaže, da ima 
zgodnje učenje vpliv na 
znanje prav do četrtega 
razreda. 
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2.4 Podpora doma in zgodnje znanje 

Pogoji, v katerih živijo učenci doma, so nesporno povezani z njihovim delom za šolo. V 
mednarodnih raziskavah se stalno kaže, da so najpomembnejši kazalci, ki se povezujejo z višjim 
znanjem otrok, izobrazba in zaposlitev staršev ter osnovni pogoji za učenje, kot sta dostop do 
interneta in soba za delo za šolo. V raziskavi TIMSS smo učence in starše vprašali o razmerah doma 
in odgovore sestavili v kazalec podpore doma pri izobraževanju učencem. Kazalec zajema odgovore 
učencev na vprašanji, 

• ali imajo dostop do interneta, svojo sobo, oboje ali nič,
• koliko knjig imajo doma (manj kot 10, do 25, do 100, do 200 ali več kot 200),

ter odgovore staršev na vprašanja, 

• koliko otroških knjig imajo doma (manj kot 10, do 25, do 100, do 200 ali več kot 200),
• o izoborazbi staršev (po stopnjah od manj kot srednješolska izobrazba do doktorata),
• o vrsti zaposlitve staršev (od nikoli zaposlenih, kvalificiranih delavcev, preko uradnikov in 

tehnikov, majhnih podjetnikov do strokovnjakov).     

Učenci so pridobili točke na lestvici podpore doma in bili glede na te točke razporejeni v mednarodne 
skupine učencev z veliko, srednje in malo podpore doma. 

Rezultati merjenja podpore doma pri izobraževanju so v Preglednci N4.1, skupaj s povprečnimi 
dosežki treh skupin učencev glede na višino domače podpore. V Sloveniji se je dobra petina učencev 
uvrstila v skupino z veliko podpore doma in skoraj vseh ostalih 78 % v skupino s srednjo podporo 
doma. Glede na leto 2011 je povprečen indeks podpore doma v Sloveniji statistično pomembno 
zrasel. 

Dosežki učencev z veliko podpore doma so za visokih 45 točk višji od dosežkov učencev, ki 
so opredeljeni, da imajo doma srednje veliko podporo pri izobraževanju. Slovenija je v večji skupini 
različnih držav. Po podpori je podobna Poljski in Franciji. 
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Južna Koreja  50 (1,8) 613 (1,9) 49 (1,8) 567 (2,2) 1 (0,2) ~ ~ 11,8 (0,07)  ◊ ◊  
Nova Zelandija s 41 (1,4) 563 (2,8) 58 (1,4) 503 (3,4) 1 (0,2) ~ ~ 11,4 (0,05)  ◊ ◊  
Švedska r 38 (1,6) 580 (2,8) 60 (1,6) 529 (3,5) 1 (0,3) ~ ~ 11,3 (0,07) r -0,1 (0,09)  
Danska  38 (0,9) 556 (2,7) 61 (0,9) 515 (2,7) 1 (0,2) ~ ~ 11,3 (0,04)  ◊ ◊  
Severna Irska s 35 (1,4) 570 (3,1) 64 (1,4) 511 (3,1) 1 (0,3) ~ ~ 11,1 (0,06) s 0,2 (0,09)  
Finska  34 (1,4) 581 (2,2) 66 (1,4) 543 (2,4) 0 (0,1) ~ ~ 11,2 (0,05)  0,0 (0,06)  
Irska  33 (1,5) 567 (2,9) 65 (1,4) 516 (2,5) 2 (0,3) ~ ~ 11,0 (0,06)  0,2 (0,09)  
Kanada r 32 (1,2) 563 (2,2) 68 (1,2) 517 (2,4) 0 (0,1) ~ ~ 11,2 (0,05)  ◊ ◊  
Singapur  27 (0,9) 647 (3,8) 71 (0,9) 576 (3,6) 2 (0,2) ~ ~ 10,8 (0,04)  0,2 (0,05) h
Belgija (FL)  26 (1,1) 552 (2,8) 72 (1,1) 504 (2,1) 3 (0,4) 438 (5,1) 10,8 (0,05)  ◊ ◊  
Madžarska  24 (1,4) 597 (2,7) 69 (1,2) 536 (2,6) 7 (0,8) 431 (9,9) 10,4 (0,08)  0,3 (0,12)  
Hong Kong  24 (1,5) 599 (4,3) 69 (1,4) 548 (2,9) 7 (1,0) 521 (6,0) 10,3 (0,08)  0,5 (0,11) h
Francija  23 (1,4) 539 (2,9) 75 (1,3) 479 (2,6) 2 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,06)  ◊ ◊  
Poljska  22 (0,9) 589 (2,9) 75 (0,9) 538 (2,3) 3 (0,3) 471 (10,6) 10,4 (0,04)  ◊ ◊  
Slovenija s 21 (1,3) 589 (3,1) 78 (1,3) 544 (3,1) 1 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,05) s 0,2 (0,06) h
Ciper  20 (1,0) 525 (4,0) 79 (1,0) 478 (2,4) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,04)  ◊ ◊  
Španija r 20 (0,9) 558 (3,0) 76 (0,8) 519 (2,3) 4 (0,5) 446 (9,4) 10,4 (0,05) r 0,1 (0,08)  
Češka  18 (0,9) 583 (3,0) 80 (0,9) 526 (2,1) 2 (0,4) ~ ~ 10,5 (0,04)  0,0 (0,06)  
Nemčija s 18 (1,1) 588 (3,1) 80 (1,1) 536 (2,5) 2 (0,4) ~ ~ 10,5 (0,06) s -0,2 (0,09)  
Tajvan  17 (0,8) 601 (2,3) 76 (0,8) 550 (1,8) 6 (0,5) 506 (5,6) 10,1 (0,05)  -0,1 (0,08)  
Portugalska  16 (0,9) 546 (3,6) 77 (1,0) 505 (2,2) 7 (0,6) 472 (4,8) 9,9 (0,05)  0,1 (0,08)  
Ruska federacija  16 (1,0) 606 (4,1) 83 (1,0) 562 (3,1) 2 (0,3) ~ ~ 10,4 (0,05)  0,0 (0,07)  
Slovaška  15 (0,8) 582 (2,9) 77 (1,1) 521 (2,2) 8 (0,9) 411 (12,2) 10,0 (0,05)  0,1 (0,08)  
Gruzija  14 (1,0) 501 (7,9) 82 (1,0) 449 (3,5) 4 (0,6) 381 (10,1) 10,1 (0,06)  0,2 (0,09) h
Litva  13 (0,9) 580 (4,9) 84 (0,9) 526 (2,6) 3 (0,5) 456 (9,9) 10,2 (0,05)  0,3 (0,07) h
Bolgarija  12 (1,1) 603 (5,1) 68 (1,9) 546 (4,3) 20 (2,1) 473 (14,0) 9,4 (0,12)  ◊ ◊  
Japonska  12 (0,9) 612 (3,0) 86 (0,9) 565 (1,8) 2 (0,2) ~ ~ 10,2 (0,04)  ◊ ◊  
Katar r 11 (1,1) 525 (10,4) 86 (1,2) 443 (3,7) 3 (0,4) 374 (10,8) 10,2 (0,05) r 0,0 (0,07)  
Združeni arab. emirati  11 (0,4) 544 (4,1) 86 (0,4) 455 (2,6) 4 (0,2) 355 (7,5) 10,1 (0,02)  0,2 (0,04) h
Hrvaška  9 (0,7) 582 (3,8) 88 (0,8) 531 (2,0) 3 (0,4) 467 (8,6) 10,0 (0,04)  0,2 (0,06) h
Srbija  8 (0,8) 584 (4,5) 87 (1,0) 527 (2,7) 5 (0,8) 436 (22,4) 9,7 (0,06)  ◊ ◊  
Italija  8 (0,7) 562 (4,4) 85 (0,8) 520 (2,6) 7 (0,6) 470 (5,1) 9,6 (0,05)  -0,1 (0,07)  
Kazahstan  7 (1,0) 588 (10,8) 88 (1,0) 548 (4,4) 6 (0,7) 523 (6,7) 9,8 (0,07)  ◊ ◊  
Bahrajn  7 (0,5) 523 (9,9) 88 (0,6) 465 (2,3) 5 (0,4) 408 (14,9) 9,8 (0,03)  ◊ ◊  
Čile r 5 (0,5) 554 (7,1) 87 (0,9) 485 (3,0) 8 (0,9) 445 (6,6) 9,3 (0,06)  ◊ ◊  
Turčija  5 (0,7) 583 (5,0) 63 (1,2) 504 (2,8) 33 (1,3) 437 (5,1) 8,4 (0,07)  ◊ ◊  
Iran  4 (0,6) 528 (11,1) 62 (1,8) 443 (3,8) 34 (1,8) 376 (6,8) 8,3 (0,08)  0,2 (0,13)  
Oman  3 (0,3) 497 (6,7) 78 (0,7) 445 (3,0) 19 (0,8) 397 (6,0) 8,9 (0,04)  0,2 (0,06) h
Kuvajt r 3 (0,6) 438 (18,8) 94 (0,7) 346 (6,5) 3 (0,5) 297 (14,6) 9,6 (0,05)  ◊ ◊  
Savdska Arabija  1 (0,3) ~ ~ 84 (1,0) 402 (4,5) 14 (1,0) 365 (8,8) 9,0 (0,05)  0,0 (0,09)  
Maroko  1 (0,2) ~ ~ 38 (1,4) 382 (6,3) 61 (1,4) 346 (6,2) 6,8 (0,07) s -0,4 (0,12) i
Indonezija  0 (0,1) ~ ~ 51 (1,6) 422 (5,4) 49 (1,6) 376 (5,9) 7,6 (0,06)  ◊ ◊  
Avstralija  x x x x x x x x x x x x x x  x x  
Nizozemska  x x x x x x x x x x x x x x  x x  
Norveška (5)  x x x x x x x x x x x x x x  x x  
Anglija  - - - - - - - - - - - - - -  - -  
ZDA  - - - - - - - - - - - - - -  - -  

Medn. povprečje  18 (0,2) 567 (0,9) 74 (0,2) 503 (0,5) 8 (0,1) 426 (1,9)       

h

i

( )

Razlika od 
povprečja  

lestvice v 2011

Učencem je bilo dodeljeno število točk na lestvici iz vseh njihovih odgovorov in odgovorov staršev na ustrezna vprašanja. Glede na to so 
razporejeni v tri skupine. Veliko podpore imajo učenci z najmanj 11,9 točkami (doma imajo več kot 100 knjig, svojo mizo in sobo, vsaj 25 
otroških knjig, vsaj eden od staršev ima univerzitetno izobrazbo in je zaposlen kot strokovnjak). Malo podpore imajo učenci z največ 7,4 
točkami (doma imajo do 25 knjig, nimajo niti svoje mize niti sobe, imajo manj kot 10 otroških knjig, oba starša imata največ srednješolsko 
izobrazbo in nista zaposlena niti kot strokovnjaka niti kot samostojna podjetnika). Vsi ostali učenci so umeščeni v skupini s srednjo 
podporo. 

Srednja podora
Povprečni 
dosežek

Statistično pomembno višje od 
povprečja leta 2015.

Statistično pomembno nižje od 
povprečja leta 2015.

Preglednica N4.1: Podpora doma učencem pri izobraževanju

Poročilo učencev in staršev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Države

Znak (-) pomen, da primerljivi podatki ne obstajajo. Znak (~) pomeni, da za izračun dosežka ni bilo dovolj podatkov.

Odstotek 
učencev

Malo podpore

r označuje, da so podatki na razpolago za najmanj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 % učencev. s označuje, da so podatki na razpolago za najmanj 50 % učencev, vendar za 
manj kot 70 % učencev. x označuje, da so podatki na razpolago za manj kot 50 % učencev.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.

Veliko podpore
Povprečni 
dosežek

Povprečje 
na lestvici

Znak (◊) pomeni, da država ni raziskovala v raziskavi leta 2015.

Lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2011. Sklicna točka 
lestvice, 10 točk, je povprečje združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu 
odklonu porazdelitve.
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Preglednica N4.1:  Podpora doma učencem pri izobraževanju (prikaz)
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Povprečje na lestvici podpore doma pri izobraževanju otroka  
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Jezik, ki ga govorijo učenci doma in se morebiti razlikuje od jezika, v katerem teče pouk v šoli, še 
posebej pri mlajši populaciji velja za dejavnik, ki pojasnjuje razlike v znanju po svetu. Na vprašanje 
za učence, kako pogosto doma govorijo jezik pouka, je v Sloveniji 72 % učencev odgovorilo, da 
vedno govorijo slovensko, in 14 %, da govorijo slovensko skoraj vedno. Včasih jih govori doma 11 %, 
3 % učencev pa je označilo, da doma ne govorijo slovensko skoraj nikoli ali nikoli. Dosežek učencev 
se v Sloveniji med prvima dvema skupinama ne razlikuje pomembno, nato pa med zadnjima dvema 
skupinama precej pade. Tisti, ki vedno govorijo slovensko, so dosegli 548 točk (st. n. 2,3) in tisti, 
ki skoraj vedno, 553 točk (st. n. 4,2) . Učenci, ki doma govorijo slovensko le včasih so dosegli od 
zadnjih za statistično pomembnih 39 točk nižji rezultat iz naravoslovja, 514 točk (st. n. 5,6). Učenci, 
ki doma nikoli ne govorijo slovensko, so dosegli le 477 točk (st. n. 12,7), kar je sicer 37 točk manj kot 
prejšnja skupina, vendar je zaradi majhnega deleža teh otrok standardna napaka velika in razlika ni 
statistično pomembna (e-priloga, Preglednica 4.3). Tudi v večini drugih držav dosežki iz naravoslovja 
padajo z redkejšo uporabo jezika pouka doma.

V TIMSS 2015 je nova lestvica odnosa staršev do matematike in naravoslovja (Preglednica N4.2). 
Starše smo vprašali, kako gledajo na pomembnost matematičnega in naravoslovnega izobraževanja 
za bodočnost svojega otroka, in sicer v obliki strinjanja z naslednjimi izjavami: 

1. V večini poklicev so potrebne veščine iz matematike, naravoslovja ali tehnike. 
2. Naravoslovne znanosti in tehnologija lahko pomagajo rešiti svetovne probleme.
3. Naravoslovne znanosti razlagajo, kako delujejo stvari na svetu.
4. Moj otrok potrebuje matematiko, da bo v svetu nekaj dosegel.
5. Učenje naravoslovja je za vsakogar.
6. Tehnologije olajšujejo življenje.
7. Matematika je uporabna v vsakdanjem življenju. 
8. Tehniške znanosti potrebujemo za oblikovanje stvari, ki so varne in uporabne. 

Odgovori staršev v Sloveniji niso razveseljivi in so skladni s celo vrsto problematičnih podatkov 
o odnosu do matematike in naravoslovja med učenci, učitelji in starši. Starši manj kot ene tretjine 
četrtošolcev so bili prepoznani kot takšne, ki imajo zelo pozitiven odnos do matematike in naravoslovja. 
Skoraj dve tretjini učencev imata starše z zmerno pozitivnim odnosom in 3 % ima starše z negativnim 
pogledom na naravoslovno-matematično izobraževanje. Na lestvici držav je Slovenija po deležu 
otrok staršev s zelo pozitivnim odnosom pri dnu. Enaka je Južna Koreja, tudi po rahlem padanju 
naravoslovnega dosežka otrok s padanjem odnosa staršev.
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Kazahstan  91 (0,6) 550 (4,5) 9 (0,6) 548 (7,3) 0 (0,1) ~ ~ 11,4 (0,04)
Indonezija  89 (1,1) 401 (4,8) 10 (1,1) 387 (9,6) 1 (0,4) ~ ~ 11,4 (0,06)
Portugalska  87 (0,6) 511 (2,1) 13 (0,6) 499 (3,4) 0 (0,1) ~ ~ 10,9 (0,02)
Iran  84 (1,2) 426 (4,3) 15 (1,2) 403 (8,9) 1 (0,2) ~ ~ 10,8 (0,05)
Turčija  82 (0,8) 488 (3,1) 17 (0,7) 476 (5,9) 1 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,05)
Oman  81 (0,5) 440 (3,1) 18 (0,5) 410 (5,2) 1 (0,1) ~ ~ 10,6 (0,03)
Bahrajn  80 (0,6) 471 (3,3) 19 (0,6) 433 (4,2) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,02)
Singapur  79 (0,6) 597 (3,5) 20 (0,5) 576 (4,9) 1 (0,1) ~ ~ 10,7 (0,03)
Katar r 79 (0,9) 455 (3,7) 20 (0,9) 419 (7,2) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,04)
Kuvajt r 78 (1,1) 355 (7,0) 21 (1,1) 317 (6,5) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,05)
Španija  77 (0,8) 526 (2,6) 22 (0,8) 513 (2,9) 1 (0,2) ~ ~ 10,5 (0,03)
Severna Irska s 77 (1,1) 533 (2,9) 22 (1,1) 522 (3,9) 1 (0,3) ~ ~ 10,4 (0,05)
Litva  76 (0,8) 533 (2,7) 24 (0,8) 527 (3,5) 0 (0,1) ~ ~ 10,3 (0,03)
Irska  76 (1,0) 536 (2,5) 24 (1,0) 519 (3,2) 1 (0,1) ~ ~ 10,5 (0,04)
Čile r 75 (0,7) 486 (3,0) 24 (0,7) 478 (3,9) 1 (0,2) ~ ~ 10,4 (0,03)
Maroko  75 (1,3) 364 (4,9) 22 (1,1) 332 (8,5) 3 (0,5) 299 (18,6) 10,4 (0,08)
Ciper  75 (0,6) 488 (2,5) 24 (0,7) 478 (3,5) 1 (0,2) ~ ~ 10,3 (0,02)
Danska  73 (0,8) 532 (2,1) 26 (0,8) 521 (3,3) 1 (0,2) ~ ~ 10,2 (0,03)
Združeni arab. emirati  72 (0,5) 473 (2,8) 27 (0,4) 416 (3,5) 1 (0,1) ~ ~ 10,4 (0,02)
Gruzija  71 (1,1) 455 (3,4) 28 (1,1) 447 (5,7) 0 (0,1) ~ ~ 10,3 (0,06)
Srbija  71 (1,2) 530 (3,5) 27 (1,1) 519 (7,0) 2 (0,3) ~ ~ 10,3 (0,05)
Poljska  71 (0,8) 553 (2,4) 29 (0,8) 535 (3,2) 1 (0,1) ~ ~ 10,2 (0,04)
Savdska Arabija  70 (1,1) 400 (4,7) 28 (1,1) 383 (7,5) 2 (0,4) ~ ~ 10,2 (0,06)
Kanada r 70 (1,1) 536 (2,5) 29 (1,0) 520 (2,1) 1 (0,2) ~ ~ 10,2 (0,04)
Nova Zelandija s 70 (1,3) 533 (3,0) 28 (1,3) 511 (3,1) 2 (0,2) ~ ~ 10,2 (0,05)
Bolgarija  69 (1,5) 545 (5,3) 28 (1,3) 527 (9,1) 3 (0,6) 486 (20,1) 10,1 (0,08)
Ruska federacija  68 (1,0) 567 (3,1) 31 (1,0) 569 (4,0) 1 (0,1) ~ ~ 10,1 (0,03)
Švedska  65 (1,0) 553 (3,5) 35 (1,0) 535 (4,3) 1 (0,1) ~ ~ 9,9 (0,04)
Madžarska  60 (1,1) 548 (3,7) 38 (0,9) 536 (4,4) 2 (0,2) ~ ~ 9,7 (0,04)
Finska  60 (0,8) 563 (2,4) 38 (0,7) 545 (3,1) 2 (0,3) ~ ~ 9,7 (0,04)
Hong Kong  60 (1,2) 566 (3,5) 38 (1,2) 545 (3,1) 2 (0,3) ~ ~ 9,7 (0,05)
Italija  52 (0,8) 521 (2,9) 45 (0,8) 517 (3,0) 3 (0,3) 503 (8,9) 9,3 (0,03)
Slovaška  51 (0,9) 518 (3,5) 46 (0,9) 529 (2,4) 3 (0,3) 510 (12,7) 9,3 (0,04)
Francija  50 (1,1) 500 (3,4) 48 (1,1) 481 (3,0) 1 (0,2) ~ ~ 9,4 (0,05)
Tajvan  49 (0,8) 564 (2,3) 48 (0,8) 551 (2,6) 4 (0,3) 532 (6,5) 9,2 (0,03)
Češka  48 (0,8) 540 (2,6) 49 (0,8) 531 (2,9) 3 (0,3) 525 (7,5) 9,2 (0,03)
Nemčija s 46 (1,0) 544 (2,9) 49 (1,1) 538 (3,0) 4 (0,5) 532 (6,1) 9,1 (0,04)
Belgija (FL)  42 (0,8) 520 (3,1) 54 (0,8) 512 (2,2) 4 (0,3) 489 (5,7) 8,9 (0,03)
Slovenija s 34 (1,2) 561 (2,8) 63 (1,1) 548 (3,3) 3 (0,4) 541 (10,2) 8,8 (0,04)
Južna Koreja  34 (0,8) 604 (2,9) 62 (0,8) 584 (1,9) 5 (0,4) 572 (5,9) 8,7 (0,03)
Hrvaška  24 (0,8) 537 (3,4) 71 (0,8) 534 (2,1) 5 (0,5) 516 (5,6) 8,2 (0,03)
Japonska  14 (0,6) 591 (3,7) 68 (0,7) 571 (1,8) 18 (0,7) 549 (3,0) 7,5 (0,03)
Avstralija  x x x x x x x x x x x x x x 
Nizozemska  x x x x x x x x x x x x x x 
Norveška (5)  x x x x x x x x x x x x x x 
Anglija  - - - - - - - - - - - - - - 
ZDA  - - - - - - - - - - - - - - 
Medn. povprečje  66 (0,1) 512 (0,5) 32 (0,1) 496 (0,8) 2 (0,0) 504 (3,0) - 

( )

r opozarja, da so podatki na razpolago za vsaj 70 %, vendar za manj kot 85 % učencev. s opozarja, da so podatki na razpolago za 
vsaj 50 %, vendar za manj kot 70 % učencev. x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.

Znak (-) označuje, da podatki niso bili na voljo. Znak (~) označuje, da za izračun dosežka ni bilo dovolj podatkov.

Preglednica N4.2:  Odnos staršev do matematike in naravoslovja

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečje na 
lestvici

Učencem je dodeljeno število točk na lestvici iz vseh odgovorov staršev o strinjanju z 8 izjavami o 
svojem odnosu do predmetov. Glede na to so razporejeni v tri skupine. Starše z zelo pozitivnim 
odnosom imajo učenci z najmanj 9,3 točkami, kar pomeni, da so se starši zelo strinjali s 4 od 8 izjav in 
strinjali z ostalimi 4. Starše z negativnim odnosom imajo učenci z največ 5,9 točkami, kar pomeni, da se 
starši niso strinjali s 4 od 8 izjav in se strinjali z ostalimi 4.  Vsi ostali učenci so ocenjeni kot takšni, ki imajo 
starše s pozitivnim odnosom do matematike in naravoslovja. 

Povprečni 
dosežek

Poročilo staršev

Države

Lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna 
točka lestvice, 10 točk, je povprečje združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata 
standardnemu odklonu porazdelitve.

Zelo pozitiven odnos   Pozitiven odnos Negativen odnos

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek
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Z odnosom staršev do matematike in naravoslovja je povezano tudi njihovo vključevanje 
otroka v različne skupne dejavnosti. Nekatere med njimi prepoznano vplivajo na razvoj pismenosti 
in matematičnega mišljenja v zgodnji otrokovi starosti. Kakor že v letu 2011 smo preverili, ali se 
pogostejše vključevanje otroka v takšne dejavnosti skupaj s starši povezuje z otrokovim znanjem 
naravoslovja v četrtem razredu (e-priloga, Preglednica 4.6).  

V TIMSS 2015 so sodelovale zelo različne države, ki imajo različno organizirano predšolsko 
izobraževanje. Ugotovili smo, da imajo skoraj vse nacionalno zasnovano predšolsko izobraževanje 
(samo Nizozemska in Oman ne) in tudi skoraj vse imajo v svojem nacionalnem kurikulu za predšolsko 
izobraževanje zapisane obvezne vsebine iz naravoslovja (e-priloga, Preglednica 4.7). 

V Sloveniji že vemo, da imamo dobro organzirane vrtce in kurikulum za vrtce, kjer sta tako 
naravoslovje kot matematika ločeni področji dejavnosti med skupaj šestimi (druga področja so še 
jezik, družba, umetnost in gibanje).

Starši so za svoje učence, ki so bili vključeni v TIMSS, označili, ali so bili pred šolo v vrtcu in 
koliko let so ga obiskovali. V Sloveniji je bilo po teh podatkih v vrtec več kot tri leta vključenih 80 % 
četrtošolcev. 9 % jih je vrtec obiskovalo 2 leti, 5 % 1 leto in še 5 % jih ni bilo vključenih v organizirano 
predšolsko izobraževanje. Naravoslovni dosežki učencev v četrtem razredu se med skupinama, ki sta 
obiskovali vrtec 2 leti ali 3 leta in več, bistevno ne razlikujejo (551 točk) (e-prologa, Preglednica 4.7).  

Ko povežemo podatke o obsegu vključenosti v predšolsko izobraževanje s podatki o zgodnjih 
matematičnih dejavnostih in dejavnostih zgodnjega opismenjevanja s starši, se Slovenija izkaže 
kot ugodna država (e-priloga, Preglednica 4.8). Ker je skoraj polovica otrok deležna tako pogostih 
dejavnosti s starši kot 3 leta ali več vključenosti v predšolsko izobraževanje (46 %), se med drugimi 
državami uvršča na vrh lestvice, za Madžarsko in Italijo (e-priloga, Preglednica 4.8). 

Raziskovanja vstopnega znanja v šolo ali celo njegovega merjenja za sedaj še ne vsebuje 
nobena velika mednarodna raziskava, čeprav je zanimanje med strokovnjaki in političnimi odločevalci 
za te podatke zelo velik. Informacije o tem, s kakšnim znanjem pridejo otroci v prvi razred osnovne 
šole, so dobrodošle pri pojasnjevanju obsega vsebin, ki se jih otroci naučijo v prvih letih. Pričakujemo, 
da se lahko otroci, ki v šolo vstopijo z visokim začetnim znanjem, več naučijo do svojega četrtega 
razreda.

TIMSS je v letu 2015 uvedel novo lestvico opisa znanja, ki so ga imeli učenci ob vstopu v šolo, 
in sicer s pomočjo odgovorov staršev na vprašanja, koliko je njihov otrok znal določene naloge. 
Zbrane podatke je mogoče povezati z ocenami ravnateljev o tem, kolikšni deleži otrok, vpisanih v 
njihovo šolo, imajo več ali manj matematičnega znanja (Preglednica N4.3). 
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Starše smo vprašali, 

ali je otrok ob vstopu v šolo zelo dobro, še kar dobro, ne preveč dobro ali sploh ne:

 1. poznal večino črk,            2. prebral nekaj besed, 3.  bral stavke, 
 4. bral zgodbo,   5. pisal črke,    6.  napisal nekaj besed,

do katerega števila (do 10, do 20, do 100 ali sploh ne) je otrok:

 7. samostojno štel,   8. prepoznal napisana števila ,              10. pisal  števila.

in ali je ali ni:

 11. sešteval enostavna števila,  12. odšteval enostavna števila, 
 13. štel denar,    14. meril dolžine in višine. 

Rezultati so prispevali k vrednosti na lestvici zgodnje pismenosti in znanja matematike, ki so bile 
pripisane vsakemu sodelujočemu četrtošolcu. Učenci so bili nato razdeljeni v skupine tistih, ki so imeli 
veliko, tistih, ki so imeli srednje, tistih z malo znanja ob vstopu v šolo. Rezultati v Preglednici N4.3 
kažejo Slovenijo v družbi nekaterih evropskih držav na dnu lestvice po deležu učencev, ki so veliko 
znali ob vstopu v šolo. Madžarska in Italija sta se s Slovenijo izkazali po visoki vključenosti otrok v 
vrtce in predšolske aktivnosti s starši, na tej lestvici pa so skupaj pri dnu. Še manjši delež otrok z veliko 
znanja kot v Sloveniji so izmerili v Nemčiji, na Danskem, Slovaškem in v Belgiji.
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Južna Koreja  53 (0,9) 606 (1,8) 43 (0,8) 574 (2,6) 3 (0,3) 532 (6,9) 12,0 (0,04)
Irska  51 (1,0) 552 (2,7) 43 (1,1) 515 (2,9) 6 (0,5) 477 (5,8) 11,6 (0,04)
Bahrajn  44 (1,3) 489 (2,8) 49 (1,4) 448 (3,6) 7 (0,4) 405 (7,3) 11,3 (0,03)
Singapur  43 (1,1) 626 (3,3) 51 (1,0) 572 (3,7) 5 (0,4) 495 (7,2) 11,4 (0,05)
Španija  34 (0,8) 544 (2,4) 53 (0,8) 517 (2,4) 13 (0,7) 493 (4,7) 10,7 (0,04)
Tajvan  33 (0,9) 576 (2,3) 62 (0,9) 548 (2,1) 5 (0,3) 518 (6,0) 11,0 (0,03)
Hong Kong  33 (1,2) 582 (3,6) 62 (1,1) 548 (3,1) 5 (0,4) 505 (8,1) 11,0 (0,04)
Združeni arab. emirati  31 (0,6) 501 (2,9) 55 (0,6) 447 (2,9) 14 (0,4) 392 (4,6) 10,7 (0,02)
Katar r 31 (1,0) 486 (4,3) 55 (0,9) 437 (4,3) 15 (0,8) 396 (8,0) 10,6 (0,04)
Poljska  29 (0,9) 571 (3,2) 56 (1,0) 541 (2,3) 15 (0,6) 524 (4,7) 10,5 (0,03)
Japonska  28 (0,7) 595 (2,4) 61 (0,9) 565 (2,0) 11 (0,6) 533 (3,9) 10,7 (0,03)
Hrvaška  28 (0,8) 558 (2,7) 58 (0,9) 529 (2,4) 15 (0,7) 505 (3,3) 10,5 (0,03)
Oman  26 (0,6) 474 (3,2) 59 (0,6) 429 (3,5) 14 (0,5) 378 (6,1) 10,4 (0,03)
Srbija  26 (0,8) 557 (3,7) 58 (1,3) 524 (3,8) 16 (1,3) 477 (12,1) 10,4 (0,05)
Savdska Arabija  25 (1,0) 415 (5,5) 54 (1,1) 395 (5,0) 21 (1,2) 357 (8,3) 10,2 (0,06)
Kanada r 25 (0,9) 561 (2,9) 57 (0,9) 528 (2,3) 19 (0,6) 503 (3,4) 10,3 (0,04)
Kazahstan  22 (1,2) 571 (6,5) 65 (1,1) 545 (4,2) 13 (0,9) 532 (6,2) 10,4 (0,05)
Finska  22 (0,7) 589 (2,9) 49 (0,8) 555 (2,6) 29 (0,8) 530 (3,4) 9,9 (0,03)
Švedska  21 (0,8) 575 (4,1) 57 (0,9) 543 (3,7) 22 (0,7) 525 (4,8) 10,1 (0,04)
Kuvajt r 21 (1,2) 392 (9,2) 56 (1,2) 346 (6,9) 23 (1,0) 304 (7,8) 10,0 (0,06)
Litva  20 (0,8) 563 (3,4) 62 (1,0) 531 (2,6) 17 (0,8) 492 (4,5) 10,2 (0,03)
Indonezija  20 (1,1) 455 (4,7) 60 (1,3) 395 (4,7) 21 (1,8) 350 (8,7) 10,1 (0,09)
Bolgarija  17 (0,8) 577 (4,4) 48 (1,5) 548 (4,6) 34 (1,9) 501 (11,1) 9,4 (0,09)
Čile r 17 (0,7) 515 (4,4) 59 (0,9) 486 (3,0) 24 (1,0) 457 (3,8) 9,9 (0,04)
Ruska federacija  17 (0,9) 598 (3,8) 59 (1,0) 572 (3,4) 24 (1,0) 535 (4,4) 9,9 (0,05)
Turčija  16 (0,9) 507 (4,9) 40 (1,1) 493 (3,2) 44 (1,6) 468 (4,7) 9,1 (0,09)
Maroko  15 (1,0) 416 (7,3) 48 (1,4) 360 (5,0) 37 (1,6) 321 (7,8) 9,1 (0,10)
Ciper  15 (0,6) 514 (4,4) 59 (0,9) 484 (2,5) 26 (0,9) 468 (3,4) 9,8 (0,03)
Iran  11 (0,8) 459 (7,1) 55 (1,8) 426 (4,7) 34 (1,9) 402 (7,4) 9,4 (0,08)
Češka  10 (0,4) 564 (3,9) 54 (0,8) 536 (2,6) 35 (0,9) 525 (3,0) 9,4 (0,03)
Francija  10 (0,6) 510 (5,3) 59 (0,9) 494 (2,9) 31 (0,9) 478 (3,3) 9,5 (0,03)
Gruzija  9 (0,6) 480 (5,3) 54 (1,0) 458 (4,2) 36 (1,0) 435 (4,9) 9,3 (0,04)
Nova Zelandija s 9 (0,6) 556 (5,8) 50 (0,9) 532 (2,8) 41 (1,1) 512 (3,8) 9,2 (0,04)
Portugalska  8 (0,8) 530 (4,6) 55 (0,8) 511 (2,4) 37 (1,0) 500 (2,6) 9,3 (0,04)
Madžarska  8 (0,5) 579 (5,2) 41 (0,8) 542 (4,1) 52 (0,9) 536 (3,8) 8,8 (0,04)
Slovenija s 7 (0,6) 587 (6,6) 41 (1,0) 560 (3,1) 52 (0,9) 541 (3,2) 8,8 (0,03)
Italija  7 (0,5) 537 (4,8) 47 (0,9) 520 (3,3) 46 (0,9) 515 (2,9) 9,0 (0,04)
Nemčija s 5 (0,5) 551 (8,2) 45 (1,1) 542 (3,4) 50 (1,2) 538 (3,0) 8,9 (0,03)
Danska  4 (0,4) 557 (5,6) 52 (0,9) 533 (2,4) 43 (1,0) 522 (3,2) 9,0 (0,03)
Slovaška  4 (0,4) 550 (10,6) 41 (0,9) 530 (3,5) 55 (1,0) 512 (3,4) 8,6 (0,04)
Belgija (FL)  4 (0,3) 506 (6,5) 44 (1,0) 511 (2,9) 52 (1,1) 517 (2,2) 8,7 (0,03)
Avstralija  x x x x x x x x x x x x x x 
Nizozemska  x x x x x x x x x x x x x x 
Norveška (5)  x x x x x x x x x x x x x x 
Anglija  - - - - - - - - - - - - - - 
Severna Irska  - - - - - - - - - - - - - - 
ZDA  - - - - - - - - - - - - - - 
Medn. povprečje  21 (0,1) 535 (0,8) 53 (0,2) 504 (0,5) 26 (0,2) 476 (0,9) - - 

( )

Povprečje na 
lestvici

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečni 
dosežek

Zelo dobro znali Srednje dobro znali Slabo znali
Odstotek 
učencev

Lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2011. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.

Preglednica N4.3: Koliko matematike in branja so znali otroci ob vstopu v šolo

Odstotek 
učencev

Učencem je bilo dodeljeno število točk na lestvici na podlagi odgovorov staršev o tem, kako dobro so znali 11 določenih 
nalog, ko so vstopili v šolo. Učenci, ki so zelo dobro znali, so zbrali najmanj 11,5 točk, kar ustreza poročilom staršev, da so v 
povprečju znali vseh 11 nalog (5 na najvišji zahtevnostni stopnji in 4 na predzadnji najzahtevnejši ravni, obvladali pa so tudi 
enostavno seštevanje in odštevanje).  Učenci, ki so slabo znali, so tisti, ki so na lestvici zbrali največ 8,7 točk, kar ustreza 
poročilu staršev, da so otroci znali 11 nalog na najnižji zahtevnostni ravni (5 na drugi najnižji zahtevnostni ravni in 4 na drugi 
najvišji zahtevnostni ravni ter niso zmogli enostavnega seštevanja in odštevanja).  Vsi ostali učenci so opredeljeni za učence, 
ki so srednje dobro znali zgodnjo matematiko in branje ob vstopu v šolo. 

r označuje, da so podatki na razpolago za najmanj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 % učencev. s označuje, da so podatki na razpolago za najmanj 50 % 
učencev, vendar za manj kot 70 % učencev. x označuje, da so podatki na razpolago za manj kot 50 % učencev.

Povprečni 
dosežek

Poročilo staršev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Države

Znak (-) pomeni, da primerljivi podatki ne obstajajo.
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38% 35% 27%

483507526

                  otrok ima ob vstopu     
                   v šolo ključna znanja

                  otrok ima ob vstopu     
                   v šolo ključna znanja

Učenci v šoli in šolski viri
Socioekonomska sestava šol

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

vpisanih v šole, kjer 
je večina učencev iz 

socioekonomsko 
ugodnejših domov.

vpisanih v šole, kjer je 
enako število učencev 

iz socioekonomsko bolj 
in manj ugodnih domov.

vpisanih v šole, kjer 
je večina učencev iz 

socioekonomsko 
neugodnih domov.

                   of entering 
students had key skills

NARAVOSLOVJE − ČETRTI RAZRED 

21%
516

54%
504

24%
474

25–75%

<25%

>75%  

Učenci so uspešnejši v šolah, v katere se 
vpisujejo otroci s ključnimi predznanji. 

Več je v otrokovi šoli učencev, ki ob vstopu že znajo brati in 
računati z majhnimi števili, višji je njegov matematični dosežek.

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

Najvišji dosežki

Najnižji dosežki

                  otrok ima ob vstopu        
                   v šolo ključna znanja

                  otrok ima ob vstopu     
                   v šolo ključna znanja

Pomanjkanje virov  
na šoli vpliva na 
pouk matematike 
(poročilo ravnateljev)

25 % učencev v šolah, kjer 
pomanjkanje ne vpliva na 
pouk. 

Povprečni dosežek: 517

69 % učencev v šolah, kjer 
pomanjkanje vpliva na 
pouk.

Povprečni dosežek: 504

5 % učencev v šolah, kjer 
pomanjkanje zelo vpliva na 
pouk.
Povprečni dosežek: 483
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2.5. Šola

Šole se med seboj razlikujejo po vpisanih populacijah učencev. Med dejavniki, ki se povezujejo 
z znanjem, so bili v raziskavi zbrani podatki o socioekonomskem stanju vpisane populacije na šolo in 
o razkoraku med jezikom pouka ter maternim jezikom učencev. 

Šole so poročale o deležu učencev (e-priloga, Preglednica 5.1), ki prihajajo iz ugodnejših 
in manj ugodnih razmer doma. V Sloveniji se je izkazalo, da je dobra tretjina učencev (35 %) v 
šolah, kjer je več kot četrtina učencev iz socioekonomsko ugodnejših domov in manj kot četrtina iz 
socioekonomsko manj ugodnih domačih razmer. Slaba četrtina učencev (23 %) je vpisanih v šole 
z več kot četrtino učencev iz socioekonomsko manj ugodnih domov in hkrati z manj kot četrtino iz 
ugodnejših domačih razmer. Ostalih skoraj polovica učencev (41%) hodi v šole brez skupine bolj ali 
manj premožnih, ki bi presegla četrtino vpisanih.   

Dosežki se med učenci glede na različno socioekonomsko sestavo šol ne razlikujejo statistično 
pomembno. V mnogih državah sta naravoslovna dosežka med prvima dvema skupinama statistično 
nepomembna. Razlik je več med dosežkoma skrajnih dveh skupin učencev, na šolah z opaznim 
deležem učencev iz ugodnejših razmer doma in z opaznim deležem učencev iz manj ugodnih razmer 
doma. Na Švedskem je skoraj tri četrtine otrok v šolah z večjim deležem učencev z ugodnimi domačimi 
razmerami in ti so dosegli tudi višji naravoslovni rezultat kot drugi dve skupini četrošolcev. V Ruski 
federaciji je v šolah z več učenci iz ugodnih razmer doma podoben delež učencev kot na Švedskem, 
vendar njihov dosežek ni večji od dosežka učencev na šolah z manj takšnih učencev. 

Šole so poročale tudi o deležih učencev, ki jim je materni jezik tisti, v katerem poteka pouk v 
šoli (e-priloga, Preglednica 5.3). V Sloveniji je 70 % učencev v šolah, kjer je za več kot 90 % učencev 
slovenski jezik pouka tudi materni jezik, in 28 % učencev v šolah, kjer je slovenski jezik pouka materni 
jezik med 50 % in 90 % učencev. Razlika v dosežkih iz naravoslovja med obema skupinam učencev 
ni statistično nepomembna. Prvi so dosegli 543 točk (st. n. 3,0) in drugi 546 točk (st. n. 3,4). Šole z 
italijanskim jezikom pouka so bile iz vzorca v Sloveniji izključene.



252                                                                                                                                                TIMSS 2015 za četrti razred

Irska  82 (3,7) 533 (2,6) 18 (3,7) 519 (6,9) 0 (0,0) ~ ~ 12,6 (0,08)
Singapur  78 (0,0) 598 (3,9) 21 (0,0) 565 (9,8) 1 (0,0) ~ ~ 12,6 (0,00)
Hong Kong  78 (4,2) 561 (4,0) 22 (4,2) 541 (10,8) 0 (0,0) ~ ~ 12,5 (0,11)
Južna Koreja  69 (3,9) 594 (2,4) 29 (3,8) 581 (2,8) 2 (1,2) ~ ~ 12,2 (0,12)
ZDA  57 (3,0) 559 (3,6) 33 (2,9) 531 (5,5) 10 (1,9) 523 (7,7) 11,5 (0,13)
Španija  56 (3,4) 528 (2,6) 41 (3,4) 508 (4,4) 3 (1,2) 468 (20,7) 11,7 (0,09)
Tajvan  52 (4,5) 561 (2,4) 47 (4,4) 550 (2,9) 1 (0,7) ~ ~ 11,8 (0,13)
Anglija r 47 (4,8) 552 (5,3) 48 (5,0) 524 (4,2) 4 (2,0) 507 (22,4) 11,4 (0,15)
Katar  46 (3,4) 443 (6,9) 41 (3,1) 442 (6,2) 13 (2,5) 391 (14,0) 11,2 (0,16)
Združeni arab. emirati  40 (2,0) 480 (5,3) 44 (2,2) 432 (4,9) 16 (1,2) 413 (7,0) 10,9 (0,07)
Indonezija  34 (3,0) 431 (7,3) 58 (3,5) 382 (6,5) 8 (1,9) 364 (15,5) 10,9 (0,10)
Kazahstan  33 (3,9) 558 (9,3) 64 (3,9) 548 (5,0) 3 (0,9) 529 (30,3) 11,1 (0,11)
Bahrajn  32 (0,2) 455 (6,0) 52 (0,2) 462 (2,7) 15 (0,1) 453 (6,0) 10,7 (0,01)
Japonska  31 (4,0) 575 (3,4) 67 (4,0) 566 (1,9) 2 (1,1) ~ ~ 10,9 (0,10)
Kanada  31 (3,3) 534 (4,4) 61 (3,8) 524 (2,8) 8 (1,6) 498 (10,1) 10,8 (0,09)
Kuvajt  24 (3,7) 381 (11,7) 42 (4,6) 336 (10,9) 33 (3,9) 301 (6,7) 9,8 (0,16)
Finska  18 (3,3) 557 (3,8) 80 (3,5) 555 (2,3) 2 (1,5) ~ ~ 10,8 (0,10)
Oman  17 (1,9) 424 (8,7) 54 (3,2) 434 (5,3) 29 (2,8) 432 (6,2) 9,7 (0,10)
Švedska  16 (3,4) 555 (6,7) 76 (4,1) 539 (4,6) 8 (2,4) 529 (10,1) 10,5 (0,12)
Savdska Arabija  16 (2,2) 403 (12,6) 56 (3,7) 405 (6,3) 29 (3,2) 355 (10,3) 9,6 (0,10)
Ruska federacija  15 (2,1) 581 (5,1) 73 (2,9) 567 (2,8) 12 (2,0) 533 (7,5) 10,2 (0,09)
Gruzija  13 (3,2) 447 (13,8) 45 (4,8) 459 (6,3) 42 (4,5) 445 (5,2) 9,3 (0,17)
Čile  10 (2,4) 508 (11,1) 69 (4,3) 478 (4,1) 21 (3,6) 462 (6,0) 9,7 (0,13)
Avstralija  9 (1,9) 538 (8,1) 41 (3,8) 541 (4,3) 50 (3,9) 507 (4,3) 8,8 (0,14)
Nizozemska s 9 (3,3) 531 (8,6) 86 (4,1) 524 (3,3) 5 (2,5) 508 (2,9) 10,3 (0,11)
Bolgarija  8 (2,5) 568 (11,3) 68 (4,0) 548 (4,7) 24 (3,5) 490 (18,4) 9,7 (0,12)
Portugalska  7 (2,3) 519 (7,1) 56 (4,1) 510 (3,2) 37 (4,2) 504 (3,2) 9,1 (0,13)
Litva  7 (1,9) 535 (8,7) 76 (3,7) 529 (3,0) 17 (3,3) 518 (7,3) 9,7 (0,11)
Poljska  6 (2,4) 546 (8,6) 71 (4,0) 549 (2,7) 22 (3,6) 544 (4,7) 9,7 (0,14)
Hrvaška  6 (2,2) 544 (7,4) 84 (3,3) 534 (2,3) 9 (2,5) 518 (6,3) 9,9 (0,09)
Maroko  6 (1,7) 432 (17,2) 38 (2,7) 363 (6,9) 56 (2,5) 337 (7,0) 8,4 (0,11)
Srbija  6 (2,0) 547 (9,5) 79 (3,4) 527 (3,4) 15 (3,1) 505 (16,9) 9,8 (0,10)
Nova Zelandija  6 (1,5) 553 (6,3) 42 (4,0) 522 (4,8) 53 (3,8) 491 (4,5) 8,6 (0,12)
Norveška (5)  5 (2,4) 558 (13,9) 65 (4,4) 538 (3,4) 30 (4,6) 532 (4,9) 9,2 (0,15)
Francija  5 (2,0) 505 (13,2) 92 (2,1) 486 (3,1) 3 (0,5) 467 (13,1) 10,1 (0,08)
Iran  5 (1,7) 453 (14,9) 25 (3,0) 421 (10,0) 70 (3,4) 419 (4,5) 8,1 (0,14)
Danska r 5 (1,8) 542 (6,3) 79 (3,1) 531 (2,6) 16 (2,9) 518 (6,1) 9,6 (0,11)
Italija  4 (1,8) 526 (5,9) 57 (4,1) 516 (3,9) 38 (4,0) 517 (3,6) 9,0 (0,13)
Ciper  2 (1,5) ~ ~ 53 (4,8) 486 (3,5) 45 (4,9) 477 (5,0) 8,6 (0,13)
Belgija (FL)  2 (1,1) ~ ~ 69 (3,7) 513 (2,8) 30 (3,5) 512 (5,4) 9,1 (0,11)
Turčija  1 (0,9) ~ ~ 35 (3,1) 494 (6,7) 63 (3,0) 475 (3,8) 8,2 (0,10)
Nemčija  1 (0,9) ~ ~ 43 (3,5) 535 (3,0) 55 (3,5) 522 (3,8) 8,5 (0,09)
Slovaška  1 (0,6) ~ ~ 50 (3,4) 537 (3,4) 49 (3,5) 503 (4,5) 8,6 (0,09)
Češka  0 (0,0) ~ ~ 51 (4,3) 538 (2,8) 49 (4,3) 530 (3,5) 8,5 (0,09)
Madžarska  0 (0,0) ~ ~ 34 (4,2) 563 (5,4) 66 (4,2) 531 (5,0) 7,8 (0,11)
Slovenija  0 (0,0) ~ ~ 44 (4,6) 546 (3,6) 56 (4,6) 541 (3,1) 8,3 (0,11)
Severna Irska  - - - - - - - - - - - - - - 
Mednarodno povprečje  22 (0,4) 519 (1,4) 54 (0,5) 507 (0,8) 24 (0,4) 479 (1,7) - - 

( )

Preglednica N5.1: Šole po deležih učencev, ki na šolo vstopajo opremljeni s 
                                        ključnim zgodnjim znanjem matematike in pismenosti 

Povprečni 
dosežek

Države

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh ocen ravnateljev o deležih učencev na šoli, ki imajo 11 ključnih znanj ob 
vstopu v prvi razred. Učenci so na šolah, kjer ima ob vstopu več kot 75 % učencev ključna znanja, na lestvici dosegli najmanj 
11,7 točk, kar ustreza poročilom ravnateljev, da ima več kot 75 % otrok 6 znanj in 51-75 % otrok 5 znanj. Učenci so na šolah, kjer 
ima ob vstopu 25 % učencev ključna znanja, dosegli največ 8,6 točk, kar ustreza ravnateljevi oceni, da ima manj kot 25 % 
otrok 6 znanj in 25-50 % učencev 5 znanj. Vsi ostali učenci so v šolah, kjer je imelo ob vstopu ključna znanja 25 % do 75 % 
učencev.

Povprečje na 
lestviciOdstotek 

učencev

Poročilo ravnatelji

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Šole, kjer ima ob vstopu 
25-75 % učencev ključna znanja

r označuje, da so podatki na razpolago za najmanj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 % učencev. s označuje, da so podatki na razpolago za najmanj 50 
% učencev, vendar za manj kot 70 % učencev.

Šole, kjer ima ob vstopu manj 
kot 25 % učencev ključna 

Odstotek 
učencev

Šole, kjer ima ob vstopu 75 % 
učencev ključna znanja 

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečni 
dosežek

Lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.

Znak (-) pomeni, da primerljivi podatki ne obstajajo. Znak (~) pomeni, da za izračun dosežka ni bilo dovolj podatkov.
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Za dopolnitev poročanja staršev o znanju otrok ob vpisu v šolo smo ravnatelje prosili za oceno 
ključnega znanja prvošolcev ob vstopu v šolo. Vprašali smo jih, kolikšen delež (manj kot četrtina, med 
četrtino in polovico, tri četrtine ali več) vstopne populacije v njihovo šolo zna naslednje: 
1. Pozna večino črk.   
2. Prebere nekaj besed.                   
3. Bere stavke.   
4. Piše črke.   
5. Napiše nekaj besed.                       
6. Šteje do 100 ali več.     
7. Prepozna napisana števila od 1 do 10.  
8. Prepozna napisana števila, večja od 10.  
9. Zna napisati števila od 1 do 10.           
10. Zna enostavne račune seštevanja.  
11. Zna enostavne račune odštevanja. 

Na podlagi odgovorov ravnateljev je bila oblikovana lestvica ključnega znanja vstopne 
populacije učencev v šolo in vrednosti pripisane sodelujočim četrtošolcem glede na ocene njihovih 
ravnateljev. V Preglednici N5.1 so zbrani podatki o deležih učencev v šolah z večjim, srednjim in 
nižjim ključnim znanjem vstopne populacije. Ravnatelji šol v Sloveniji so znanje vstopne populacije 
svojih učencev ocenili najnižje med vsemi državami. Ne samo to, ocenili so, da v Sloveniji ni šol, v 
katere bi prvošolci s seboj prinesli veliko znanja. Večina slovenskih četrtošolcev je v šolah, kjer je manj 
kot 25 % prvošolcev ob vstopu v šolo opremljenih s ključnimi znanji. To je pomenilo, da so ravnatelji 
teh četrtošolcev ocenili, da v njihove šole prihaja manj kot četrtina otrok, ki bi znala vsaj 6 zgornjih 
nalog in polovica jih ne zna več kot 5. 

Še nekaj držav ima zelo majhne deleže v raziskavo zajetih učencev v šolah z veliko večino 
učencev, ki prinašajo v prvi razred ključna znanja matematike in pismenosti, tudi Madžarska, Češka, 
Slovaška in Nemčija. 

Preverili smo tudi, ali šole čutijo pomanjkanje opreme ali česa drugega, kar bi omejevalo 
izvedbo pouka. Ravnatelje smo vprašali, ali čutijo pomanjkanje:

1. vsakega od splošnih šolskih virov: 
gradiva za poučevanje (npr. učbeniki); pisarniški material (npr. papir, svinčniki); šolske stavbe in 
zemljišča; ogrevanje/hlajenje in razsvetljava; učilnice in drugi prostori, namenjeni pouku; osebje, 
ki skrbi za tehnološko podporo; avdiovizualni viri za poučevanje (npr. interaktivne table, digitalni 
projektorji); računalniška tehnologija za poučevanje in učenje (npr. računalniki ali tablični računalniki, 
ki jih uporabljajo učenci);
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2. virov za poučevanje naravoslovja:
učitelji naravoslovnih predmetov; računalniški programi/aplikacije za pouk naravoslovnih predmetov; 
knjižnično gradivo, namenjeno pouku naravoslovnih predmetov; eksperimentalna oprema in gradiva 
za pouk naravoslovnih predmetov.

Po poročanju slovenskih ravnateljev (e-priloga, Preglednica 5.6) so naše šole tako dobro 
opremljene, da so se uvrstile tik pod vrhom lestvice po deležu učencev (58 %), ki hodi v šole, kjer 
pomanjkanje virov ne vpliva na pouk. Vsi ostali so v šolah, kjer v povprečju čutijo zmerno pomanjkanje 
virov, vendar ne bistveno. Več učencev v šolah, ki ne čutijo nobenega pomanjkanja virov, je le še v 
Južni Koreji, 76 %. Prvi naslednji državi za Slovenijo sta Singapur in Poljska s skoraj polovico učencev 
na šolah, ki ne čutijo nobenega pomanjkanja virov. Povpečna naravoslovna dosežka na šolah, ki ne 
čutijo pomanjkanja, 538 točk (st. n. 3,4), in šolah, ki čutijo zmerno pomanjkanje, 550 točk (st. n. 3,1), 
se v Sloveniji ne razlikujeta. 

 Med učitelji smo preverili velikost problemov v šolah, ki vplivajo neposredno na delo v razredih. 
Vprašali smo jih, kako resne so nekatere težave na njihovi šoli: 

šolska stavba je potrebna temeljite obnove; učitelji nimajo primernih delovnih prostorov za delo izven 
učilnic (npr. skupnih prostorov, kabinetov); učitelji nimajo primernih učnih pripomočkov in materiala; 
razredi niso dovolj pogosto očiščeni; v razredih je treba opraviti vzdrževalna dela; učitelji nimajo 
dovolj tehnoloških virov in pripomočkov; učitelji nimajo dovolj podpore za uporabo informacijskih 
tehnologij. 

Učitelji polovice učencev v Sloveniji so sporočili, da so le trije našteti primeri v šoli manjša 
težava, drugi pa sploh ne. Učitelji 17 % učencev so sporočili, da so 4 težave od 7 pri njih resne 
in druge manjše. Ostala tretjina učencev je na šolah, kjer so učitelji povprečno poročali o manjših 
težavah. Dosežki učencev iz naravoslovja se po teh skupinah ne razlikujejo in so zaporedoma 542 
(st. n. 3,5), 541 (st. n. 3,3) in 552 (st. n. 4,8) točk. Slovenija se je po deležu 50 % učencev, katerih 
učitelji niso poročali o težavah na šoli, v mednarodnem okviru uvrstila na visoko 14. mesto med 47 
državami. Najmanj težav imajo učitelji v šolah na Češkem in Severnem Irskem. Zelo veliko težav pa 
imajo učitelji v Franciji in na Danskem ter tudi na Finskem in Madžarskem (e-priloga, Preglednica 5.8).
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Na šolah je vzpodbudno šolsko okolje

V splošnem so četrtošolci v vzpodbudnem šolskem okolju. Tako poročajo starši, 
ravnatelji, učitelji in učenci sami.  

Večina  STARŠEV je zelo  zadovoljna z uspešnostjo 
svojega otroka v šoli. 

Šola je zelo 
zadovoljni

Povprečni 
dosežek
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dosežek
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prizadevna
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Starši

RAVNATELJI in UČITELJI se strinjajo, da šole skrbijo za 
akademski uspeh učencev.
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NARAVOSLOVJE − ČETRTI RAZRED  
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UČITELJI naravoslovja 
 poročajo, da so zadovoljni s svojo 
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Skoraj vsi ČETRTOŠOLCI čutijo 
pripadnost šoli.  
Večja pripadnost šoli je bila 
povezana z višjim dosežkom iz 
naravoslovja.  
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2.6 Učno okolje na šolah

Učno okolje v šolah pomembno vpliva na proces poučevanja in učenja ter oblikuje stališča 
do izobraževanja med vsemi udeleženci. Učno okolje v šolah lahko presojajo učitelji in ravnatelji 
ter učenci, vsak s svojega stališča. Obenem starši učencev izkusijo delovanje šole, ko jih vključuje v 
izobraževanje njihovih otrok. Starši lahko zato poročila neposrednih udeležencev v izobraževanju o 
učnem okolju dopolnijo s presojo dela šole in doseganja izobraževalnih ciljev pri svojem otroku. Zato 
smo starše vprašali, kako jih šola njihovega otroka vključuje v spremljanje otrokovega napredovanja 
v šolanju. Prosili smo jih, da označijo, koliko se strinjajo (od popolnoma do sploh ne) z izjavami:

1. Šola me vključuje v otrokovo izobraževanje.
2. Šola zagotavlja varno okolje.
3. V šoli skrbijo za otrokov napredek.
4. Šola me ustrezno obvešča o napredku mojega otroka.
5. Šola spodbuja visoke akademske standarde.
6. Ker šola dobro dela, moj otrok napreduje v branju.
7. Ker šola dobro dela, moj otrok napreduje v matematiki.
8. Ker šola dobro dela, moj otrok napreduje v naravoslovju. 

Odgovori staršev so bili modelirani v lestvico presoje staršev o prizadevnosti šole pri doseganju 
znanja njihovih otrok (Preglednica N6.1). Podatki za Slovenijo opozarjajo na slabo mnenje o šolah 
med starši. Slovenija je po deležu otrok, katerih starši sodijo, da je šola zelo prizadevna, na dnu 
lestvice držav. Manjša deleža teh učencev imata le še Južna Koreja in Japonska. Le starši dobre 
četrtine otrok v četrtem razredu v Sloveniji so se v povprečju zelo strinjali z zgornjimi izjavami. Starši 
9% otrok so ocenili, da šola vsaj polovice zgornjih nalog ne opravlja. Naravoslovni dosežki učencev 
se glede na presojo dela njihove šole s strani staršev ne razlikujejo statistično pomembno. Podatki 
ne govorijo o pričakovanjih staršev do šole, čeprav lahko sklepamo, da bi se lahko ujeli z njihovimi 
večjimi pričakovanji do šole.

Učno okolje na šolah je po mnenjih ravnateljev prav tako bolj malo spodbudno za doseganje 
znanja, kot so menili že starši. Ravnatelje smo vprašali, kako ocenjujejo 13 vidikov pouka na šoli, ki 
prispevajo k akademski uspešnosti učencev.
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Kazahstan  91 (0,8) 550 (4,5) 8 (0,7) 553 (8,4) 1 (0,2) ~ ~ 11,7 (0,04)
Indonezija  89 (1,0) 399 (4,8) 10 (0,9) 393 (10,4) 1 (0,2) ~ ~ 11,4 (0,05)
Severna Irska s 81 (1,4) 527 (3,1) 16 (1,3) 540 (6,1) 3 (0,6) 544 (15,9) 11,0 (0,07)
Irska  80 (1,2) 531 (2,6) 18 (1,0) 533 (3,2) 2 (0,4) ~ ~ 10,9 (0,06)
Bolgarija  76 (1,2) 536 (5,9) 20 (1,0) 540 (8,5) 4 (0,4) 540 (12,2) 10,8 (0,06)
Turčija  75 (1,1) 484 (3,5) 21 (0,8) 487 (5,2) 4 (0,4) 483 (7,2) 10,7 (0,05)
Oman  73 (0,7) 443 (3,3) 24 (0,7) 414 (4,3) 3 (0,2) 378 (10,2) 10,6 (0,03)
Gruzija  70 (1,2) 454 (3,7) 28 (1,2) 448 (5,5) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,05)
Portugalska  68 (1,2) 511 (2,1) 28 (1,0) 505 (3,3) 4 (0,4) 498 (5,4) 10,4 (0,05)
Litva  68 (1,1) 531 (3,1) 29 (1,0) 532 (3,7) 3 (0,4) 533 (10,1) 10,3 (0,05)
Španija  67 (1,4) 523 (2,3) 28 (1,2) 523 (2,7) 5 (0,5) 519 (7,2) 10,4 (0,06)
Čile r 67 (1,5) 485 (3,3) 28 (1,3) 487 (4,0) 5 (0,5) 465 (6,9) 10,3 (0,07)
Savdska Arabija  66 (1,3) 396 (4,8) 28 (1,1) 385 (6,4) 6 (0,5) 391 (10,9) 10,4 (0,06)
Bahrajn  66 (0,7) 475 (2,6) 28 (0,7) 444 (4,8) 6 (0,5) 421 (8,6) 10,3 (0,04)
Srbija  66 (1,3) 520 (4,8) 27 (1,0) 537 (3,5) 8 (0,6) 535 (6,2) 10,3 (0,06)
Maroko  66 (1,5) 371 (5,1) 29 (1,2) 327 (8,0) 5 (0,7) 302 (11,7) 10,2 (0,07)
Katar r 65 (1,2) 457 (4,2) 29 (1,1) 433 (4,6) 6 (0,4) 403 (10,1) 10,3 (0,05)
Italija  64 (1,3) 518 (2,6) 30 (1,1) 522 (3,8) 5 (0,5) 507 (5,4) 10,2 (0,06)
Ciper  64 (1,3) 483 (2,3) 30 (1,0) 488 (4,2) 6 (0,5) 485 (6,2) 10,1 (0,05)
Iran  63 (1,2) 422 (4,4) 32 (1,0) 418 (6,2) 4 (0,6) 442 (11,3) 10,1 (0,05)
Nova Zelandija s 63 (1,2) 526 (3,1) 32 (1,1) 529 (3,9) 6 (0,5) 510 (8,1) 10,1 (0,05)
Slovaška  62 (1,1) 517 (3,3) 34 (1,0) 532 (2,7) 4 (0,4) 529 (6,5) 10,2 (0,05)
Kanada r 60 (1,0) 532 (2,3) 36 (0,8) 532 (2,8) 5 (0,3) 518 (4,8) 10,1 (0,04)
Madžarska  59 (1,1) 545 (3,4) 35 (1,0) 541 (4,2) 6 (0,5) 525 (7,1) 10,0 (0,05)
Kuvajt r 58 (1,3) 352 (6,9) 31 (1,1) 344 (8,1) 10 (0,7) 319 (11,0) 9,9 (0,06)
Singapur  58 (0,8) 595 (3,9) 37 (0,7) 590 (3,6) 5 (0,3) 567 (7,3) 10,0 (0,03)
Zd. arab. emirati  56 (0,7) 474 (3,0) 38 (0,7) 437 (3,3) 6 (0,2) 416 (6,1) 10,0 (0,03)
Hong Kong  55 (1,4) 562 (3,7) 40 (1,1) 554 (3,3) 5 (0,6) 529 (7,8) 9,9 (0,06)
Finska  54 (1,2) 556 (2,9) 42 (1,1) 555 (2,6) 4 (0,5) 553 (8,4) 9,8 (0,05)
Ruska federacija  54 (1,3) 564 (3,9) 41 (1,0) 573 (3,1) 5 (0,6) 565 (5,5) 9,8 (0,06)
Belgija (FL)  49 (1,1) 512 (2,8) 47 (1,0) 516 (2,5) 4 (0,4) 509 (6,9) 9,6 (0,04)
Poljska  49 (1,3) 544 (2,9) 47 (1,2) 551 (2,6) 5 (0,4) 547 (6,3) 9,7 (0,05)
Tajvan  47 (1,0) 552 (2,4) 46 (0,9) 561 (2,3) 7 (0,4) 551 (4,7) 9,7 (0,04)
Danska  46 (1,6) 533 (2,9) 42 (1,2) 530 (2,6) 12 (0,9) 518 (4,9) 9,3 (0,07)
Švedska  42 (1,6) 544 (4,5) 51 (1,4) 549 (3,8) 7 (0,7) 537 (6,7) 9,4 (0,07)
Nemčija s 42 (1,4) 540 (3,7) 47 (1,2) 545 (2,5) 12 (0,8) 528 (5,0) 9,2 (0,06)
Hrvaška  39 (1,1) 532 (2,5) 55 (1,1) 536 (2,2) 7 (0,6) 525 (6,0) 9,3 (0,04)
Francija  35 (1,3) 487 (3,8) 58 (1,2) 493 (2,6) 7 (0,6) 484 (6,6) 9,1 (0,06)
Češka  34 (1,0) 526 (3,5) 53 (0,9) 540 (2,2) 12 (0,8) 541 (4,5) 8,9 (0,05)
Slovenija s 27 (1,3) 550 (3,8) 64 (1,2) 554 (3,0) 9 (0,5) 546 (6,0) 8,8 (0,05)
Južna Koreja  17 (0,9) 593 (3,8) 67 (1,0) 590 (2,1) 16 (0,8) 587 (3,5) 8,3 (0,04)
Japonska  7 (0,7) 570 (6,2) 66 (0,8) 572 (1,9) 27 (0,9) 566 (2,7) 7,7 (0,04)
Avstralija  x x x x x x x x x x x x x x 
Nizozemska  x x x x x x x x x x x x x x 
Norveška (5)  x x x x x x x x x x x x x x 
Anglija  - - - - - - - - - - - - - - 
ZDA  - - - - - - - - - - - - - - 

Medn. povprečje  58 (0,2) 508 (0,6) 36 (0,2) 506 (0,7) 6 (0,1) 498 (1,3) - 

( )

Preglednica  N6.1: Presoja staršev o prizadevnosti otrokove šole v doseganju znanja

Lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje združene 
porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečje na 
lestvici Povprečni 

dosežek

Poročilo staršev

Država

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz strinjanja staršev z 8 izjavami o delu šole. Učenci, katerih starši so presodili, da je šola zelo 
prizadevna, so imeli najmanj 9,7 točk, kar ustreza popolnemu strinjanju staršev s 4 izjavami od 8 in strinjanju z ostalimi 4. Učenci, katerih 
starši so presodili, da šola manj prizadevna, so imeli največ 6,7 točk, kar ustreza nestrinjanju staršev s 4 izjavami in strinjanju z ostalimi 4. Vsi 
ostali učenci so opredeljeni kot takšni, katerih šola je srednje prizadevna v doseganju znanja med učenci.

Črtica (-) označuje, da primerljivi podatki niso na razpolago. Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.  s opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 50 % učencev, vendar za manj kot 70 % učencev. 
x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.

Zelo prizadevna šola Srednje prizadevna šola Manj prizadevna šola

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
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Ravnatelje smo vprašali, kako visoko (na lestvici od zelo visoko do zelo nizko) je/so: 

1. razumevanje kurikularnih ciljev s strani učiteljev;
2. uspešnost učiteljev pri izvajanju kurikula;
3. pričakovanja učiteljev glede dosežkov učiteljev;
4. skupno delo učiteljev za izboljšanje dosežkov učencev;
5. sposobnost učiteljev, da navdušijo učence;
6. vključenost staršev v šolske dejavnosti;
7. zavezanost strašev, da zagotavljajo pripravljenost otrok na učenje;
8. pričakovanja staršev glede dosežkov otrok;
9. podpora staršev otrokom pri doseganju učnih ciljev;
10. pritiski staršev na šolo, da vzdržuje visoke izobraževalne standarde;
11. prizadevanje učencev, da bi bili v šoli uspešni;
12. sposobnost učencev, da dosegajo šolske izobraževalne cilje;
13. spoštovanje učencev do sošolcev, ki dosegajo izjemne uspehe v šoli.

Šola je bila opredeljena kot takšna, ki izredno skrbi za učno uspešnost, če je ravnatelj več kot 
polovico zgornjih dejavnikov ocenil, da so zelo visoki, in kot takšna, ki zelo skrbi, če je ravnatelj več 
kot polovico dejavnikov ocenil samo za visoke ali nižje (Preglednica N6.2). V Sloveniji ni otrok, ki 
bi bili v izredno skrbnih šolah. Polovica jih je v šolah, ki še vedno zelo skrbijo za njihovo znanje, 
in polovica jih je v šolah, kjer je skrb za znanje srednje visoka. Kljub nazivu kazalca pa v resnici 
vrednosti na lestvici izražajo širši družbeni odnos do izobraževanja, saj zajemajo tudi stališča in 
ravnanja staršev in odnos učencev do truda za visoko znanje. Problematična nizka uvrstitev Slovenije 
odpira vprašanja o celotni slovenski družbi.

Učitelji so bili naprošeni, da tako kot ravnatelji ocenijo prizadevanja šole za akademsko 
uspešnost in v ocenjevanje vključijo še sodelovanje med vodstvom šole ter učitelji pri načrtovanju 
pouka.

Vseh 14 ocen učiteljev je prispevalo k oblikovanju lestvice učiteljevega pogleda na skrbnost šol 
pri doseganju znanja, ki so bile glede na to opredeljene kot izredno, zelo in srednje skrbne (e-priloga, 
Preglednica 6.4). Učitelji v Sloveniji so naše šole ocenili malo bolje kot ravnatelji. V skupino izredno 
skrbnih šol glede akademske uspešnosti otrok se je po presoji učiteljev uvrstil 1 % učencev, v zelo 
skrbne šole se je uvrstilo 61 % učencev in v srednje skrbne 38 % učencev. Rezultati so enaki kot v 
Franciji in Nemčiji. Naravoslovni dosežki se med skupinami v Sloveniji niso razlikovali, v Nemčiji in 
Franciji pa so bili višji v skrbnejših šolah.
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Katar  30 (2,6) 468 (7,9) 58 (3,2) 429 (5,7) 13 (2,6) 392 (10,6) 11,8 (0,14)
Južna Koreja  26 (4,2) 603 (4,5) 62 (4,4) 586 (2,1) 13 (2,6) 579 (5,8) 11,8 (0,20)
Združeni arab. emirati  20 (1,6) 511 (6,5) 59 (2,2) 449 (3,5) 21 (1,6) 381 (6,2) 11,2 (0,08)
Irska  19 (3,7) 542 (5,2) 70 (4,1) 529 (3,1) 11 (2,4) 505 (6,4) 11,6 (0,15)
Kanada  19 (2,0) 538 (4,8) 51 (3,1) 524 (3,3) 30 (2,8) 518 (5,0) 10,7 (0,13)
Nova Zelandija  18 (2,8) 531 (4,3) 61 (3,6) 513 (4,0) 21 (2,6) 472 (6,9) 11,1 (0,13)
Severna Irska r 15 (3,9) 529 (7,5) 76 (4,6) 519 (3,3) 9 (2,7) 503 (7,8) 11,4 (0,19)
ZDA  14 (2,2) 592 (7,2) 46 (3,2) 549 (3,7) 40 (2,9) 526 (3,8) 10,3 (0,15)
Anglija  14 (2,5) 566 (5,7) 65 (4,4) 539 (3,4) 21 (3,9) 512 (6,1) 10,8 (0,15)
Avstralija  12 (2,8) 556 (7,1) 53 (4,1) 530 (3,5) 34 (3,4) 503 (5,3) 10,4 (0,16)
Tajvan  12 (2,5) 573 (4,7) 63 (3,8) 557 (2,4) 25 (3,4) 542 (3,3) 10,6 (0,15)
Kazahstan  11 (2,7) 562 (15,2) 78 (3,3) 549 (4,9) 11 (2,4) 539 (16,0) 11,1 (0,15)
Singapur  11 (0,0) 626 (11,9) 63 (0,0) 598 (4,1) 27 (0,0) 561 (8,3) 10,6 (0,00)
Bahrajn  10 (0,1) 473 (7,0) 66 (0,2) 464 (3,5) 24 (0,2) 434 (3,8) 10,5 (0,00)
Kuvajt  9 (3,3) 395 (26,1) 51 (4,0) 346 (7,5) 40 (3,1) 309 (7,7) 9,8 (0,20)
Ciper  9 (3,2) 494 (6,1) 51 (5,2) 488 (4,0) 40 (4,3) 470 (3,5) 10,0 (0,16)
Oman  8 (2,0) 415 (11,4) 67 (3,0) 436 (4,0) 25 (3,0) 424 (6,7) 10,4 (0,13)
Hong Kong  7 (2,7) 608 (9,6) 55 (4,7) 560 (5,3) 38 (4,0) 542 (4,6) 10,0 (0,18)
Savdska Arabija  7 (1,8) 421 (10,6) 56 (3,8) 400 (7,2) 37 (3,5) 370 (9,6) 9,9 (0,13)
Gruzija  7 (2,4) 468 (9,7) 61 (4,2) 454 (5,5) 32 (4,0) 442 (5,9) 10,1 (0,15)
Hrvaška  6 (2,0) 535 (7,9) 70 (3,4) 534 (2,7) 23 (3,1) 531 (4,7) 10,7 (0,13)
Bolgarija  6 (2,7) 577 (9,4) 50 (4,7) 562 (6,6) 44 (4,4) 499 (9,7) 9,6 (0,20)
Iran  6 (1,6) 429 (20,0) 56 (3,4) 431 (5,7) 37 (2,9) 404 (6,9) 10,0 (0,12)
Indonezija  5 (1,5) 382 (36,6) 57 (3,7) 410 (6,0) 38 (3,5) 378 (8,2) 10,0 (0,12)
Španija  5 (1,5) 541 (7,4) 59 (3,8) 529 (2,2) 36 (3,1) 497 (4,5) 9,8 (0,10)
Turčija  4 (1,2) 547 (13,8) 40 (3,7) 506 (4,8) 56 (3,6) 462 (4,3) 9,2 (0,13)
Danska r 4 (1,5) 542 (16,5) 57 (4,3) 532 (3,0) 39 (4,1) 524 (3,4) 9,7 (0,14)
Švedska  4 (1,6) 573 (4,5) 59 (4,4) 549 (3,5) 37 (4,2) 523 (6,9) 9,9 (0,14)
Portugalska  3 (1,7) 518 (8,0) 37 (3,9) 516 (3,1) 59 (3,7) 503 (2,8) 9,1 (0,13)
Japonska  3 (1,5) 593 (13,9) 46 (4,1) 572 (2,2) 50 (4,2) 565 (2,5) 9,4 (0,13)
Litva  3 (1,2) 543 (16,7) 76 (3,3) 530 (3,0) 20 (3,0) 515 (6,3) 10,3 (0,10)
Srbija  3 (1,3) 556 (13,2) 40 (3,9) 538 (4,4) 57 (4,0) 513 (5,3) 9,2 (0,12)
Maroko  2 (1,0) ~ ~ 19 (1,8) 402 (10,7) 79 (1,7) 338 (5,4) 8,2 (0,09)
Čile  2 (0,9) ~ ~ 30 (3,7) 496 (5,7) 69 (3,8) 469 (4,2) 8,5 (0,16)
Poljska  1 (0,9) ~ ~ 63 (3,8) 553 (2,6) 36 (3,8) 537 (3,9) 9,9 (0,11)
Finska  1 (0,9) ~ ~ 67 (4,1) 553 (3,1) 32 (4,0) 554 (3,6) 10,0 (0,11)
Slovaška  1 (0,8) ~ ~ 42 (3,5) 539 (4,0) 57 (3,5) 506 (4,7) 9,1 (0,09)
Nemčija  1 (0,6) ~ ~ 55 (3,0) 537 (3,1) 45 (2,9) 516 (4,1) 9,6 (0,08)
Ruska federacija  1 (0,5) ~ ~ 55 (3,7) 574 (4,7) 45 (3,7) 560 (3,6) 9,4 (0,07)
Madžarska  0 (0,2) ~ ~ 46 (3,9) 565 (4,0) 53 (3,9) 522 (5,1) 9,2 (0,11)
Belgija (FL)  0 (0,0) ~ ~ 49 (4,1) 524 (3,0) 51 (4,1) 503 (4,1) 9,3 (0,09)
Češka  0 (0,0) ~ ~ 33 (4,4) 540 (3,9) 67 (4,4) 532 (2,5) 8,8 (0,12)
Francija  0 (0,0) ~ ~ 59 (4,3) 494 (3,2) 41 (4,3) 476 (5,5) 9,6 (0,11)
Italija  0 (0,0) ~ ~ 45 (4,3) 519 (3,9) 55 (4,3) 515 (3,4) 9,1 (0,11)
Nizozemska s 0 (0,0) ~ ~ 46 (5,5) 528 (4,4) 54 (5,5) 521 (3,4) 9,3 (0,13)
Norveška (5)  0 (0,0) ~ ~ 48 (4,6) 543 (3,4) 52 (4,6) 532 (3,7) 9,4 (0,13)
Slovenija  0 (0,0) ~ ~ 51 (4,1) 545 (3,1) 49 (4,1) 542 (3,6) 9,3 (0,11)
Medn. povprečje  7 (0,3) 525 (2,2) 55 (0,6) 514 (0,6) 38 (0,5) 491 (0,9)

Povprečni dosežek

Preglednica N6.2: Skrb šole za učni uspeh

Poročilo ravnateljev
Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz ravnateljevih ocen vseh 13 vidikov dela na šoli. Učenci sobili uvrščeni v šole, ki izredno 
skrbijo za učni uspeh, če so dosegli najmanj 13 točk na lestvici, kar pomeni, da je ravnatelj skrbnost šole pri 7 od 13 vidikov ocenil 
kot zelo visoko in pri ostalih 6 kot visoko.  Učenci bili uvrščeni v šole, ki srednje skrbijo za uspeh, če so dosegli največ 9,2 točk, kar 
pomeni, da je ravnatelj skrbnost šole pri 7 vidikih ocenil kot srednjo in pri ostalih 6 kot visoko. Vsi ostali učenci so v šolah, ki zelo 
skrbijo za učni uspeh. 

Srednje skrbi 
za učni uspeh

Povprečje na 
lestvici  

  

Izredno skrbi za učni uspeh Zelo skrbi za učni uspeh

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. s opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 50 % učencev, vendar za manj kot 70 % učencev.

Država

Lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev
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Pomemben pogoj za uspešno delo v šoli je zadovoljstvo učiteljev s svojim položajem. Učitelje 
smo o tem vprašali z vprašanjem, ali zelo pogosto, pogosto, včasih ali skoraj nikoli občutijo naslednje:

zadovoljni so z učiteljskim poklicem; zadovoljni so, da učijo na tej šoli; v svojem delu najdejo veliko 
smisla in pomena; navdušeni so nad svojim poklicem; njihovo delo jih navdihuje; ponosni so na delo, 
ki ga opravljajo; učiteljski poklic nameravajo opravljati, kolikor dolgo bodo zmogli.

Z vrednostjo na lestvici zadovoljstva učiteljev, oblikovano na podlagi skupnih odgovorov, so 
bili učenci razvrščeni v skupine učencev z zelo zadovoljnimi, srednje zadovoljnimi in nezadovoljnimi 
učitelji (Preglednica N6.3). Slovenski učitelji četrtošolcev dobre polovice učencev so se uvrstili med zelo 
zadovoljne učitelje s poklicem in ostali učitelji slabe polovice ostalih učencev med srednje zadovoljne. 
Slovenija je prav na sredini lestvice držav po deležu učencev z zelo zadovoljnimi učitelji, kar je 
pozitiven rezultat.

Manj ugodne rezultate pokaže merjenje obsega problemov, s katerimi se soočajo učitelji pri 
poučevanju. Učitelje smo vprašali, koliko se strinjajo z osmimi težavami pri poučevanju:   

1. V razredih je preveč učencev.
2. Z učenci morate predelati preveč snovi.
3. Imate preveč ur pouka.
4. Potrebovali bi več časa za priprave na učne ure.
5. Potrebovali bi več časa za pomoč posameznim učencem.
6. Čutite prevelik pritisk staršev.
7. Težko sledite vsem spremembam kurikula.
8. Imate preveč administrativnih nalog.

Primerjave vrednosti na lestvici, ki je združila odgovore učiteljev v skupni kazalec problemov 
pri poučevanju, so prikazane v Preglednici N6.4. Slovenija se je s samo 17 % učencev, ki imajo 
učitelje z le malo problemi, po padajočem vrstnem redu uvrstila na dno seznama držav glede deleža 
učencev z učitelji, ki zaznavajo malo problemov. Za tri četrtine slovenskih učencev se je izkazalo, da 
imajo njihovi učitelji kar nekaj problemov. Nekaj problemov ima več učiteljev le še na Portugalskem. 
Sicer je na dnu lestvice Francija, kjer ima zelo velik delež učiteljev veliko problemov. V Sloveniji se 
naravoslovni dosežki učencev ne razlikujejo glede na obsežnost učiteljevih problemov, v Franciji in na 
Portugalskem pa je dosežek učencev, ki imajo učitelje z veliko problemi, nižji od dosežka učencev, 
katerih učitelji se soočajo z manj problemi na šoli.
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Iran  83 (2,3) 419 (4,7) 16 (2,3) 430 (9,7) 1 (0,3) ~ ~ 11,3 (0,10)
Katar  75 (2,9) 438 (4,7) 23 (2,8) 427 (10,7) 2 (1,2) ~ ~ 11,1 (0,11)
Oman  73 (2,7) 431 (4,1) 24 (2,5) 436 (6,7) 3 (1,1) 405 (14,1) 10,7 (0,10)
Gruzija  69 (3,4) 454 (4,7) 31 (3,3) 445 (7,1) 0 (0,4) ~ ~ 10,7 (0,12)
Zd. arab. emirati  67 (1,9) 460 (3,9) 29 (1,8) 441 (6,3) 5 (0,8) 415 (15,6) 10,6 (0,07)
Čile  67 (4,2) 483 (4,1) 31 (4,0) 473 (5,3) 2 (1,2) ~ ~ 10,7 (0,15)
Srbija  66 (3,7) 526 (4,7) 31 (3,8) 521 (5,0) 3 (1,3) 523 (14,6) 10,6 (0,14)
Kazahstan  64 (3,7) 553 (5,6) 36 (3,7) 546 (8,3) 0 (0,0) ~ ~ 10,8 (0,13)
Hrvaška  64 (3,4) 534 (2,6) 35 (3,3) 532 (3,3) 1 (0,8) ~ ~ 10,6 (0,13)
Kuvajt  62 (3,3) 341 (9,0) 32 (3,2) 340 (7,6) 6 (1,4) 304 (14,9) 10,3 (0,13)
Irska  62 (4,1) 530 (3,3) 33 (4,0) 528 (4,5) 5 (1,9) 515 (12,2) 10,3 (0,18)
Bahrajn  61 (1,7) 463 (3,1) 34 (1,7) 453 (4,7) 5 (0,2) 455 (6,6) 10,3 (0,08)
Španija  60 (3,5) 524 (3,1) 35 (3,5) 513 (4,1) 5 (2,0) 500 (7,6) 10,3 (0,14)
Indonezija  60 (3,3) 397 (6,6) 38 (3,2) 396 (7,4) 2 (1,0) ~ ~ 10,4 (0,12)
Severna Irska r 59 (4,9) 522 (3,3) 37 (4,7) 520 (4,6) 4 (2,1) 514 (21,2) 10,3 (0,21)
Maroko  56 (2,8) 361 (6,3) 39 (2,9) 342 (7,8) 5 (0,9) 341 (31,0) 10,1 (0,10)
Južna Koreja  56 (4,1) 592 (2,7) 38 (3,9) 586 (3,1) 6 (1,9) 585 (5,1) 10,2 (0,18)
Turčija  56 (3,4) 491 (4,1) 41 (3,6) 473 (6,2) 3 (0,9) 472 (16,3) 10,3 (0,10)
Savdska Arabija  55 (3,4) 403 (5,8) 41 (3,3) 374 (8,5) 4 (1,2) 375 (38,8) 10,2 (0,13)
Kanada  54 (2,7) 524 (3,8) 41 (2,5) 524 (3,6) 5 (1,1) 537 (5,9) 10,1 (0,10)
Avstralija  54 (3,4) 526 (4,8) 43 (3,3) 525 (3,5) 3 (0,9) 508 (10,7) 10,3 (0,12)
Nizozemska r 53 (4,6) 517 (3,9) 40 (4,8) 518 (3,6) 7 (2,4) 516 (10,6) 9,9 (0,17)
Slovenija  52 (3,9) 544 (3,0) 47 (3,9) 543 (3,5) 0 (0,2) ~ ~ 10,1 (0,13)
Portugalska  51 (3,0) 513 (2,5) 45 (3,0) 504 (3,5) 4 (1,3) 489 (9,4) 10,1 (0,11)
Nova Zelandija  50 (2,9) 511 (4,1) 43 (2,8) 501 (3,5) 7 (1,6) 499 (8,6) 9,8 (0,11)
Litva  50 (4,0) 530 (4,2) 46 (3,9) 525 (4,1) 4 (1,8) 543 (16,2) 10,0 (0,16)
Tajvan  49 (3,7) 557 (2,9) 41 (3,8) 555 (2,7) 10 (2,3) 549 (6,2) 9,8 (0,16)
Belgija (FL)  48 (3,5) 511 (3,9) 47 (3,7) 513 (3,0) 4 (1,5) 502 (11,3) 9,9 (0,14)
Norveška (5)  48 (3,5) 540 (3,3) 47 (3,5) 538 (3,5) 5 (1,6) 536 (5,6) 9,9 (0,15)
Bolgarija  48 (3,8) 535 (9,4) 44 (4,1) 541 (7,1) 8 (2,5) 513 (19,3) 9,7 (0,16)
ZDA  47 (2,5) 549 (4,0) 44 (2,4) 545 (3,4) 9 (1,7) 536 (7,8) 9,8 (0,13)
Ruska federacija  47 (3,6) 564 (3,9) 52 (3,4) 570 (4,9) 1 (0,6) ~ ~ 9,9 (0,12)
Slovaška  47 (3,1) 523 (4,3) 41 (3,3) 520 (4,8) 13 (2,3) 510 (8,6) 9,7 (0,14)
Italija  45 (4,0) 514 (4,2) 46 (3,8) 521 (3,6) 9 (2,0) 508 (6,9) 9,6 (0,16)
Ciper  45 (5,1) 484 (4,5) 45 (4,6) 476 (4,0) 10 (3,0) 490 (5,9) 9,6 (0,21)
Finska  44 (3,3) 555 (3,5) 51 (3,3) 554 (2,7) 5 (1,5) 548 (9,2) 9,8 (0,13)
Madžarska  43 (3,8) 543 (5,5) 54 (3,8) 543 (4,9) 3 (0,6) 514 (42,5) 9,7 (0,13)
Anglija  43 (4,0) 539 (4,6) 43 (3,6) 537 (4,8) 13 (2,8) 528 (6,3) 9,4 (0,19)
Nemčija  43 (3,8) 530 (3,8) 52 (3,9) 525 (3,7) 4 (1,5) 532 (9,7) 9,9 (0,15)
Danska  37 (3,4) 528 (3,5) 48 (3,7) 524 (3,7) 14 (2,9) 532 (8,5) 9,1 (0,16)
Češka  37 (3,6) 536 (3,1) 52 (3,3) 535 (3,1) 11 (2,4) 527 (7,1) 9,3 (0,16)
Švedska  37 (4,2) 545 (5,2) 59 (4,2) 538 (4,7) 4 (1,4) 528 (16,1) 9,5 (0,16)
Singapur  35 (2,5) 596 (6,4) 53 (2,6) 585 (5,2) 12 (1,7) 600 (9,0) 9,2 (0,12)
Hong Kong  33 (4,1) 570 (7,0) 53 (4,3) 552 (4,6) 14 (3,2) 542 (6,8) 8,9 (0,20)
Francija  30 (3,5) 492 (4,5) 56 (3,5) 489 (3,3) 14 (2,7) 475 (6,9) 8,9 (0,15)

Poljska  28 (3,9) 549 (4,3) 62 (4,2) 546 (3,3) 10 (2,6) 549 (7,7) 9,0 (0,16)
Japonska  27 (3,8) 569 (3,1) 58 (4,0) 571 (2,2) 15 (2,8) 562 (3,9) 8,9 (0,16)
Medn. povprečje  52 (0,5) 509 (0,7) 42 (0,5) 504 (0,8) 6 (0,3) 502 (2,4) - 

( )

Črtica (-) označuje, da primerljivi podatki niso na razpolago. Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 
r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.  s opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 50 % učencev, vendar za manj kot 70 % 
učencev. 
x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.

Država

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek učencev

Lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečni 
dosežek

Preglednica N6.3: Poklicno zadovoljstvo učiteljev naravoslovja

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici glede na odgovore njihovih učiteljev o pogostosti pozitivnih občutkov ob 7 
vidikov poučevanja. Učenci, katerih učitelji so poročali, da so zelo zadovoljni, so imeli vsaj 10,1 točk na lestvici, kar ustreza 
"zelo pogostim" pozitivnim občutkom pri 4 od 7 vidikov in "pogostim " pozitivnim občutkom pri ostalih 3. Učenci, katerih 
učitelji so poročali, da niso zadovoljni, so imeli največ 6,6 točk na lestvici, kar ustreza pozitivnim občutkom "včasih" pri 4 od 7 
vidikov in "pogostim" pozitivnim občutkom pri ostalih 3. Vsi ostali učenci so opredeljeni kot takšni, ki imajo srednje 
zadovoljne učitelje.  

Poročilo učiteljev

Nezadovoljni
Povprečje 
na lestvici   

Zelo zadovoljni Srednje zadovoljni
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Zadnji kazalec učnega okolja na šoli je izmeril občutenje šolskega učnega okolja s strani 
učencev. Pri njih smo izmerili občutek pripadnosti šoli in predpostavili, da višji občutek pripadnosti 
šoli odraža bolj vzpodbudnejše in prijetnejše šolsko vzdušje za učence. Učencem smo postavili 7 
trditev in jih prosili, da za vsako označijo, ali se z njo popolnoma strinjajo, strinjajo, ne strinjajo ali 
sploh ne strinjajo:

1. Rad sem v šoli.
2. V šoli se počutim varno.
3. Čutim, da pripadam tej šoli.
4. V šoli se rad družim s svojimi sošolci in sošolkami.
5. Učitelji na šoli so pošteni do mene.
6. Ponosen sem, da obiskujem to šolo.
7. Na tej šoli sem se veliko naučil.

Iz odgovorov učencev je bila oblikovana lestvica občutka pripadnosti učencev šoli (e-priloga, 
Preglednica 6.10). Učenci, ki so se zelo strinjali s 4 izjavami in strinjali z ostalimi 3, so bili opredeljeni, 
da imajo visok občutek pripadnosti šoli. V Sloveniji je 55 % učencev izkazalo visok občutek pripadnosti 
šoli in 6 % nizkega, ki je pomenil, da se niso strinjali s 4 izjavami in so se strinjali s 3 od 7. Slovenija 
se po deležu učencev z visokim občutkom pripadnosti ne razlikuje od Nemčije, Hrvaške, Singapurja, 
Gruzije, Južne Koreje in Francije. Za temi državami so še nižje Češka, Poljska, Tajvan, Hong Kong 
in Japonska. Naravoslovni dosežki slovenskih četrtošolcev se ne razlikujejo med tistimi, ki do šole 
občutijo visoko, zmerno ali nizko pripadnost.
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Gruzija  85 (3,1) 455 (4,1) 15 (3,1) 433 (8,3) 0 (0,0) ~ ~ 11,9 (0,12)
Poljska  84 (3,2) 546 (2,7) 16 (3,2) 555 (4,8) 0 (0,4) ~ ~ 11,7 (0,15)
Ruska federacija  78 (2,5) 570 (3,9) 22 (2,5) 557 (5,7) 0 (0,0) ~ ~ 11,2 (0,10)
Katar  70 (3,2) 441 (4,8) 27 (3,1) 429 (9,4) 3 (0,9) 390 (33,7) 11,2 (0,15)
Finska  69 (3,4) 552 (2,8) 31 (3,4) 556 (3,4) 0 (0,0) ~ ~ 11,0 (0,10)
Turčija  68 (3,2) 484 (4,2) 29 (2,9) 483 (6,7) 2 (1,3) ~ ~ 11,4 (0,14)
Tajvan  66 (3,9) 554 (2,3) 31 (3,8) 558 (3,3) 3 (1,1) 546 (13,8) 11,1 (0,15)
Litva  66 (3,9) 525 (3,5) 33 (3,8) 535 (4,8) 1 (0,9) ~ ~ 11,0 (0,12)
Kazahstan  65 (3,9) 553 (6,1) 34 (3,9) 547 (7,2) 1 (0,4) ~ ~ 10,8 (0,09)
Italija  58 (3,8) 514 (3,6) 39 (3,8) 519 (4,2) 3 (1,1) 518 (12,2) 10,8 (0,15)
Bolgarija  56 (4,4) 535 (6,7) 41 (4,3) 535 (9,1) 3 (1,5) 557 (18,3) 10,5 (0,15)
Kuvajt  54 (3,6) 346 (8,6) 39 (3,4) 328 (10,3) 7 (1,6) 333 (14,8) 10,6 (0,15)
Slovaška  53 (3,4) 519 (4,0) 43 (3,3) 522 (4,5) 4 (1,2) 517 (13,0) 10,4 (0,13)
Zd. arab. emirati  52 (1,9) 468 (4,2) 41 (2,2) 437 (6,5) 8 (1,0) 426 (13,2) 10,5 (0,09)
Češka  51 (3,3) 532 (3,3) 46 (3,2) 538 (2,9) 3 (1,1) 529 (16,1) 10,5 (0,12)
Bahrajn  50 (1,3) 459 (3,7) 44 (1,5) 462 (4,3) 6 (0,8) 442 (5,6) 10,5 (0,06)
Indonezija  50 (2,9) 401 (7,0) 46 (3,0) 394 (6,8) 4 (1,2) 371 (27,6) 10,4 (0,09)
Maroko  46 (3,2) 366 (6,7) 47 (3,1) 344 (7,2) 6 (1,4) 310 (14,4) 10,1 (0,13)
Hrvaška  46 (3,4) 531 (2,8) 48 (3,5) 535 (3,0) 6 (1,8) 534 (10,4) 10,0 (0,11)
Savdska Arabija  44 (3,7) 400 (8,0) 45 (3,8) 387 (7,7) 11 (2,2) 365 (17,0) 10,0 (0,15)
Belgija (FL)  40 (3,4) 504 (4,2) 56 (3,5) 516 (2,8) 4 (1,6) 529 (12,6) 10,0 (0,10)
Nemčija  39 (3,2) 527 (4,8) 55 (3,4) 528 (3,5) 6 (1,9) 526 (7,1) 9,8 (0,11)
Iran  37 (3,4) 425 (8,4) 52 (3,9) 416 (5,9) 11 (2,2) 432 (11,7) 9,6 (0,14)
Japonska  37 (3,8) 567 (3,1) 56 (4,0) 570 (2,1) 7 (2,2) 573 (5,0) 9,7 (0,11)
ZDA  36 (2,8) 542 (4,3) 54 (2,7) 547 (3,2) 10 (1,5) 556 (6,2) 9,8 (0,13)
Ciper  35 (4,3) 486 (5,0) 59 (4,4) 478 (3,0) 6 (2,3) 478 (9,6) 9,8 (0,12)
Oman  34 (2,5) 427 (5,4) 59 (2,7) 434 (4,6) 6 (1,6) 434 (16,4) 9,9 (0,10)
Hong Kong  34 (4,0) 565 (5,4) 58 (4,1) 552 (3,4) 8 (2,3) 552 (9,5) 9,7 (0,14)
Srbija  33 (3,5) 517 (7,8) 59 (3,6) 530 (3,9) 8 (2,1) 518 (9,3) 9,7 (0,14)
Irska  33 (3,7) 529 (4,0) 53 (4,3) 529 (3,5) 14 (3,1) 530 (7,1) 9,4 (0,15)
Kanada  32 (2,6) 518 (4,2) 57 (2,6) 527 (3,3) 11 (1,6) 531 (4,8) 9,5 (0,09)
Nova Zelandija  31 (2,5) 499 (6,2) 54 (2,8) 508 (2,7) 14 (2,0) 516 (6,0) 9,4 (0,12)
Norveška (5)  30 (3,9) 543 (3,6) 62 (3,7) 537 (3,2) 8 (2,1) 535 (6,2) 9,7 (0,17)
Južna Koreja  30 (3,4) 591 (3,8) 56 (3,7) 588 (2,5) 15 (2,9) 593 (3,5) 9,3 (0,18)
Madžarska  29 (3,2) 529 (7,0) 55 (3,6) 549 (4,4) 16 (2,7) 549 (8,4) 9,2 (0,13)
Anglija  28 (3,5) 539 (6,5) 52 (3,9) 536 (3,5) 19 (2,9) 537 (6,4) 9,2 (0,18)
Španija  28 (2,7) 520 (4,6) 58 (2,8) 517 (3,7) 14 (2,3) 518 (5,5) 9,2 (0,10)
Švedska  27 (3,6) 545 (5,7) 66 (3,8) 539 (4,3) 7 (2,2) 536 (12,0) 9,6 (0,12)
Danska  27 (3,0) 531 (4,9) 59 (3,3) 523 (3,1) 14 (2,6) 532 (6,1) 9,3 (0,12)
Nizozemska r 27 (3,6) 509 (4,9) 69 (3,7) 520 (3,1) 4 (1,7) 534 (7,9) 9,5 (0,13)
Avstralija  26 (2,9) 532 (5,8) 67 (2,8) 522 (3,8) 7 (1,7) 526 (4,9) 9,4 (0,11)
Severna Irska r 25 (3,8) 526 (5,0) 57 (4,1) 517 (3,6) 17 (3,9) 525 (5,7) 9,1 (0,20)
Čile  23 (3,2) 486 (8,1) 59 (4,1) 476 (4,1) 17 (3,6) 475 (5,9) 9,0 (0,16)
Slovenija  17 (2,5) 541 (4,5) 74 (2,9) 544 (2,7) 9 (2,2) 538 (9,2) 9,1 (0,11)
Portugalska  14 (2,8) 521 (7,4) 56 (4,0) 506 (3,0) 30 (3,3) 505 (3,1) 8,5 (0,16)
Francija  8 (1,8) 488 (10,6) 77 (2,9) 490 (2,7) 15 (2,8) 480 (6,8) 8,7 (0,11)
Singapur  - - - - - - - - - - - - - - 
Medn. povprečje  43 (0,5) 506 (0,8) 49 (0,5) 503 (0,7) 8 (0,3) 497 (1,9) - 

( )

Preglednica N6.4: Učitelji se soočajo s problemi pri poučevanju

Povprečje na 
lestvici

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh odgovorov učiteljev o soočanju z 8 problemi poučevanja. Učenci so bili razporejeni po točkah v tri 
skupine. Učenci, katerih učitelji se soočajo z malo problemi, so imeli na lestvici najmanj 10,4 točk, kar ustreza nestrinjanju njihovih učiteljev z 
obstojem 4 problemov in strinjanju z obstojem ostalih 4. Učenci, katerih učitelji se soočajo z veliko problemi, so imeli na lestvici največ 7,1 točk, kar 
pomeni, da so se učitelji popolnoma strinjali z obstojem 4 problemov in strinjali z obstojem ostalih 4.  Vsi ostali učenci so opredeljeni kot takšni, 
katerih učitelji se soočajo z nekaj problemi. 

Poročilo učiteljev

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.  s opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 50 % učencev, vendar za manj kot 70 % učencev. 
x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.  

Država
 Malo problemov Nekaj problemov  Veliko problemov

Lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje združene 
porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.                

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Črtica (-) označuje, da primerljivi podatki niso na razpolago. Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev
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Geometric 
Shapes and 
Measures

Geometric 
Shapes and 
Measures

61%

30%

9%

471513 498

57%

39%

4%
469513 498

28%

506

57%

15%

481515

Učenci so v varnih šolah Večina četrtošolcev po svetu je v varnem šolskem 
okolju, poročajo ravnatelji in učitelji.  Učenci, ki 
kljub temu hodijo v neurejene in manj varne šole, 
so v naravoslovju izkazali mnogo nižje znanje kot 
vrstniki v varnih in urejenih šolah. 

Učitelji iz 15 držav so 
sporočili, da so bile šole 
v letu  2015 bolj varne in 
urejene kot leta 2011, in 
samo iz  3 držav, da so 
bile manj. 
Ravnatelji so sporočili manj 
sprememb: v 5 državah so 
se težave z disciplino na 
šolah povečale in v nobeni 
zmanjšale.

učencev je bilo v 
šolah, kjer so ravnatelji 
poročali o KOMAJ 
KAKŠNEM  disciplinskem 
problemu na šoli

Poročila ravnateljev

Poročila učiteljev

učencev je bilo v šolah, 
kjer so ravnatelji poročali 
 o MANJŠIH disciplinskih  
problemih na šoli

učencev je bilo v šolah, 
kjer so ravnatelji poročali 
 o RESNIH do VELIKIH 
disciplinskih problemih 
 na šoli

učencev je bilo v šolah, ki 
so jih učitelji označili za
 ZELO varne in urejene

učencev je bilo 
v šolah, ki so jih 
učitelji označili
 za varne in 
urejene

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

učencev je bilo na 
 šolah, ki so jih učitelji 
 označili za MANJ varne 
 in urejene

NARAVOSLOVJE − ČETRTI RAZRED
  

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek
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NARAVOSLOVJE − ČETRTI RAZRED
  

61%

30%

9%

471513 498

57%

39%

4%
469513 498

28%

506

57%

15%

481515

Nasilje med učenci
Z razvojem spletnega nasilja po svetu opažamo, da narašča tudi nasilje med učenci na šolah 

in da ima negativen vpliv na doseganje znanja.

Poročila učencev

učencev je sporočilo, 
 da niso bili NIKOLI ali 
 SKORAJ NIKOLI žrtve
nasilja v šoli.

učencev je sporočilo, 
da so bili MESEČNO 
žrtve nasilja v šoli.

učencev je 
sporočilo, da so  
bili TEDENSKO 
žrtve nasilja 
 v šoli.

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek
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2.7 Varnost in urejenost šol

Urejene in varne šole so pogoj za uspešno izobraževanje učencev in delo učiteljev. V TIMSS so 
stalni kazalci merjenja varnosti in urejenosti šol s stališča ravnateljev, učiteljev in učencev vključeni že 
od prve izvedbe leta 1995 dalje. V vmesnem času so bila vprašanja za posameznike posodobljena 
in v zadnjem obdobju vključujejo tudi ugotavljanje nasilja med učenci zaradi uporabe digitalnih 
naprav. Učenci so po vsem svetu vse bolj izpostavljeni nasilju pri sodelovanju v socialnih omrežjih in 
komunikacijah s telefoni, nasilna dejanja pa mnogi doživljajo tudi v svojem šolskem času.

Informacije o splošni urejenosti in problemih v šoli smo zbrali od ravnateljev, učiteljev in učencev, 
za vsakega s primernimi vprašanji o osebnih izkušnjah z nasilnimi dejanji. Ravnatelji, ki skrbijo za 
šolo na najsplošnejši ravni, so za vsakega od 10 problemov ocenili, kako veliki problem so na njihovi 
šoli:

zamujanje pouka; izostajanje od pouka (neopravičeno); nemir v razredu; goljufanje; žaljenje in 
poniževanje; vandalizem; kraje; ustrahovanje in besedno nasilje med učenci; besedno nasilje do 
učiteljev ali drugih zaposlenih (zadnja dva vključno z nasilnimi sms-sporočili, elektronsko pošto ipd.), 
telesno nasilje med učenci ter telesno nasilje do učiteljev in drugih delavcev šole.

Ravnatelji so izbirali med možnostmi: da problema na šoli nimajo ali da je majhen, zmeren ali 
velik problem. Odgovori ravnateljev so bili združeni v lestvico in vrednosti pripisane ustreznim učencem. 
Učenci so bili nato razdeljeni v tri skupine po pripadnosti šolam, kjer skoraj nimajo problemov, šolam 
z manjšimi problemi in šolam z resnimi problemi. Šola je bila opredeljena kot takšna, ki skoraj nima 
problemov, če je ravnatelj označil, da 5 zgornjih problemov sploh ne poznajo in da je 5 drugih 
problemov majhnih. Če je ravnatelj poročal, da je vsaj 5 zgornjih problemov velikih in ostalih 5 
najmanj majhnih, je bila šola označena kot takšnja, ki ima resne probleme.

Slovenija je na 35. mestu med državami po padajočem deležu učencev, ki hodijo v šole skoraj 
brez problemov, s polovico učencev v šolah brez problemov (e-priloga, Preglednica 7.1). Podobne 
deleže učencev v neproblematičnih šolah imajo še na Danskem in Poljskem. Na Portugalskem in v 
Nemčiji so deleži teh učencev manjši od 45 %.

V Sloveniji je 45 % učencev v šolah z manjšimi problemi. Le 3 % učencev je na šolah z resnimi 
problemi in ti učenci so dosegli celo malo višji naravoslovni rezultat, 559 točk (st. n. 4,1), kot učenci 
v šolah brez problemov, 544 točk (st. n. 3,4) in v šolah z manjšimi problemi, 542 točk (st. n. 3,5).
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Učitelji doživljajo varnost in urejenost šole pri svojem delu z učenci, zato smo jim postavili 
drugačno vprašanje. Prosili smo jih, da povedo, koliko se strinjajo z naslednjimi izjavami o vzdušju 
na njihovi šoli:

1. Šola se nahaja v varnem okolju.
2. Na naši šoli se počutim varno.
3. Šolska varnostna pravila in ukrepi so zadostni.
4. Učenci se lepo vedejo.
5. Učenci so spoštljivi do učiteljev.
6. Učenci spoštujejo šolsko lastnino.
7. Šola ima jasna pravila o ravnanju učencev.
8. Šolska pravila se izvajajo pravično in dosledno.

Odgovori so bili združeni v lestvico varnosti in urejenosti šol po presoji učiteljev. Če so se učitelji 
popolnoma strinjali s 4 izjavami od 8 in strinjali z ostalimi 4, so bili njihovi učenci opredeljeni kot 
takšni, ki hodijo v zelo varne in urejene šole. Če se učitelji niso strinjali z najmanj 4 izjavami in se 
strinjali s 4, so bile šole označene za manj varne in urejene.

Rezultati za Slovenijo kažejo negativo podobo o šolah pri nas (e-priloga, Preglednica 7.3). Po 
poročilih učiteljev in zgornjih kriterijih je pri nas le 29 % učencev vključenih v zelo varne in urejene 
šole, kar je manj od vseh držav razen ene. O manjšem deležu učencev v zelo varnih in urejenih šolah 
so učitelji poročali le še na Japonskem, kjer je delež teh otrok 9 %.

Podrobnejši pogled na lestvico nam razkrije, da so učitelji v Sloveniji mnogo nižje kot v drugih 
državah ocenili 4. in 5. izjavo. Samo 3 % učencev je imelo učitelje, ki so se popolnoma strinjali, da 
se učenci lepo vedejo in 5 % učencev je imelo učitelje, ki so se zelo strinjali, da so učenci spoštljivi do 
učiteljev. Učitelji treh četrtin učencev so se sicer strinjali, da se učenci lepo vedejo in da so spoštljivi 
do učiteljev, ostali pa se z enim ali drugim večinoma niso strinjali.

Mednarodni povprečji deležev učencev, katerih učitelji so se popolnoma strinjali, da se učenci 
lepo vedejo ali so spoštljivi do učiteljev, sta zaporedoma 36 % in 42 %. Deleža učencev, katerih 
učitelji se niso strinjali s tema izjavama, sta pri nas 22 %, kar je celo okoli dvakrat več, kot je 
mednarodno povprečje: 13 % za delež učencev, ki so prepoznani, da se ne vedejo lepo, in 9 % za 
delež učencev, ki so jih učitelji opredelili kot takšne, ki niso spoštljivi do učiteljev. Ti podatki in vsi drugi 
deleži odgovorov na posamezna vprašanja iz vprašalnikov za posamezne udeležence raziskave so 
objavljeni na spletni strani raziskave v mednarodnih dokumentih, imenovanih Almanahi TIMSS (TIMSS 
2015 Almanach).
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Učenci so o nasilju poročali na podlagi svojih izkušenj. Kakor vedno do sedaj smo jih prosili, 
da napišejo, kako pogosto se jim je dogajalo 8 različnih negativnih dogodkov:

1. Iz mene so se norčevali ali me zmerjali.
2. Izključili so me iz igre ali drugih dejavnosti.
3. O meni so širili laži.
4. Nekaj so mi ukradli.
5. Udarili ali poškodovali so me (npr. porinili, udarili, brcnili).
6. Prisilili so me početi stvari, ki jih sam nisem želel.
7. Širili so neprijetne informacije o meni.
8. Grozili so mi.

Rezultati so bili združeni v lestvico nasilja med učenci na šoli in so prikazani v Preglednici N7.1. 
Otroci so bili razporejeni v tri skupine, med učence, ki skoraj ne doživljajo nasilja na šoli tiste, ki ga 
izkušajo tedensko, in tiste, ki ga izkušajo mesečno. Slovenija je v zgornji tretjini držav, ki so urejene 
padajoče po deležu učencev, ki skoraj ne doživljajo nasilja na šolah, z 58 % teh učencev.

Tedensko je nasilju izpostavljenih 14 % naših četrtošolcev, kar je precej več kot 8 % na Hrvaškem, 
Finskem in v Franciji.

Naravoslovni dosežki v državah praviloma padajo od skupine, ki občuti najmanj nasilja, do 
skupine, ki je deležna tedenskih nasilnih dejanj. Tudi v Sloveniji je dosežek učencev, ki nasilje doživijo 
vsak teden, za 28 točk nižji od dosežka učencev, ki skoraj ne poznajo nasilja v šoli. Za 24 točk so 
dosežki v naravoslovju nižji tudi od dosežka učencev, ki so nasilju izpostavljeni vsaj enkrat na mesec.

Obseg in učinek nasilja v šoli na znanje, ki ga vidimo v mednarodnem okviru, hkrati z drugimi 
kazalci negativnega vzdušja v šolah v Sloveniji našo državo resno opozarja, da potrebujemo razvoj 
strategij za izboljšanje izobraževanja v šolah, ki bi izboljšale vse vidike stališč udeležencev do dela 
ter spoštovanja med seboj, ne le do znanja.
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Južna Koreja  76 (1,0) 588 (2,1) 20 (0,8) 594 (3,4) 4 (0,4) 589 (6,2) 11,0 (0,05)
Kazahstan  75 (1,1) 554 (4,5) 18 (0,8) 544 (7,4) 7 (0,6) 526 (7,7) 11,1 (0,07)
Irska  73 (1,2) 535 (2,7) 20 (1,0) 522 (3,6) 6 (0,4) 485 (7,5) 10,8 (0,06)
Hrvaška  73 (1,2) 537 (2,2) 19 (0,9) 526 (3,4) 8 (0,6) 519 (5,2) 10,8 (0,06)
Gruzija  73 (1,1) 462 (3,3) 18 (0,7) 449 (5,2) 9 (0,7) 409 (8,5) 10,8 (0,05)
Srbija  73 (1,0) 529 (4,1) 19 (0,9) 529 (4,9) 8 (0,5) 493 (6,6) 10,9 (0,05)
Poljska  73 (1,0) 552 (2,5) 19 (0,8) 544 (3,8) 8 (0,5) 516 (5,4) 10,7 (0,05)
Finska  71 (1,2) 558 (2,4) 22 (0,9) 550 (3,3) 7 (0,5) 530 (5,5) 10,5 (0,05)
Norveška (5)  70 (1,3) 542 (2,5) 23 (1,0) 533 (3,5) 7 (0,6) 518 (6,3) 10,5 (0,05)
Japonska  68 (1,3) 572 (1,8) 23 (1,0) 567 (2,8) 8 (0,6) 548 (5,5) 10,6 (0,05)
Francija  65 (1,2) 492 (2,7) 26 (1,0) 484 (3,7) 8 (0,6) 463 (6,9) 10,4 (0,05)
Švedska  65 (1,3) 548 (3,1) 28 (1,1) 534 (4,9) 7 (0,5) 502 (7,7) 10,3 (0,05)
Severna Irska  64 (1,5) 524 (2,7) 27 (1,1) 520 (3,6) 10 (0,7) 496 (5,3) 10,3 (0,06)
Čile  60 (1,3) 487 (3,0) 24 (0,9) 479 (3,3) 16 (0,8) 447 (5,1) 10,1 (0,06)
Češka  60 (1,1) 539 (2,5) 28 (0,9) 534 (3,4) 12 (0,7) 513 (4,8) 10,2 (0,05)
Nizozemska  59 (1,4) 523 (2,8) 31 (0,9) 513 (3,4) 10 (0,9) 496 (4,6) 10,0 (0,05)
Madžarska  58 (1,3) 554 (3,1) 31 (1,1) 536 (3,7) 11 (0,7) 500 (9,6) 10,0 (0,05)
Tajvan  58 (1,1) 560 (2,0) 29 (1,0) 551 (2,6) 13 (0,7) 546 (4,2) 10,1 (0,04)
Danska  58 (1,2) 532 (2,3) 32 (0,9) 526 (2,7) 10 (0,7) 509 (4,9) 10,0 (0,05)
Slovenija  58 (1,0) 548 (2,6) 29 (0,9) 544 (3,2) 14 (0,8) 520 (3,8) 10,0 (0,05)
Turčija  57 (1,1) 500 (3,4) 28 (0,8) 481 (3,9) 14 (0,7) 431 (6,0) 10,1 (0,05)
Nemčija r 57 (1,3) 540 (2,6) 30 (0,9) 531 (2,9) 13 (0,7) 503 (4,9) 10,0 (0,05)
Slovaška  57 (1,1) 530 (3,1) 30 (0,8) 515 (3,6) 13 (0,7) 495 (6,6) 10,1 (0,06)
Portugalska  57 (1,0) 512 (2,3) 29 (0,9) 508 (2,6) 15 (0,9) 495 (3,7) 10,0 (0,04)
Litva  56 (1,3) 541 (2,8) 31 (1,0) 520 (2,9) 13 (0,7) 491 (5,2) 9,9 (0,05)
ZDA  56 (0,8) 555 (2,4) 29 (0,5) 547 (2,4) 15 (0,5) 518 (3,5) 9,9 (0,04)
Ciper  55 (1,2) 494 (2,5) 29 (1,0) 479 (3,0) 16 (0,8) 457 (4,1) 9,9 (0,06)
Hong Kong  54 (1,4) 560 (3,1) 32 (1,1) 556 (3,8) 14 (0,9) 545 (5,3) 9,9 (0,05)
Anglija  54 (1,3) 542 (2,9) 31 (1,1) 535 (3,6) 15 (0,8) 516 (4,6) 9,8 (0,05)
Bolgarija  54 (1,9) 552 (5,9) 30 (1,1) 530 (5,8) 16 (1,1) 502 (9,0) 9,9 (0,08)
Kanada  53 (0,9) 534 (2,4) 30 (0,6) 527 (2,6) 17 (0,8) 500 (4,2) 9,7 (0,04)
Ruska federacija  51 (1,3) 573 (2,9) 33 (0,9) 568 (4,2) 16 (0,6) 552 (5,1) 9,8 (0,05)
Italija  50 (1,0) 521 (2,9) 35 (0,9) 516 (3,0) 15 (0,7) 507 (4,9) 9,6 (0,04)
Iran  49 (1,8) 425 (5,0) 32 (1,1) 429 (5,1) 19 (1,3) 406 (8,7) 9,7 (0,07)
Španija  48 (1,0) 525 (2,8) 33 (0,6) 518 (2,8) 19 (0,8) 504 (3,7) 9,6 (0,05)
Kuvajt  47 (1,2) 348 (5,4) 31 (1,0) 344 (8,0) 21 (1,0) 311 (11,6) 9,7 (0,06)
Savdska Arabija  47 (1,7) 421 (5,9) 27 (1,1) 394 (5,7) 26 (1,3) 352 (6,2) 9,5 (0,08)
Singapur  47 (0,9) 603 (3,4) 34 (0,6) 591 (3,9) 19 (0,7) 559 (5,4) 9,5 (0,03)
Belgija (FL)  47 (1,3) 514 (2,4) 36 (0,9) 516 (2,9) 17 (0,8) 497 (3,7) 9,6 (0,05)
Avstralija  45 (1,3) 533 (3,3) 36 (1,1) 525 (2,9) 20 (1,1) 502 (5,3) 9,4 (0,05)
Maroko  44 (1,7) 374 (5,9) 35 (1,3) 355 (6,0) 21 (1,0) 322 (8,5) 9,4 (0,07)
Indonezija  43 (1,4) 402 (5,4) 31 (1,0) 403 (5,7) 26 (1,2) 391 (7,3) 9,4 (0,07)
Katar  43 (1,2) 460 (4,0) 28 (0,8) 448 (5,5) 28 (1,0) 398 (5,3) 9,3 (0,06)
Združeni arab. emirati  43 (1,0) 475 (3,1) 31 (0,5) 459 (3,4) 26 (0,8) 409 (4,2) 9,4 (0,05)
Oman  42 (1,6) 444 (4,1) 33 (1,0) 438 (4,2) 25 (1,0) 405 (4,4) 9,4 (0,06)
Nova Zelandija  40 (1,0) 516 (3,3) 36 (0,7) 511 (3,3) 24 (0,7) 484 (3,4) 9,2 (0,04)
Bahrajn  34 (0,9) 481 (3,5) 33 (1,0) 464 (3,7) 34 (1,0) 436 (4,4) 9,0 (0,04)
Medn. povprečje  57 (0,2) 515 (0,5) 28 (0,1) 506 (0,6) 15 (0,1) 481 (0,9) - 
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r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.

Preglednica N7.1: Izpostavljenost učencev nasilju v šoli

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.

Povprečje na lestvici

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh njihovih odgovorov o tem, kako pogosto so izpostavljeni 8 nasilnim dejanjem na 
šoli. Glede na to so bili razporejeni v tri skupine. Učenci skoraj nikoli ne doživijo nasilja v šoli, če so na lestvici zbrali najmanj 9,6 
točk, ki ustrezajo njihovim odgovorom, da nikoli ne doživijo 4 od 8 nasilnih dejanj in ostala 4 nekajkrat na leto. Učenci tedensko 
doživljajo nasilje, če so zbrali največ 8,0 točk, kar pomeni, da doživljajo 4 od 8 nasilnih dejanj enkrat ali dvakrat na mesec in vsakega 
od ostalih 4 nekajkrat na leto. Vsi ostali učenci so opredeljeni kot takšni, ki mesečno doživljajo nasilje na šoli.   

Poročilo učencev

Država

Lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 
točk, je povprečje združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.
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NARAVOSLOVJE − ČETRTI RAZRED
  

39%

23%49% 15%

85% 28%

49%94%

Učenci imajo dobro izobražene učitelje in ravnatelje
 Naravoslovni učitelji četrtošolcev so poročali o svoji visoki izobrazbi in obsežnih 
 delovnih izkušnjah. 

učencev so učili učitelji, ki so 
končali univerzitetni študij.

učencev so učili učitelji, ki so 
imeli višjo stopnjo izobrazbe. 
 

učencev so učili učitelji z najmanj 20 let izkušenj.  
 V povprečju so imeli učitelji 17 let delovnih izkušenj. 

Večina učencev (72 %)  
je imela učitelje, ki so 
diplomirali iz 
razrednega pouka, in 
38 %  učencev je 
imelo učitelje, ki so 
diplomirali ali se 
specializirali iz 
naravoslovja.

Diploma iz  
razrednega 

pouka, 
vendar brez 
diplome ali 

specializacije iz          
naravoslovja.

Diploma iz 
naravoslovja, 
vendar brez
diplome iz 
razrednega 

pouka.

Diploma iz  
razrednega 

pouka 
in diploma ali 

specializacije iz 
naravoslovja.
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NARAVOSLOVJE − ČETRTI RAZRED
  

39%

23%49% 15%

85% 28%

49%94%

Ravnatelji šol četrtošolcev so poročali, da so visoko izobraženi in imajo veliko izkušenj.

učencev je imelo ravnatelje
z najmanj univerzitetno izobrazbo.

učencev je imelo ravnatelje z najmanj 
visoko univerzitetno izobrazbo, 
magisterijem ali doktoratom znanosti

Ravnatelji so imeli v povprečju 10 let delovnih izkušenj. V 39 državah
morajo imeti ravnatelji izkušnje s poučevanjem. Zaključen specializiran
program iz vodenja je manj pogost. Za ravnatelje ga zahtevajo v 21 državah.

Ravnateljstvo Ravnateljstvo
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2.8 UČITELJI IN RAVNATELJI

Pri pojasnjevanju dosežkov učencev iz naravoslovja je poleg poznavanja šolskega in domačega 
okolja bistveno poznati značilnosti učiteljev in pogojev njihovega dela. Učitelji izbranih razredov 
v raziskavi so izpolnili vprašalnike o poučevanju naravoslovja, o šolah in razmerah v razredu, o 
izobraževalnih praksah, ki jih uporabljajo pri poučevanju, o ozadju svoje izobrazbe in pripravah na 
učenje.

Za razumevanje podatkov je pomembno vedeti, kako so bili analizirani. Učitelji sami po sebi 
niso vzorec, pač pa njihovi odgovori opisujejo značilnosti učenja naravoslovja reprezentativnega 
vzorca učencev. Učenec je osnova analize, s katero TIMSS opisuje okoliščine učenja. Zato so vsi 
podatki prikazani v posebni obliki: v odstotkih učencev, ki imajo učitelja z določeno značilnostjo. 
Predstavljajmo si, da so podatki učitelja prilepljeni k podatkom vsakega njihovega učenca. Če učiteljevi 
podatki manjkajo, posredno manjkajo tudi podatki o učencu. Zato so v preglednicah uporabljene 
posebne oznake, če velik del učencev ni imel izpolnjenega vprašalnika za učitelja. Posamezne oznake 
so razložene med opombami v preglednicah.

Merjenje stopnje izobrazbe med učitelji po svetu je poseben izziv, še posebej po uvedbi 
reforme univerzitetnega študija in prepoznavanja stopenj izobrazbe po prejšnjih ter novejših študijskih 
programih in doseženih stopnjah. Vsaka država je sama navedla svoje poimenovanje stopenj študija 
in dosežene izobrazbe, kakor so v državi prepoznani po stopnjah izobrazbe ISCED 2011. Kljub temu 
je prišlo do razlik v podatkih. Nekatere evropske države so prejšnji štiriletni študij za učitelje, kot je 
bil pri nas in se je končal z univerzitetno diplomo, v novem sistemu prepoznale za ekvivalentnega 
prvi bolonjski stopnji, nekatere pa za ekvivalentnega drugi bolonjski stopnji, sedanjemu magisteriju. 
Nadalje so ponekod stari znanstveni magisterij uvrstili v isto stopnjo kot doktorat, drugje pa v stopnjo 
bolonjskega študija druge stopnje ali sedanjega našega magisterija.

Kakor koli, večina učiteljev in ravnateljev po svetu ima dokončan univerzitetni študij (e-priloga, 
preglednici 8.1 za učitelje in 8.9 za ravnatelje). Slovenija v teh primerjavah pokaže 59 % učencev, 
ki so imeli učitelja z zaključeno podiplomsko stopnjo izobrazbe. Pri nas sem šteje prejšnji 4-letni 
univerzitetni študij ali druga stopnja univerzitetnega študija po bolonjski reformi. 41 % učencev v 
Sloveniji pa se je uvrstilo v kategorijo učiteljev z višjo izobrazbo, ki ni univerzitetna. V to kategorijo 
spadajo vsi učitelji, ki so dokončali svoje izobraževanje še v času pedagoških akademij. Slovenski 
ravnatelji imajo vsi dokončan prejšnji univerzitetni študij ali drugo stopnjo trenutnega univerzitetnega 
študija, zato vsi štejejo v kategorijo podiplomsko izobraženih ravnateljev. Opozarjamo na potrebo 
po zelo pozorni interpretaciji podatkov iz drugih držav, ker so le-ti odvisni od razumevanja različnih 
stopenj ter prepoznavanja stopenj pred bolonjsko reformo.
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Anglija  18 (3,4) 543 (6,4) 24 (3,1) 534 (8,0) 21 (3,5) 546 (6,8) 36 (3,9) 531 (4,2) 10 (0,8)
Avstralija  35 (4,0) 526 (3,8) 26 (4,0) 521 (8,5) 21 (2,7) 522 (5,6) 18 (2,8) 530 (6,1) 15 (0,8)
Bahrajn  15 (3,0) 458 (13,4) 38 (1,7) 458 (4,5) 21 (1,0) 475 (4,4) 26 (3,3) 454 (6,4) 10 (0,5)
Belgija (FL)  42 (3,5) 518 (3,9) 34 (3,0) 513 (3,6) 15 (2,4) 502 (5,8) 10 (1,9) 495 (6,8) 18 (0,8)
Bolgarija  83 (2,8) 540 (6,0) 11 (2,3) 555 (13,3) 3 (1,2) 439 (22,2) 3 (1,0) 535 (18,0) 27 (0,7)
Češka  51 (3,6) 531 (3,1) 24 (3,0) 536 (4,9) 11 (2,2) 545 (3,2) 14 (3,0) 534 (4,7) 20 (0,9)
Čile  28 (3,5) 475 (7,3) 19 (3,3) 489 (6,9) 33 (4,0) 477 (6,1) 20 (3,8) 472 (7,9) 13 (0,9)
Ciper  27 (4,3) 481 (4,7) 45 (4,9) 481 (3,3) 22 (3,2) 472 (5,9) 6 (1,8) 496 (13,5) 15 (0,5)
Danska  19 (3,2) 525 (5,8) 38 (4,2) 525 (4,1) 24 (3,3) 528 (4,7) 19 (3,5) 524 (5,8) 13 (0,7)
Finska  38 (2,7) 557 (2,9) 28 (3,1) 552 (4,1) 17 (2,1) 554 (3,9) 17 (2,2) 549 (6,3) 16 (0,6)
Francija  24 (3,3) 500 (6,0) 40 (3,5) 486 (3,9) 23 (3,0) 487 (4,9) 13 (2,5) 473 (7,3) 14 (0,7)
Gruzija  53 (4,4) 438 (5,1) 29 (4,2) 453 (5,6) 10 (2,6) 484 (21,8) 7 (2,7) 478 (6,8) 20 (1,0)
Hong Kong  23 (4,3) 558 (9,2) 32 (4,1) 550 (4,7) 25 (4,7) 573 (7,6) 21 (3,9) 544 (7,0) 13 (0,8)
Hrvaška  67 (3,2) 536 (2,5) 21 (3,1) 529 (4,6) 8 (1,8) 522 (7,4) 4 (1,4) 528 (4,7) 24 (0,7)
Indonezija  32 (2,9) 405 (7,3) 35 (2,8) 396 (9,1) 23 (2,6) 396 (9,3) 11 (2,5) 406 (20,0) 15 (0,6)
Iran  48 (3,2) 433 (6,0) 26 (3,1) 414 (8,7) 13 (2,6) 408 (14,9) 13 (3,0) 409 (21,4) 17 (0,6)
Irska  21 (3,5) 532 (5,1) 39 (4,1) 531 (4,5) 23 (3,4) 524 (5,9) 17 (2,8) 527 (6,5) 13 (0,8)
Italija  64 (4,1) 517 (3,1) 26 (3,6) 514 (4,7) 7 (2,1) 529 (6,7) 3 (1,4) 523 (15,0) 23 (0,8)
Japonska  43 (4,0) 567 (2,7) 16 (2,9) 575 (4,0) 13 (2,6) 569 (4,1) 27 (3,8) 569 (3,0) 16 (1,0)
Južna Koreja  34 (3,7) 596 (3,7) 30 (3,4) 589 (2,9) 13 (2,2) 590 (5,2) 23 (2,7) 578 (3,9) 15 (0,8)
Kanada  28 (2,6) 523 (3,7) 38 (2,7) 525 (4,3) 20 (2,3) 523 (5,5) 15 (1,5) 533 (4,8) 14 (0,5)
Katar  11 (2,3) 462 (18,2) 28 (3,9) 440 (10,1) 35 (4,0) 435 (7,8) 26 (3,4) 435 (6,5) 10 (0,6)
Kazahstan  57 (3,8) 552 (6,4) 27 (3,4) 552 (8,8) 8 (1,7) 536 (17,9) 9 (2,5) 545 (13,8) 21 (0,9)
Kuvajt  4 (1,8) 386 (25,1) 31 (3,9) 349 (13,2) 40 (3,7) 337 (9,7) 25 (2,6) 322 (10,1) 8 (0,5)
Litva  82 (2,8) 526 (3,0) 15 (2,8) 543 (8,4) 2 (1,0) ~ ~ 1 (0,7) ~ ~ 27 (0,6)
Madžarska  74 (3,1) 537 (3,6) 16 (2,5) 555 (7,6) 7 (1,4) 566 (11,0) 2 (0,9) ~ ~ 25 (0,7)
Maroko  51 (2,4) 347 (5,9) 29 (2,6) 342 (10,5) 8 (1,8) 389 (25,2) 12 (2,2) 385 (20,3) 20 (0,6)
Nemčija  52 (3,6) 532 (3,6) 26 (2,9) 530 (4,1) 8 (1,9) 517 (11,5) 14 (2,3) 519 (5,9) 21 (0,9)
Nizozemska r 32 (4,0) 523 (4,2) 38 (4,2) 515 (4,0) 20 (3,1) 512 (6,0) 10 (2,5) 519 (7,9) 17 (1,0)
Norveška (5)  23 (3,8) 547 (4,0) 34 (4,0) 539 (3,4) 24 (4,1) 537 (5,4) 19 (2,8) 532 (4,2) 13 (0,9)
Nova Zelandija  27 (2,4) 514 (5,8) 34 (2,8) 505 (3,4) 21 (2,0) 506 (5,7) 18 (1,8) 496 (7,8) 14 (0,5)
Oman  8 (1,9) 427 (10,5) 39 (3,5) 442 (5,3) 32 (2,7) 434 (6,5) 21 (2,8) 411 (8,5) 9 (0,3)
Poljska  60 (4,1) 549 (2,6) 27 (3,7) 548 (4,0) 6 (1,8) 523 (10,1) 7 (2,1) 546 (11,9) 21 (0,8)
Portugalska  50 (3,5) 509 (3,2) 46 (3,5) 506 (3,3) 3 (1,1) 513 (12,2) 1 (0,6) ~ ~ 22 (0,6)
Ruska federacija  78 (3,0) 572 (4,0) 13 (2,5) 556 (8,0) 5 (1,3) 562 (8,1) 4 (1,7) 541 (14,2) 25 (0,7)
Savdska Arabija  25 (3,6) 374 (10,3) 32 (3,7) 391 (9,8) 31 (3,6) 399 (9,5) 12 (2,3) 409 (20,0) 13 (0,6)
Severna Irska r 35 (4,4) 527 (4,6) 31 (4,1) 522 (4,7) 20 (3,9) 514 (5,9) 14 (3,1) 512 (7,4) 15 (0,8)
Singapur  14 (1,9) 593 (10,2) 33 (2,8) 590 (6,7) 24 (2,0) 588 (7,8) 30 (2,4) 591 (6,1) 11 (0,6)
Slovaška  62 (2,9) 521 (3,4) 21 (2,6) 510 (7,3) 6 (1,6) 544 (9,5) 10 (2,2) 522 (10,7) 23 (0,7)
Slovenija  64 (3,0) 545 (2,9) 27 (3,2) 542 (4,4) 6 (1,5) 529 (6,5) 3 (1,1) 554 (10,5) 24 (0,6)
Španija  48 (3,6) 522 (3,6) 28 (2,8) 515 (3,9) 14 (2,4) 504 (7,7) 10 (2,0) 533 (4,6) 20 (0,8)
Srbija  61 (3,5) 522 (5,7) 23 (3,0) 529 (4,1) 9 (2,2) 533 (7,0) 7 (2,3) 523 (10,5) 20 (0,7)
Švedska  21 (3,7) 539 (6,1) 42 (4,9) 538 (6,6) 20 (3,5) 539 (6,4) 17 (3,5) 545 (6,6) 14 (0,9)
Tajvan  39 (4,0) 552 (3,1) 33 (3,8) 563 (3,2) 9 (2,6) 551 (7,3) 18 (3,3) 550 (3,8) 15 (0,7)
Turčija  35 (3,3) 507 (4,7) 33 (3,4) 490 (4,5) 17 (2,4) 475 (8,7) 15 (2,2) 424 (12,7) 16 (0,6)
ZDA  23 (2,1) 554 (4,6) 38 (2,7) 546 (3,8) 19 (2,0) 542 (5,1) 20 (2,5) 539 (6,0) 13 (0,5)
Združeni arab. emirati  10 (1,1) 457 (12,1) 29 (2,4) 438 (6,5) 34 (2,7) 461 (6,6) 27 (2,1) 464 (7,6) 9 (0,3)

Medn. povprečje  39 (0,5) 510 (1,1) 30 (0,5) 507 (0,9) 17 (0,4) 505 (1,4) 14 (0,4) 502 (1,5) 17 (0,1)

( )

Povprečno 
število let

20 let ali več
Najmanj 10 let in ne več kot 

20 let
Najmanj 5 let in ne več kot 10 let

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.  x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.

Odstotek 
učencev

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 
Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečni 
dosežek

Preglednica N8.1: Dosežki glede na število let pedagoških izkušenj učitelja

Povprečni 
dosežek

Poročilo učiteljev

Manj kot 5 let

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Država
Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek
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Bolje so primerljivi podatki učiteljev o tem, ali so študirali samo razredni pouk ali naravoslovje 
ali oboje. V Sloveniji smo učitelje vprašali, kaj je bilo njihovo glavno področje študija. Označili so 
lahko več področij, med njimi razredni pouk in pedagoško naravoslovje. Izkazalo se je, da so učitelji 
7 % učencev označili, da so študirali oboje, učitelji 93 % učencev pa so označili samo razredni pouk. 
Razlike v znanju učencev med tema dvema skupinama nismo izmerili (e-priloga, Preglednica 8.3).

Podatke o deležih in dosežkih učencev, ki jih poučujejo učitelji z različno delovno dobo oziroma 
številom let poučevanja, vsebuje Preglednica N8.1. V Sloveniji imajo učitelji četrtošolcev za seboj v 
povprečju 24 let poučevanja, v mednarodnem okviru pa 17 let.

Največ učencev v Sloveniji, 64 %, poučujejo učitelji z več kot 20 let izkušenj, 27 % učencev pa 
poučujejo učitelji z 10 do 20 leti izkušenj. 6 % učencev poučujejo učitelji z 5 do 10 leti izkušenj, le 3 
% učencev pa učitelji z manj kot 5 let pedagoške delovne dobe. Dosežki teh skupin učencev se med 
seboj ne razlikujejo statistično pomembno.

Po svetu so imeli ravnatelji manj delovnih izkušenj kot učitelji. V Litvi je imelo največ učencev, 
40 %, ravnatelje z več kot 20 leti izkušenj. V Sloveniji je imelo 7 % učencev ravnatelje z več kot 20 
leti izkušenj, približno po tretjina učencev je imela ravnatelje s 5 do 10 in z 10 do 20 leti izkušenj 
ter četrtina z manj kot 5 leti izkušenj. V povprečju so imeli ravnatelji pri nas 10 let izkušenj na svojem 
delovnem mestu (e-priloga, Preglednica 8.11).

V svetu in pri nas je zelo pomembno stalno strokovno izobraževanje učiteljev. Učitelji naj bi se 
stalno seznanjali z novostmi na področju naravoslovja. Primerljivi podatki držav v raziskavi TIMSS 
med učitelji poročajo o precej različnih praksah glede strokovnega izobraževanja učiteljev. Učitelje 
smo vprašali, koliko se izobražujejo iz naravoslovnih vsebin, didaktike, učnega načrta, informacijske 
tehnologije, izboljšanja kritičnega mišljena učencev, preverjanja in ocenjevanja učencev, upoštevanja 
potreb posameznih učencev in povezovanja naravoslovja z drugimi predmeti. Podatki so zbrani v 
Preglednici N8.2. V mednarodnem merilu ima v povprečju tretjina učencev učitelje, ki se največ 
izobražujejo na področju naravoslovnih vsebin, didaktike, učenega načrta in kritičnega mišljenja. 
Najmanj učencev pa ima učitelje, ki so se izobraževali s področja ocenjevanja in preverjanja znanja.

 Slovenski učitelji so bili najredkeje vključeni v izpopolnjevanje s področja didaktike, največkrat 
pa s področja učnega načrta in s področja informacijskih tehnologij v poučevanju (IKT). Iz didaktike so 
se izpopolnjevali le učitelji 15 % učencev, iz učnega načrta in IKT pa učitelji 29 % učencev. Slovenski 
deleži učencev glede na izobraževanje učiteljev so, razen pri programih za učenje o preverjanju in 
ocenjevanju, mnogo nižji od mednarodnih povprečij.
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Anglija r 37 (4,4) r 32 (4,0) r 47 (4,4) r 16 (3,1) r 33 (4,0) r 30 (3,8) r 24 (3,8) r 23 (3,3)
Avstralija  31 (2,9)  27 (3,4)  40 (3,6)  16 (2,5)  32 (3,3)  16 (2,6)  28 (3,1)  22 (3,3)
Bahrajn  45 (1,7)  68 (1,5)  44 (1,7)  64 (1,6)  66 (1,6)  46 (1,8)  55 (1,7)  65 (1,9)
Belgija (FL)  37 (3,0)  26 (2,9)  50 (3,4)  29 (3,0)  20 (2,7)  15 (2,7)  22 (2,9)  25 (2,7)
Bolgarija  15 (3,4)  10 (2,2)  19 (3,4)  20 (4,0)  8 (2,6)  31 (3,3)  21 (3,0)  21 (3,7)
Češka  19 (2,7)  14 (2,2)  3 (1,1)  28 (3,0)  17 (2,4)  4 (1,5)  29 (3,1)  14 (2,1)
Čile  21 (3,5)  18 (3,6)  15 (3,4)  15 (3,3)  16 (3,4)  17 (3,6)  24 (3,8)  14 (3,2)
Ciper  52 (3,9)  60 (3,9)  56 (4,2)  32 (3,5)  48 (3,5)  25 (3,4)  22 (4,3)  21 (2,6)
Danska  15 (2,8)  11 (2,7)  10 (2,4)  7 (1,9)  9 (2,2)  8 (1,9)  13 (2,7)  8 (2,2)
Finska  3 (1,3)  5 (1,7)  5 (1,6)  8 (2,1)  4 (1,5)  2 (1,2)  12 (2,0)  7 (1,8)
Francija  14 (2,5)  18 (2,6)  10 (2,4)  8 (2,1)  9 (2,3)  4 (1,6)  12 (2,6)  8 (2,0)
Gruzija  28 (3,8)  31 (3,5)  31 (3,8)  53 (4,6)  37 (4,0)  32 (4,1)  39 (4,0)  43 (4,1)
Hong Kong  42 (4,7)  43 (4,7)  36 (4,7)  45 (4,9)  63 (5,2)  25 (3,8)  46 (4,9)  31 (4,1)
Hrvaška  51 (4,1)  38 (3,3)  43 (3,5)  32 (3,8)  37 (3,1)  27 (3,5)  38 (3,7)  50 (3,7)
Indonezija  45 (3,2)  52 (3,3)  42 (3,2)  46 (3,5)  70 (2,9)  64 (3,4)  57 (3,7)  61 (3,5)
Iran  55 (3,5)  66 (3,7)  46 (3,2)  21 (3,1)  28 (3,2)  35 (3,6)  39 (3,5)  28 (3,5)
Irska  18 (3,3)  14 (3,2)  20 (3,5)  12 (2,7)  17 (3,0)  7 (1,8)  13 (3,0)  24 (3,8)
Italija  11 (2,4)  11 (2,6)  10 (2,2)  13 (2,5)  12 (2,4)  5 (1,3)  20 (3,0)  12 (2,7)
Japonska  41 (4,5)  42 (4,3)  11 (2,7)  20 (3,4)  10 (2,6)  11 (2,4)  20 (3,1)  3 (1,4)
Južna Koreja  46 (4,0)  46 (4,2)  54 (4,3)  30 (3,5)  39 (4,1)  30 (3,6)  36 (4,0)  39 (4,1)
Kanada  18 (1,9)  18 (2,0)  15 (1,7)  22 (2,5)  32 (2,6)  12 (1,8)  31 (2,3)  23 (2,1)
Katar  61 (3,4)  61 (2,6)  61 (3,9)  58 (3,3)  68 (2,9)  58 (3,3)  66 (3,6)  59 (3,2)
Kazahstan  50 (4,7)  59 (4,3)  60 (4,3)  74 (3,6)  77 (3,7)  66 (4,0)  64 (4,2)  62 (4,1)
Kuvajt  65 (3,0)  67 (3,3)  62 (3,8)  70 (2,9)  71 (3,0)  56 (4,3)  63 (3,2)  60 (3,4)
Litva  13 (2,6)  15 (2,9)  15 (2,5)  48 (4,1)  46 (3,3)  27 (3,3)  41 (3,4)  42 (4,1)
Madžarska  4 (1,3)  8 (2,0)  4 (1,5)  10 (2,1)  12 (2,3)  4 (1,7)  21 (3,0)  10 (2,1)
Maroko  5 (1,4)  12 (2,4) r 10 (2,1)  12 (1,8) r 13 (2,4) r 17 (2,7)  20 (2,7)  14 (2,4)
Nemčija  36 (3,3)  24 (3,0)  29 (3,2)  6 (1,9)  25 (2,9)  12 (2,4)  22 (2,8)  16 (2,5)
Nizozemska r 3 (1,8) r 3 (1,3) r 5 (2,3) r 5 (1,9) r 21 (4,2) r 2 (1,2) r 24 (4,0) r 13 (3,3)
Norveška (5) r 11 (2,8) r 11 (2,6) r 6 (2,2) r 3 (1,5) r 6 (2,3) r 4 (1,8) r 11 (2,6) r 7 (2,1)
Nova Zelandija  26 (3,1)  27 (3,2)  24 (2,6)  20 (2,5)  37 (3,0)  11 (1,8)  25 (2,4)  27 (2,7)
Oman  45 (3,5)  55 (3,1)  40 (3,5)  29 (3,1)  41 (3,3)  47 (3,0)  27 (2,4)  33 (3,3)
Poljska  74 (3,3)  49 (3,8)  61 (4,6)  67 (4,3)  44 (3,4)  35 (3,8)  59 (3,8)  39 (4,3)
Portugalska  19 (3,3)  17 (2,8)  9 (2,3)  12 (2,1)  10 (1,9)  6 (1,8)  18 (2,7)  11 (2,3)
Ruska federacija  37 (4,1)  41 (4,3)  66 (3,1)  60 (4,3)  49 (3,5)  63 (3,8)  47 (3,2)  54 (3,5)
Savdska Arabija  52 (3,7)  66 (3,8)  56 (4,3)  45 (4,0)  61 (3,8)  48 (3,9)  50 (4,1)  44 (3,8)
Severna Irska r 27 (4,1) r 31 (4,2) r 25 (4,0) r 24 (4,3) r 31 (4,1) r 7 (2,5) r 20 (3,7) r 31 (4,1)
Singapur  64 (2,7)  78 (2,1)  58 (2,7)  50 (2,6)  61 (2,5)  65 (2,6)  35 (2,7)  33 (2,8)
Slovaška  10 (1,6)  12 (2,3)  33 (3,3)  39 (3,5)  21 (3,2)  10 (2,1)  17 (2,7)  36 (3,4)
Slovenija  24 (3,1)  15 (2,5)  29 (3,6)  28 (3,4)  24 (3,2)  26 (3,2)  25 (3,3)  22 (3,6)
Španija  16 (2,7)  20 (3,1)  18 (2,6)  34 (3,6)  23 (2,9)  15 (2,4)  40 (3,6)  27 (3,3)
Srbija  31 (3,7)  21 (3,3)  16 (2,7)  20 (3,0)  30 (4,1)  19 (3,0)  38 (4,1)  29 (3,5)
Švedska  31 (4,2)  27 (4,1)  30 (4,0)  6 (2,1)  12 (2,4)  21 (3,7)  18 (3,0)  18 (3,7)
Tajvan  63 (4,3)  54 (3,0)  55 (4,3)  43 (4,2)  40 (4,1)  29 (3,7)  42 (3,8)  30 (3,7)
Turčija  3 (1,0)  4 (1,1)  5 (1,4)  9 (1,8)  9 (2,1)  10 (2,0)  8 (2,0)  7 (1,5)
Zd. arab. emirati  59 (2,1)  53 (2,3)  59 (2,0)  51 (2,3)  66 (2,0)  56 (2,3)  61 (2,6)  54 (2,4)
ZDA r 42 (2,5) r 33 (2,4) r 43 (2,6) r 28 (2,3) r 40 (2,9) r 22 (2,6) r 37 (2,7) r 41 (2,5)
Medn. povprečje  32 (0,5)  32 (0,5)  32 (0,5)  30 (0,5)  33 (0,5)  25 (0,4)  32 (0,5)  29 (0,5)

( )

Preglednica N8.2: Udeležba učiteljev na strokovnem izpopolnjevanju s področja 
naravoslovja v zadnjih dveh letih

Didaktika 
 Naravoslovni 

kurikulum

Informacijska 
tehnologija v 
poučevanju 

naravoslovja

Izboljšanje 
kritičnega 
mišljenja 

učencev ali 
spretnosti 

raziskovanja

Preverjanje in 
ocenjevanje 

znanje 
naravoslovja

Učitelji so lahko označili več kot en program izpopolnjevanja. 

Upoštevanje 
potreb 

posameznega 
učenca

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.  x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.

Odstotek učencev glede na različno strokovno izpopolnjevanje njihovih učiteljev

 Povezovanje 
naravoslovja z 

drugimi 
predmeti

Država

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Poročilo učiteljev

Naravoslovne 
vsebine
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poglavja iz 
nežive narave
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ved o Zemlji 
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Obravnava vsebin iz preizkusov TIMSS
Čeprav se je obseg obravnave vsebin po svetu razlikoval, so se po poročanju
učiteljev skoraj vsi učenci učili vsebine, ki jih je zajemal preizkus znanja TIMSS.

Odstotek
učencev, ki so
se učili vsebine
iz TIMSS

Poglavja iz 
žive narave 

Poglavja iz 
nežive narave

Poglavja iz 
ved o Zemlji 
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2.9 POUK NARAVOSLOVJA V RAZREDU

Edinstvena prednost raziskave TIMSS pred drugimi merjenji znanja ali kompetenc po svetu je 
njena kurikularna podlaga. TIMSS raziskuje in primerja načrtovan, izveden in dosežen kurikulum. 
Učni načrti opisujejo načrtovani kurikulum. Na ravni četrtega razreda so v večini držav nacionalni. 
Za vsako sodelujočo državo jih podrobneje predstavljamo v Enciklopediji TIMSS (dostopna na spletni 
strani raziskave). Dosežki učencev, posebej na vsebinskih področjih, odražajo doseženi kurikulum. 
Izvedeni kurikulum pa predstavljajo podatki o tem, katere vsebine so bile predstavljene učencem v 
razredu in obravnavane tako temeljito, da so se jih učenci imeli priložnost naučiti.

Vpliv števila ur poučevanja je težko oceniti, ker na to vpliva veliko drugih dejavnikov, npr. 
kurikulum in pristopi k poučevanju. Preglednica N9.1 predstavlja skupno število ur pouka na leto ter 
število ur poučevanja naravoslovja na leto po državah. Vse šolske ure, ki lahko v državi trajajo od 30 
do 55 minut, smo zaradi mednarodne primerljivosti preračunali na 60-minutne ure. V prikazih zato 
vsi podatki nastopajo v 60-minutnih enotah. 

Iz grafičnega prikaza ur pouka naravoslovja vidimo, da ima Slovenija v četrtem razredu 716 ur 
naravoslovja na leto. Največ ur naravoslovja na leto, okoli 1000 ur, imajo učenci v nekaj državah, 
npr. v ZDA, Čilu, na Danskem, v Italiji, Avstraliji in na Nizozemskem. V dveh državah, ki sta po 
znanju blizu Sloveniji, na Finskem in Poljskem, imajo četrtošolci v povprečju 28 ur pouka več kot pri 
nas. Podatki o številu ur na leto so zmnožek števila dni pouka in števila ur pouka na dan, ki so ju oba 
navedli ravnatelji. Število ur pouka naravoslovja je zmnožek števila ur pouka naravoslovja na teden, 
ki so ga sporočili učitelji, ter števila tednov pouka po poročilih ravnatelja (število šolskih dni v letu/
število šolskih dni v tednu). Podatki so torej realizirani dnevi in ure pouka v šolskem letu 2014/2015.

Naravoslovna vsebinska in kognitivna področja, ki so zajeta v preizkus znanja TIMSS 2015 
so zapisana v Izhodiščih raziskave TIMSS 2015, kjer je vsako področje predstavljeno kot obširen 
seznam ciljev. V preizkus znanja je bil namen zajeti tiste naravoslovne cilje in vsebine, za katere 
večina držav meni, da so pomembni za določanje doseženega znanja otrok, hkrati pa imajo učenci v 
šoli priložnost, da spoznajo vsebine in dosežejo cilje. Obenem je raziskava TIMSS raziskava trendov, 
ki kot taka zahteva ohranjanje preverjanja nekaterih bistvenih vsebin ob vsaki izvedbi. Vsebine TIMSS 
so po nacionalnih analizah in medsebojnem usklajevanju del učnih načrtov velike večine sodelujočih 
držav. Prikazi te analize pokažejo rezultate vsake države ter dosežke vseh drugih držav na posameznih 
naborih nalog, ki so jih države potrdile kot takšne, ki spadajo v obravnavano snov. Izsledki pokažejo, 
da bi se dosežki v večini držav na lastnem izboru nalog malo povišali, vendar bi se povišali tudi v vseh 
drugi državah. Naloge, ki jih države izključijo kot nepokrite, so običajno težke (e-priloga, preglednice 
poglavja F).
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Država

Katar r 1056 (16,1) r 125 (4,4)
Španija  864 (10,2) r 124 (2,6)
Oman r 962 (11,7) s 123 (3,1)
Indonezija r 1095 (20,9) r 116 (4,0)
Portugalska  864 (8,5) r 111 (3,8)
Združeni arab. emirati r 1009 (4,6) s 111 (2,1)
Bahrajn  976 (0,6) r 103 (0,6)
ZDA  1088 (9,2) r 100 (3,7)
Čile r 1094 (16,9) s 93 (2,5)
Japonska  903 (3,7)  91 (0,5)
Tajvan  969 (14,4)  91 (1,9)
Iran r 645 (6,4) r 87 (3,0)
Slovenija r 716 (7,2) r 86 (1,3)
Singapur  986 (0,0)  85 (1,4)
Poljska r 752 (6,9) r 84 (1,1)
Turčija  847 (18,0)  83 (1,7)
Hrvaška  778 (21,6)  82 (1,5)
Finska  737 (8,9)  82 (1,8)
Kanada  951 (4,1) r 81 (2,0)
Gruzija r 743 (19,5)  80 (1,4)
Danska r 1051 (11,2) s 80 (2,3)
Švedska r 839 (10,6)  79 (1,8)
Kuvajt s 912 (27,9) s 77 (3,5)
Savdska Arabija r 1080 (19,6) r 77 (3,7)
Italija  1061 (20,5)  76 (1,6)
Južna Koreja  712 (8,9)  76 (1,0)
Srbija  737 (16,2)  75 (3,5)
Madžarska  784 (11,8)  63 (1,7)
Anglija  994 (9,9) r 61 (2,2)
Nemčija r 820 (9,1) s 61 (3,8)
Norveška (5)  817 (8,7) r 59 (1,7)
Kazahstan  813 (16,2)  58 (2,9)
Avstralija r 1014 (8,4) r 57 (1,5)
Francija r 858 (8,2) r 56 (1,8)
Maroko r 1054 (18,8) r 54 (0,9)
Litva  629 (5,5)  53 (1,0)
Slovaška  759 (8,1)  52 (2,0)
Ruska federacija  661 (6,9)  49 (0,9)
Ciper r 827 (12,4) r 48 (0,9)
Nova Zelandija  923 (5,5) r 43 (2,0)
Bolgarija r 707 (27,3)  42 (2,3)
Češka  771 (10,4)  38 (2,0)
Severna Irska r 962 (10,2) s 38 (2,1)
Irska  854 (0,0)  32 (0,7)
Hong Kong  999 (13,1)  x x
Nizozemska s 1073 (16,2)  x x
Belgija (FL) r 955 (11,6)  - -

Medn. povprečje  887 (1,9)  76 (0,3)

( )

Črtica (-) označuje, da primerljivi podatki niso na razpolago.

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. s opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 50 % učencev, vendar za manj kot 70 % 
učencev. 
x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Preglednica N9.1: Čas za poučevanje naravoslovja

Poročilo ravnateljev in učiteljev
Skupne ure pouka na 

leto
Ure pouka naravoslovja na leto
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Primerjava med pokritostjo vsebin iz preizkusov TIMSS z nacionalnimi učnimi načrti pokaže, 
kolikšen delež učencev je bil deležen obravnave snovi do preizkusa znanja. Podatke so sporočili 
učitelji v raziskavo vključenih učencev v posameznih državah. Štela je tudi obravnava snovi v prejšnjih 
letih ali nižjih razredih (e-priloga, Preglednica 9.3). Preglednica prikazuje, da je v večini držav večina 
naravoslovnih vsebin vključenih v predpisane učne načrte. V mednarodnem povprečju je bilo v četrtem 
razredu 65 % vsebin predpisanih v učnih načrtih za vse učence. Med državami so bile razlike; več 
kot 80 % vsebin so imeli vključenih v učne načrte učenci v Bolgariji, Kuvajtu, Savdski Arabiji, Srbiji in 
na Slovaškem. Po drugi strani je bila manj kot polovica vsebin v učnih načrtih v Belgiji, na Japonskem, 
v Južni Koreji, Maroku in na Poljskem. V mednarodnem povprečju je bilo največ predpisanih vsebin 
s področja žive narave (72 %), sledijo jim vsebine s področja ved o Zemlji (66 %). Najmanj vsebin v 
učnih načrtih pa je bilo vključenih s področja nežive narave (59 %). 

V Sloveniji je v učne načrte vključenih 68 % vsebin, in sicer največ 76 % vsebin s področja 
nežive narave, 65 % vsebin s področja žive narave in najmanj 63 % vsebin s področja ved o Zemlji.

Zanimiva je tudi obravnava vsakega posameznega sklopa. Za Slovenijo podatki učiteljev 
sporočajo, kolikšen delež učencev je bil do preizkusa znanja deležen obravnave vsake snovi v 
spodnjem seznamu. Podatki so za vse države na vpogled v spletnem dokumentu s podatki o odgovorih 
učiteljev na njihov vprašalnik (e-priloga, Teacher Almanach).

Živa narava:

• lastnosti in glavne skupine živih bitij,
• glavni deli telesa in njihova naloga pri ljudeh, živalih in rastlinah,
• življenjski krog in razmnoževanje rastlin in živali,
• razumevanje, da so nekatere značilnosti dedne in nekatere pridobljene,
• kako fizične lastnosti in vedenje živim bitjem pomagajo preživeti v svojih okoljih,
• odnosi v skupnosti in ekosistemih,
• zdravje človeka.
Neživa narava:

• agregatna stanja snovi in lastnosti agregatnih stanj ter kako se agregatno stanje snovi spremeni s 
segrevanjem ali ohlajanjem,

• razvrstitev predmetov in snovi glede na njihove fizikalne lastnosti,
• zmesi in ločevanje zmesi na čiste snovi,
• kemijske spremembe v vsakdanjem življenju,
• vsakdanji viri energije,
• svetloba in zvok v vsakdanjem življenju,
• elektrika in preprosti električni krogi,
• lastnosti magnetov,
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• sile, zaradi katerih se predmeti premikajo.
Vede o Zemlji:

• splošne značilnosti zemeljskega površja v odnosu do človekove uporabe,
• kje na Zemlji najdemo vodo in kako prehaja v in iz zraka,
• razumevanje, kaj so fosili in kaj nam povedo o preteklih razmerah na Zemlji,
• objekti sončnega sistema in njihovo gibanje,
• razumevanje, kako sta dan in noč posledici vrtenja Zemlje okoli svoje osi, ter kako vretenje Zemlje 

povzroči spreminjanje senc preko dneva,
• razumevanje, kako so letni časi povezani z letnim kroženjem Zemlje okoli Sonca.

Zanimalo nas je tudi, kakšne so dejavnosti učencev pri urah naravoslovja. Učitelje smo vprašali 
o pogostosti osmih dejavnosti pouka, povezanih z naravoslovnimi vsebinami: opazovanja naravnih 
pojavov in opisu videnega; gledanja učitelja pri izvajanju poskusa ali eksperimenta; načrtovanja, 
predstavljanja, interpretiranja in uporabe rezultatov poskusa učencev; učenja naravoslovja v naravi. 

Rezultati so bili združeni v lestvico učenje z raziskovanjem (e-priloga, Preglednica 9.5). Otroci so 
bili razporejeni v dve skupini, med učence, ki so bili deležni omenjenih dejavnosti pri vsaj polovici ur 
naravoslovja, in učence, ki so bili deležni omenjenih dejavnosti pri manj kot polovici ur naravoslovja. 
V Sloveniji ima le 12 % učencev učitelje, ki omenjene dejavnosti izvajajo pri več kot polovici ur 
naravoslovja, kar je manj od mednarodnega  povprečja (27 %). Ostalih 88 % učencev ima učitelje, ki 
omenjene dejavnosti izvajajo pri manj kot polovici ur naravoslovja. Razliki v dosežkih med skupinama 
nista statistično pomembni.

Učitelje smo vprašali tudi, ali imajo v šoli laboratorij za izvajanje naravoslovnih poskusov in 
laboranta, ki je na voljo, ko učenci izvajajo poskuse (e-priloga, Preglednica 9.7). V mednarodnem 
okviru ima 38 % učencev po poročanju njihovih ravnateljev v šoli laboratorije za izvajanje poskusov 
in 32 % učencev na voljo laboranta ob izvajanju poskusov. V Sloveniji ima 23 % četrtošolcev po 
poročanju ravnateljev v šoli laboratorij za izvajanje poskusov, kar je manj od mednarodnega 
povprečja. Poleg tega ima pri nas 31 % učencev pri izvajanju poskusov na voljo laboranta.

V pouk naravoslovja spada tudi uporaba računalnikov, ki jo kaže Preglednica N9.2. V Sloveniji 
je imelo 22 % četrtošolcev pri pouku naravoslovja dostop do računalnikov. Dosežek iz naravoslovja 
se med učenci z dostopom ali brez dostopa do računalnikov pri pouku ne razlikuje. Med 11 % in 20 
% učencev je po učiteljevem navodilu z računalniki tudi opravilo določene naloge: vadijo spretnosti 
in postopke, iščejo ideje in informacije, izvajajo naravoslovne postopke ali poskuse ter s pomočjo 
simulacij raziskujejo naravne pojave. V celoti je uporaba računalnikov pri pouku naravoslovja v 
Sloveniji med nižjimi glede na druge države. Enako kot pri nas uporabljajo pri pouku naravoslovja 
računalnik še v Južni Koreji in Srbiji.
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Poročilo učiteljev

Nova Zelandija  91 (1,6) 508 (2,8) 477 (11,9)  46 (2,3)  87 (1,8)  52 (2,7)  55 (2,8)
Danska  90 (2,5) 527 (2,5) 527 (5,7)  50 (4,3)  82 (3,3)  38 (3,9)  49 (4,0)
Gruzija  82 (3,2) 449 (4,6) 459 (8,5)  79 (3,6)  80 (3,4)  62 (4,8)  74 (3,7)
Belgija (FL)  79 (3,1) 513 (2,7) 505 (5,3)  62 (3,7)  75 (3,5)  18 (2,6)  29 (3,2)
Severna Irska r 76 (3,9) 523 (2,8) 516 (5,7) r 37 (4,5) r 69 (4,2) r 23 (4,5) r 39 (4,8)
Švedska  73 (3,6) 544 (3,7) 531 (7,8)  24 (3,6)  61 (3,9)  22 (3,7)  29 (3,9)
Anglija r 71 (4,1) 536 (3,7) 543 (6,4) r 43 (4,5) r 69 (4,3) r 42 (4,4) r 54 (4,2)
Norveška (5) r 66 (4,1) 540 (3,3) 538 (4,1) r 47 (3,8) r 59 (4,2) r 42 (3,9) r 36 (4,1)
Ruska federacija  66 (3,6) 569 (4,5) 564 (4,4)  59 (4,2)  62 (3,6)  45 (3,5)  39 (3,4)
Japonska  65 (3,9) 568 (2,4) 572 (2,9)  13 (2,4)  29 (3,7)  12 (2,4)  35 (4,0)
Finska  64 (3,4) 554 (3,0) 553 (3,0)  48 (4,0)  61 (3,3)  25 (3,1)  22 (2,8)
Kanada  63 (3,0) 524 (3,6) 525 (3,4)  42 (2,9)  59 (2,9)  36 (2,7)  40 (3,0)
Avstralija  63 (3,3) 528 (3,3) 524 (4,2)  39 (3,2)  60 (3,4)  37 (3,3)  46 (3,5)
Nizozemska r 63 (4,1) 515 (3,8) 521 (3,4) r 37 (4,9) r 55 (4,8) r 22 (4,1) r 20 (3,6)
Nemčija  54 (4,0) 530 (3,2) 527 (3,6)  22 (2,8)  47 (3,8)  10 (1,7)  14 (2,3)
Ciper  51 (4,8) 484 (3,2) 478 (4,4)  35 (4,4)  46 (4,7)  32 (4,2)  46 (4,8)
Kazahstan  50 (3,9) 557 (6,9) 543 (7,2)  48 (3,8)  48 (3,8)  48 (3,9)  46 (3,6)
Čile  49 (3,9) 484 (5,1) 473 (4,2)  38 (4,3)  43 (4,0)  30 (4,0)  34 (4,2)
Singapur  49 (2,4) 594 (5,4) 587 (5,3)  36 (2,7)  43 (2,6)  35 (2,7)  31 (2,5)
Hong Kong  47 (4,5) 564 (5,4) 549 (5,6)  29 (4,5)  37 (4,5)  33 (4,3)  27 (4,1)
ZDA r 47 (2,9) 547 (3,9) 543 (3,4) r 30 (2,4) r 40 (2,7) r 28 (2,6) r 27 (2,4)
Tajvan  47 (4,5) 557 (3,0) 554 (2,9)  31 (4,0)  36 (4,0)  31 (3,9)  31 (3,8)
Italija  44 (3,9) 522 (3,7) 513 (3,6)  34 (3,5)  41 (3,8)  33 (3,6)  34 (3,6)
Poljska  43 (3,9) 547 (3,3) 547 (3,4)  36 (3,9)  35 (3,7)  29 (3,2)  31 (3,5)
Katar  43 (3,8) 427 (6,9) 444 (6,2)  37 (3,9)  41 (3,8)  33 (3,8)  33 (3,6)
Irska  42 (4,1) 532 (3,6) 527 (3,4)  22 (3,4)  36 (4,1)  14 (3,1)  22 (3,6)
Litva  41 (3,9) 525 (4,6) 530 (3,8)  37 (4,0)  41 (3,9)  26 (3,5)  18 (3,2)
Španija  40 (4,2) 516 (4,1) 521 (2,9)  27 (3,1)  36 (4,3)  19 (2,9)  21 (2,9)
Savdska Arabija  40 (3,4) 399 (7,4) 384 (7,2)  32 (3,5)  34 (3,5)  31 (3,4)  33 (3,5)
Bahrajn  37 (1,3) 468 (3,8) 454 (3,5)  28 (1,3)  34 (1,3)  29 (1,3)  29 (1,3)
Kuvajt  37 (4,2) 332 (11,8) 342 (7,6)  31 (4,3)  33 (4,3)  31 (4,2)  32 (4,1)
Slovaška  35 (2,8) 526 (5,4) 517 (3,2)  33 (2,8)  35 (2,8)  22 (2,6)  26 (2,9)
Češka  35 (3,2) 535 (3,7) 534 (2,8)  26 (3,2)  30 (3,2)  18 (2,7)  20 (3,0)
Združeni arab. emirati  34 (2,0) 482 (5,7) 442 (4,2)  29 (2,1)  33 (2,0)  27 (2,0)  28 (2,1)
Madžarska  33 (3,7) 529 (7,7) 548 (3,8)  26 (3,5)  27 (3,6)  19 (3,3)  20 (3,2)
Turčija  33 (2,9) 505 (4,9) 473 (4,5)  31 (3,0)  32 (3,0)  31 (3,0)  25 (2,7)
Francija  33 (3,9) 495 (3,9) 485 (3,4)  7 (1,8)  21 (3,3)  7 (1,6)  15 (2,9)
Bolgarija  31 (3,8) 538 (11,5) 533 (6,5)  25 (3,7)  31 (3,8)  13 (2,8)  16 (3,1)
Iran  28 (3,1) 450 (6,8) 413 (5,1)  18 (2,7)  22 (2,8)  21 (2,7)  20 (2,9)
Portugalska  23 (2,8) 507 (3,7) 509 (2,4)  18 (2,5)  22 (2,8)  13 (2,3)  13 (2,5)
Slovenija  22 (2,9) 536 (6,0) 545 (2,4)  15 (2,6)  20 (2,8)  11 (2,3)  17 (2,6)
Južna Koreja  22 (3,7) 589 (4,5) 589 (2,3)  14 (3,2)  19 (3,5)  18 (3,4)  16 (3,2)
Srbija  21 (3,3) 526 (5,1) 524 (4,3)  18 (3,1)  18 (3,0)  9 (2,1)  8 (1,8)
Oman  15 (2,4) 422 (10,4) 432 (3,5)  14 (2,4)  14 (2,4)  13 (2,1)  12 (2,2)
Hrvaška  10 (2,1) 537 (4,8) 533 (2,2)  9 (1,9)  10 (1,9)  7 (1,6)  6 (1,4)
Maroko  10 (1,9) 368 (14,2) 350 (5,4)  5 (1,5)  8 (1,8)  7 (1,8)  8 (1,9)
Indonezija  7 (1,4) 410 (17,7) 396 (5,4)  4 (0,8)  4 (0,8)  4 (0,7)  4 (1,0)

Medn. povprečje  46 (0,5) 509 (0,9) 504 (0,7)  31 (0,5)  41 (0,5)  26 (0,5)  28 (0,5)

( )

Preglednica N9.2: Računalniške aktivnosti pri pouku naravoslovja

Da

Država

Za izvajanje 
naravoslovnih 
postopkov ali 

poskusov

Da

Odstotek učencev, od katerih učitelji zahtevajo, da uporabijo računalnik vsaj 
enkrat na mesec

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.

Računalniki so dostopni pri pouku 
naravoslovja

Ne

Odstotek
učencev

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Za vadbo 
spretnosti in 

postopkov

Za raziskovanje 
naravnih pojavov s 

pomočjo 
simulacije

Povprečni dosežek 

Za iskanje idej in 
informacij
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Japonska  73 (3,7) 571 (2,0) 27 (3,7) 563 (2,9) 0 (0,0) ~ ~ 12,0 (0,14)
Češka  60 (3,7) 540 (3,0) 40 (3,7) 526 (3,4) 0 (0,0) ~ ~ 11,1 (0,11)
Indonezija  58 (3,3) 403 (6,7) 41 (3,3) 388 (8,6) 0 (0,2) ~ ~ 10,9 (0,09)
Poljska  55 (3,8) 551 (3,2) 44 (3,7) 542 (3,2) 1 (0,7) ~ ~ 11,0 (0,13)
Slovaška  54 (3,2) 535 (3,5) 40 (3,2) 505 (4,8) 6 (1,7) 484 (17,9) 10,8 (0,14)
Srbija  51 (4,0) 527 (4,5) 45 (4,1) 520 (6,7) 4 (1,6) 538 (9,8) 10,6 (0,15)
Norveška (5) r 51 (4,4) 544 (3,4) 45 (4,6) 534 (2,8) 5 (1,7) 520 (10,4) 10,7 (0,17)
Belgija (FL)  49 (3,4) 521 (3,2) 49 (3,4) 503 (3,2) 2 (0,7) ~ ~ 10,6 (0,11)
Singapur  48 (2,7) 614 (4,7) 49 (2,6) 572 (5,2) 3 (0,9) 532 (31,8) 10,6 (0,11)
Irska  48 (3,8) 541 (3,1) 48 (3,8) 520 (3,1) 4 (1,6) 491 (8,3) 10,7 (0,14)
Kazahstan  47 (3,5) 562 (6,0) 45 (4,0) 538 (6,5) 8 (2,1) 543 (16,1) 10,3 (0,15)
Španija  46 (3,5) 528 (2,4) 50 (3,8) 512 (4,4) 4 (1,5) 477 (8,1) 10,4 (0,14)
Hong Kong  45 (4,6) 567 (5,3) 53 (4,6) 549 (4,6) 2 (1,0) ~ ~ 10,7 (0,15)
Švedska  44 (3,9) 556 (4,4) 51 (3,9) 526 (5,4) 5 (1,7) 546 (12,6) 10,3 (0,17)
Bolgarija  43 (3,7) 552 (5,8) 53 (3,4) 524 (9,5) 4 (1,4) 519 (20,2) 10,5 (0,12)
Severna Irska r 43 (4,5) 535 (2,9) 55 (4,6) 511 (3,4) 2 (1,1) ~ ~ 10,5 (0,16)
Finska  43 (3,1) 564 (2,6) 55 (3,1) 548 (2,9) 2 (0,9) ~ ~ 10,5 (0,11)
Južna Korja  42 (4,1) 592 (3,1) 51 (4,0) 586 (2,5) 7 (1,8) 598 (7,3) 10,3 (0,18)
Madžarska  41 (4,1) 557 (6,0) 56 (4,1) 535 (4,6) 3 (1,0) 469 (25,2) 10,5 (0,16)
Združeni arab. emirati  39 (2,4) 488 (5,9) 57 (2,5) 438 (4,8) 4 (0,7) 356 (14,0) 10,3 (0,08)
Hrvaška  39 (3,7) 536 (3,3) 56 (3,6) 533 (2,7) 5 (1,8) 520 (6,6) 10,2 (0,16)
Tajvan  39 (3,7) 554 (3,4) 55 (4,1) 557 (2,5) 6 (1,9) 551 (5,2) 10,2 (0,16)
Nemčija  39 (3,6) 541 (3,2) 55 (3,6) 523 (3,4) 6 (1,6) 483 (9,8) 10,1 (0,12)
Gruzija  38 (3,7) 468 (7,2) 61 (3,8) 442 (4,6) 1 (0,6) ~ ~ 10,3 (0,14)
Avstralija  38 (3,4) 544 (4,4) 57 (3,5) 517 (3,3) 5 (1,6) 495 (12,9) 10,1 (0,13)
Bahrajn  36 (1,7) 471 (4,4) 55 (1,5) 454 (2,9) 9 (1,5) 443 (7,7) 9,9 (0,06)
Anglija r 35 (4,3) 552 (5,3) 60 (4,2) 532 (4,0) 4 (1,7) 506 (4,4) 10,3 (0,18)
Nova Zelandija  34 (2,6) 533 (3,5) 60 (2,8) 495 (3,7) 6 (1,4) 460 (12,1) 10,0 (0,10)
Nizozemska r 34 (4,7) 531 (4,0) 62 (5,1) 511 (3,4) 4 (1,8) 501 (14,2) 10,0 (0,14)
Italija  33 (3,2) 522 (5,2) 56 (3,8) 513 (2,8) 11 (2,5) 514 (6,8) 9,8 (0,14)
Katar  33 (3,3) 462 (8,3) 63 (3,3) 429 (5,3) 4 (1,6) 381 (24,1) 10,1 (0,12)
Danska  30 (3,5) 537 (4,5) 61 (3,3) 522 (3,0) 9 (2,1) 520 (9,4) 9,7 (0,14)
Litva  28 (3,4) 537 (4,3) 62 (3,5) 523 (3,6) 10 (1,6) 532 (8,4) 9,5 (0,12)
Kuvajt  28 (2,8) 365 (15,1) 67 (2,7) 331 (6,5) 5 (1,2) 285 (16,1) 9,6 (0,12)
Ruska federacija  27 (3,7) 579 (5,1) 58 (4,0) 567 (4,9) 15 (2,7) 548 (9,0) 9,3 (0,15)
Portugalska  26 (3,4) 519 (4,1) 63 (3,6) 505 (2,9) 12 (2,1) 501 (4,9) 9,5 (0,14)
Oman  24 (2,4) 438 (7,7) 57 (3,4) 427 (4,4) 19 (2,4) 437 (8,5) 9,1 (0,11)
ZDA  24 (2,2) 569 (6,2) 67 (2,5) 544 (2,8) 9 (1,4) 500 (6,5) 9,4 (0,10)
Ciper  23 (3,0) 486 (4,6) 61 (3,7) 481 (3,0) 16 (3,3) 477 (8,1) 9,1 (0,16)
Kanada  22 (2,0) 541 (3,3) 68 (2,3) 524 (2,7) 9 (1,6) 488 (12,7) 9,5 (0,10)
Iran  21 (2,9) 447 (8,9) 57 (4,1) 419 (6,3) 22 (2,9) 401 (10,6) 8,8 (0,12)
Francija  21 (2,7) 509 (4,8) 68 (3,1) 484 (3,5) 11 (2,5) 477 (6,3) 9,3 (0,14)
Slovenija  18 (2,8) 547 (4,6) 69 (3,3) 542 (2,9) 13 (2,4) 544 (5,1) 9,1 (0,12)
Savdska Arabija  17 (2,7) 422 (10,6) 73 (3,5) 387 (5,7) 10 (2,4) 362 (18,6) 9,2 (0,14)
Čile  17 (3,1) 515 (6,9) 57 (4,2) 477 (4,1) 25 (3,6) 456 (6,7) 8,7 (0,16)
Turčija  13 (2,6) 510 (9,6) 70 (3,1) 482 (4,1) 17 (2,4) 468 (8,6) 8,7 (0,12)
Maroko  13 (1,7) 406 (10,3) 70 (2,3) 349 (6,2) 17 (2,0) 329 (9,3) 8,8 (0,09)
Medn. Povprečje  37 (0,5) 521 (0,8) 56 (0,5) 500 (0,7) 7 (0,3) 480 (2,1) - - 

( )

Preglednica N9.3: Učitelji poročajo o omejitvah pri poučevanju zaradi potreb učencev 

Učencem so bile dodeljene točke iz ocen njihovih učiteljev o omejitvah pri poučevanju. Glede na to so razdeljeni v tri skupine. Učenci z učitelji, 
ki jih potrebe učencev v razredu ne omejujejo pri poučevanju, so imeli najmanj 11 točk, kar ustreza ocenam učiteljev, da jih 3 značilnosti 
učencev ne omejujejo in jih delno omejujejo 3 preostale. Učenci z učitelji, ki se čutijo zelo omejene zaradi potreb učencev, so dosegli največ 6,9 
točk, kar ustreza ocenam učiteljev, da jih 3 potrebe učencev zelo omejujejo in  delno omejujejo še 3 preostale. Vsi ostali učenci so opredeljeni 
kot takšni, katerih učitelji se čutijo delno omejene pri poučevanju zaradi različnih potreb učencev. 

Poučevanje je zelo omejeno

Odstotek 
učencev

Poročilo učiteljev

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti 
združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.  

Povprečni 
dosežek

Država

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 
r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.

Poučevanje ni omejeno

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Poučevanje je deloma omejeno
Povprečje na 

lestvici
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Učiteljevo poučevanje v razredu se prilagaja učencem. V sodobni šoli se učitelji zavedajo, da 
so pomembne potrebe vsakega posameznega učenca. Vendar je včasih težko ustreči vsem. V vseh 
državah so učitelji sporočili, da se pri poučevanju srečujejo s problemi, ki izhajajo iz prilagajanja 
poučevanja in obenem doseganja ciljev znanja učencem z različnimi značilnostmi.

Učitelje smo vprašali, koliko jih po njihovi presoji pri delu v razredu omejuje upoštevanje 
različnih značilnosti učencev − sploh ne, nekoliko ali zelo:

1. učenci, ki nimajo predznanja ali spretnosti,
2. učenci, ki prihajajo v šolo slabo prehranjeni,
3. učenci, ki trpijo zaradi premalo spanja,
4. učenci, ki motijo pouk,
5. učenci, ki jih pouk ne zanima,
6. učenci z umskimi, s čustvenimi ali psihološkimi posebnimi potrebami.

Podatki učiteljev so bili združeni v lestvico o omejitvah poučevanja in vrednosti pripisane učencem 
določenega učitelja. Učenci so bili glede na vrednosti na lestvici razporejeni v tri skupine po obsegu 
omejitev, ki jih čutijo njihovi učitelji pri poučevanju. V preglednici N9.3 je mednarodna primerjava 
deležev učencev v razredih, kjer učitelj skoraj ne čuti problemov, v razredih kjer je poučevanje deloma 
omejeno, in v razredih, kjer učitelji poročajo o zelo omejenem poučevanju zaradi potreb posameznih 
učencev.

V Sloveniji je 18 % učencev v razredih, kjer poučevanje ni omejeno. Delež je precej nizek in je 
višji le od deleža v Savdski Arabiji, Čilu, Turčiji in Maroku. Hkrati je polovico manjši od mednarodnega 
povprečja. 69 % slovenskih četrtošolcev je v razredih, kjer je poučevanje delno omejeno. 13 % 
učencev je v razredih, kjer je pouk po učiteljevem poročanju zelo omejen zaradi prilagajanja potrebam 
posameznikov. Na dosežke iz naravoslovja omejitve poučevanja pri nas ne vplivajo. 

Iz podatkov vidimo, da se slovenski učitelji razrednega pouka srečujejo s precej težavami pri 
poučevanju zaradi upoštevanja posameznih potreb učencev. Podatki nikjer ne povedo, koliko dobro 
učitelji opazijo potrebe posameznih učencev v razredih. Če jih ne opazijo in ne poskušajo prilagoditi 
pouka, težave ni. Slovenski podatki bi tako lahko održali tudi povečano prepoznavanje potreb 
posameznikov in prilagajanje pouka s strani učiteljev. V zadnjih letih je to pri nas posebej zaželjena 
vrednota dobrega pouka.

Odsotnost otrok od pouka je dodaten zelo moteč dejavnik, ki neposredno vpliva na doseganje 
učnih ciljev in obravnavo snovi v šoli. V mnogih državah je problem velik in ga rešujejo z različnimi 
strategijami. Četrtošolce smo neposredno vprašali, kako pogosto manjkajo v šoli. Izbirali so lahko 
med odgovori skoraj nikoli, enkrat na mesec, enkrat na 14 dni, enkrat na teden ali večkrat. Rezultati 
pokažejo, da v mednarodnem povprečju dve tretjini učencev nikoli ali skoraj nikoli ne manjkata pri 
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pouku, slaba petina jih manjka enkrat na mesec, ostalih okoli 14 % pa na štirinajst dni ali večkrat 
(e-priloga, Preglednica 9.15). V Sloveniji 68 % učencev skoraj nikoli ne manjka v šoli, 18 % jih je 
odsotnih enkrat na teden, 4 % enkrat na 14 dni in 10 % vsak teden enkrat ali večkrat.

Za ta kazalec je značilno, da se povezuje z dosežkom iz naravoslovja, tako pri nas kot drugje v svetu. 
Učenci, ki skoraj ne manjkajo v šoli, so dosegli 551 točk (st. n. 2,3). Učenci, ki so odsotni enkrat na 
mesec, so dosegli za 11 točk nižji rezultat, 540 točk (st. n. 3,9), ki je za las statistično pomembno nižji. 
Učenci, ki manjkajo na 14 dni, so dosegli statistično pomembno nižjih 524 točk (st. n. 7,7) in tisti, ki 
manjkajo vsak teden, 504 točk (st. n. 6,2).
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NARAVOSLOVJE − ČETRTI RAZRED  
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Odstotek 
učencev

Večina četrtošolcev,
89 %, se je ZELO RADA
učila naravoslovje,
vendar se jih 11 % NI
rado učilo naravoslovja.

ZELO RADI 
 se učijo 

 naravoslovje

RADI se  učijo 
 naravoslovje

NE učijo se radi 
 naravoslovja

Trendi  2011 − 2015: 39 držav
 Med letoma 2011 in 2015 so stališča učencev bolj padla kot zrasla.

	 •		Povprečje	na	lestvici	naklonjenosti	do	učenja	naravoslovja	je	zraslo	v      
       16 državah in padlo v  5 državah.

	 •		Povprečje	na	lestvici	samozavesti	v	naravoslovju	je	zraslo	v	6 državah in 
       padlo v 13 državah.
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2.10 odnos učencev do učenja naravoslovja

Učno okolje v razredu samem je zelo pomembno za usvajanje znanja. Dosedanje raziskave 
TIMSS so pokazale, da učenci s pozitivnejšim odnosom do naravoslovja dosegajo boljše rezultate. 
Tudi rezultati TIMSS 2015 se v tem pogledu ujemajo z rezultati prejšnjih raziskav. Razume se, da je 
povezanost med znanjem in odnosi dvostranska. Uspešni učenci se zelo verjetno raje učijo naravoslovje 
od tistih, ki dosegajo nižje rezultate. Obenem so učenci, ki se radi učijo naravoslovje, zelo verjetno pri 
naravoslovju uspešnejši od tistih, ki jim je učenje v breme. Vendar učenčeva motivacija za učenje ni 
odvisna samo od uspešnosti učenca, pač pa tudi od tega, ali je učencem pouk naravoslovja v veselje. 
Zelo pomemben del motivacije je tudi učenčeva samozavest pri naravoslovju.

V TIMSS 2015 smo četrtošolcem postavili tri sklope pomembnih vprašanj o učenju naravoslovja: 
o tem, kako občutijo poučevanje svojega učitelja v relaciji do sebe o tem, koliko radi se učijo, in o tem 
koliko so samozavestni v znanju naravoslovja.

Sklop vprašanj o zaznavanju poučevanja se povezuje s poročanjem učiteljev o tem, kako 
izvajajo pouk, kakšna je njihova komunikacija z učenci in kaj od njih pričakujejo. Učencem smo 
postavili 10 trditev in jih prosili, da za vsako označijo, ali se z njo popolnoma strinjajo, strinjajo, ne 
strinjajo ali sploh ne strinjajo:

1. Vem, kaj pri naravoslovju učitelj pričakuje od mene.
2. Učiteljevo razlago pri naravoslovju zlahka razumem.
3. Zanima me, kar pove učitelj pri naravoslovju.
4. Učitelj poskrbi, da pri naravoslovju počnemo zanimive stvari.
5. Učitelj ima jasne odgovore na moja vprašanja.
6. Učitelj dobro razlaga naravoslovje.
7. Učitelj mi dovoli pokazati, kaj sem se naučil.
8. Učitelj naredi različne stvari, ki mi pomagajo pri učenju.
9. Učitelj mi pove, kako naj popravim napake, ki jih storim.
10. Učitelj posluša, ko kaj rečem.

Odgovori učencev so bili združeni v novo lestvico, ki smo jo poimenovali zavzetost poučevanja 
učiteljev naravoslovja. Učenci so bili razporejeni v tri skupine glede na doseženo vrednost na lestvici.
Višja vrednost pomeni bolj zavzet, pozoren, na otroka usmerjen pouk (Preglednica N10.1)

V Sloveniji je 62 % učencev, ki so deležni zelo zavzetega poučevanja, kar je nekoliko manj od 
mednarodnega povprečja, 69 %. Podoben delež učencev, ki so deležni najbolj zavzetega poučevanja, 
kot je v Sloveniji, imajo Poljska, Nizozemska, Nova Zelandija, Češka, Gruzija, Finska in Francija. 
Manjše deleže učencev, ki so prepoznali poučevanje svojega učitelja kot zelo zavzeto, pa so izmerili 



290                                                                                                                                                TIMSS 2015 za četrti razred

na Danskem, v Tajvanu, Singapurju, Hong Kongu, Južni Koreji in na Japonskem. Za države, ki so 
Sloveniji podobne, in tudi tiste nižje na lestvici, je značilna zelo majhna ali nikakršna razlika med 
znanjem učencev, ki imajo zelo, in učencem, ki imajo srednje zavzete učitelje, vendar nižje znanje 
učencev, ki so poučevanje svojega učitelja opredelili kot manj zavzeto. V Sloveniji je razlika v znanju 
med skupinama učencev, ki so bili deležni najbolj zavzetega poučevanja, in skupino učencev, ki so 
bili deležni nezavzetega poučevanja, 23 statistično pomembnih točk.

Motivacijo za učenje naravoslovja med mlajšimi učenci smo izmerili s podatki o strinjanju 
učencev z nekaterimi trditvami, ki ostajajo v raziskavi TIMSS od prve izvedbe leta 1995, ter nekaj 
novejšimi trditvami iz leta 2011, ki so posebej primerne za četrtošolce:

1. Z veseljem se učim naravoslovje.
2. Želim si, da se mi ne bi bilo treba učiti naravoslovja.*
3. Naravoslovje je dolgočasno.*
4. Pri naravoslovje se učimo veliko zanimivega.
5. Rad imam naravoslovje.
6. Z veseljem pričakujem ure naravoslovja.
7. Pri naravoslovju se učim, kako delujejo stvari v naravi.
8. Rad delam poskuse.
9. Naravoslovje je eden izmed mojih najljubših predmetov.
* Obrnjena lestvica.

Podatki učencev so bili združeni v lestvico naklonjenost do učenja naravoslovja glede na stopnjo 
strinjanja: zelo se strinjam, strinjam se, ne strinjam se ali sploh se ne strinjam. Učenci, ki se v povprečju 
zelo strinjajo s 5 trditvami in strinjajo z ostalimi 4 ter so dobili na lestvici najmanj 9,6 točk, se zelo radi 
učijo naravoslovje. Učenci, ki pa se v povprečju ne strinjajo s 5 in strinjajo z ostalimi 4 ter so dobili 
na lestvici največ 7,6 točke, se ne marajo učiti naravoslovja. Vsi ostali učenci se srednje radi učijo 
naravoslovje (Preglednica N10.2).

Dobra polovica četrtošolcev v mednarodnem okviru se zelo rada uči naravoslovje, tretjina 
učencev se jih srednje rado uči in le 11 % učencev se jih ne mara učiti naravoslovja. V mednarodnem 
okviru tudi velja, da imajo učenci, ki se zelo radi učijo naravoslovje, tudi višje dosežke. V evropskih 
državah, na Portugalskem, v Bolgariji, Litvi in Italiji, je več kot 60 % učencev, ki se zelo radi učijo 
naravoslovje. Več kot polovico takih učencev imajo še na Severnem Irskem, Irskem, v Srbiji, Nemčiji 
in na Hrvaškem. V drugih evropskih državah je delež učencev, ki se zelo radi učijo naravoslovje, nižji 
od mednarodnega povprečja, kar velja tudi za Slovenijo. Pri nas se naravoslovje zelo rado uči 43% 
četrtošolcev, 40 % se jih srednje rado uči, 17 % pa se jih ne mara učiti. Finska je edina evropska 
država, ki ima nižji delež učencev, ki se zelo radi učijo naravoslovje, od slovenskih učencev (38 %).



TIMSS 2015 za četrti razred                                                                                                                                                                 291

Bolgarija  88 (1,0) 543 (5,4) 10 (0,9) 507 (10,0) 2 (0,3) ~ ~ 11,1 (0,06)
Portugalska  88 (0,7) 509 (2,3) 11 (0,7) 504 (3,7) 2 (0,2) ~ ~ 10,8 (0,04)
Iran  86 (0,9) 427 (4,0) 11 (0,9) 404 (11,5) 2 (0,3) ~ ~ 11,0 (0,05)
Srbija  85 (0,9) 526 (3,9) 13 (0,7) 528 (5,6) 2 (0,3) ~ ~ 10,9 (0,05)
Oman  85 (0,8) 443 (3,2) 12 (0,6) 390 (5,3) 3 (0,2) 335 (8,2) 10,7 (0,04)
Turčija  84 (0,7) 495 (3,0) 14 (0,7) 436 (5,8) 2 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,04)
Maroko  83 (1,0) 366 (5,0) 14 (0,9) 319 (8,7) 3 (0,3) 267 (21,4) 10,6 (0,06)
Indonezija  81 (1,0) 409 (4,9) 16 (0,8) 367 (7,1) 2 (0,3) ~ ~ 10,6 (0,06)
Španija  81 (1,2) 520 (2,6) 15 (0,8) 514 (4,3) 4 (0,6) 513 (8,6) 10,6 (0,07)
Ruska federacija  80 (0,9) 567 (3,0) 18 (0,8) 568 (4,7) 2 (0,3) ~ ~ 10,4 (0,05)
Kuvajt  79 (1,1) 349 (6,4) 17 (0,9) 309 (10,0) 3 (0,4) 262 (16,9) 10,6 (0,06)
Bahrajn  79 (0,7) 472 (2,6) 15 (0,6) 431 (6,2) 6 (0,5) 400 (11,1) 10,5 (0,04)
Madžarska  78 (1,0) 544 (3,2) 19 (0,8) 539 (5,2) 3 (0,3) 534 (9,6) 10,5 (0,05)
Litva  75 (0,9) 531 (2,6) 21 (0,8) 519 (3,7) 3 (0,3) 506 (9,9) 10,2 (0,05)
ZDA  75 (0,7) 551 (2,2) 19 (0,5) 543 (3,2) 6 (0,4) 526 (4,8) 10,3 (0,04)
Katar  74 (1,0) 452 (3,8) 20 (0,9) 413 (6,8) 7 (0,4) 376 (9,3) 10,3 (0,05)
Zd. arab. emirati  73 (0,8) 469 (2,8) 21 (0,6) 420 (4,1) 6 (0,3) 394 (7,5) 10,3 (0,04)
Savdska Arabija  72 (1,3) 406 (5,1) 21 (1,3) 374 (7,2) 7 (0,5) 370 (9,2) 10,2 (0,06)
Severna Irska  72 (1,2) 519 (2,7) 23 (0,9) 522 (3,3) 6 (0,8) 526 (7,4) 10,0 (0,06)
Čile  72 (1,1) 484 (2,8) 21 (0,8) 471 (3,7) 7 (0,5) 460 (5,8) 10,2 (0,05)
Norveška (5)  72 (1,3) 538 (2,9) 23 (1,0) 539 (2,8) 5 (0,5) 536 (7,1) 10,0 (0,05)
Kazahstan  72 (1,4) 557 (4,7) 27 (1,3) 532 (5,4) 1 (0,2) ~ ~ 10,2 (0,07)
Irska  71 (1,3) 529 (2,7) 24 (1,2) 533 (3,9) 5 (0,4) 520 (6,6) 10,0 (0,06)
Kanada  71 (0,8) 528 (2,4) 24 (0,7) 525 (2,6) 5 (0,3) 518 (6,7) 10,1 (0,04)
Italija  70 (1,1) 519 (2,7) 25 (0,9) 519 (3,3) 4 (0,5) 495 (8,5) 9,9 (0,05)
Anglija  70 (1,3) 534 (2,5) 24 (0,9) 544 (3,9) 6 (0,6) 535 (6,6) 9,9 (0,06)
Hrvaška  69 (1,3) 536 (2,2) 29 (1,2) 531 (3,6) 2 (0,4) ~ ~ 10,2 (0,06)
Slovaška  69 (1,3) 518 (3,2) 25 (1,0) 529 (3,6) 6 (0,5) 522 (7,6) 10,0 (0,06)
Nemčija r 68 (1,2) 532 (2,4) 27 (1,0) 536 (3,1) 5 (0,5) 528 (7,6) 9,9 (0,05)
Ciper  65 (1,5) 485 (2,3) 22 (1,0) 482 (5,0) 12 (1,2) 478 (5,7) 9,7 (0,08)
Belgija (FL)  65 (1,4) 509 (2,4) 32 (1,2) 519 (2,9) 3 (0,4) 510 (6,6) 9,7 (0,05)
Avstralija  63 (1,0) 524 (3,2) 29 (0,8) 528 (3,6) 8 (0,5) 517 (5,5) 9,7 (0,05)
Poljska  63 (1,4) 546 (2,6) 29 (1,0) 550 (3,2) 7 (0,7) 549 (6,1) 9,8 (0,06)
Nizozemska  63 (1,0) 518 (2,8) 32 (1,0) 519 (3,5) 5 (0,5) 504 (6,3) 9,6 (0,04)
Slovenija  62 (1,0) 545 (2,8) 33 (1,0) 544 (3,0) 5 (0,5) 522 (6,5) 9,7 (0,05)
Nova Zelandija  61 (1,0) 504 (3,4) 31 (1,0) 514 (2,8) 8 (0,5) 499 (6,1) 9,6 (0,05)
Češka  60 (1,4) 531 (2,7) 33 (1,2) 541 (3,2) 6 (0,6) 535 (5,2) 9,5 (0,06)
Gruzija  60 (1,5) 460 (4,3) 38 (1,5) 450 (4,1) 2 (0,2) ~ ~ 10,0 (0,06)
Finska  60 (1,2) 556 (2,7) 34 (1,1) 554 (2,7) 6 (0,5) 532 (5,5) 9,4 (0,04)
Francija  60 (1,1) 487 (2,9) 34 (0,9) 492 (3,5) 5 (0,5) 480 (6,5) 9,6 (0,05)
Švedska  59 (1,1) 537 (4,2) 35 (1,0) 548 (3,5) 6 (0,5) 533 (8,4) 9,4 (0,04)
Tajvan  58 (1,1) 559 (2,0) 31 (0,8) 553 (2,7) 11 (0,8) 541 (5,2) 9,5 (0,06)
Singapur  56 (0,9) 595 (3,9) 35 (0,7) 587 (4,2) 9 (0,6) 577 (5,8) 9,4 (0,04)
Hong Kong  55 (1,2) 562 (3,6) 33 (0,9) 553 (3,0) 12 (0,8) 544 (4,8) 9,4 (0,06)
Danska  49 (1,5) 530 (2,6) 38 (1,2) 526 (2,3) 13 (1,1) 523 (4,8) 9,0 (0,07)
Južna Koreja  33 (1,4) 597 (2,3) 50 (0,9) 587 (2,3) 17 (1,2) 583 (3,7) 8,4 (0,06)
Japonska  28 (1,1) 571 (2,8) 49 (1,0) 572 (2,2) 23 (1,2) 562 (3,2) 8,1 (0,05)
Medn. povprečje  69 (0,2) 510 (0,5) 25 (0,1) 500 (0,7) 6 (0,1) 489 (1,3) - 

( )

Nezavzeto poučevanje

Odstotek 
učencev

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 
r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti 
združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.  

Preglednica N10.1: Zavzetost učiteljev pri poučevanju naravoslovja po presoji učencev

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečje na lestvici

Učencem je bilo dodeljeno število točk na lestvici iz vseh njihovih odgovorov na 10 vprašanj o poučevanju. Glede na to so razporejeni v tri skupine. 
Učenci so ocenjeni kot takšni, ki so izpostavljeni zelo zavzetemu poučevanju naravoslovja, če so imeli na lestvici vsaj 9 točk, kar ustreza 
njihovemu popolnemu strinjanju s 5 od 10 izjav in strinjanju z drugimi 5. Učenci so ocenjeni kot takšni, ki so izpostavljeni nezavzetemu 
poučevanju, če so imeli na lestvici manj od 7 točk, kar ustreza njihovemu nestrinjanju s 5 od 10 izjav in strinjanju s 5. Vsi ostali učenci so ocenjeni kot 
takšni, ki so izpostavljeni srednje zavzetemu poučevanju naravoslovja. 

Povprečni 
dosežek

Poročilo učencev

Država

Zelo zavzeto poučevanje Srednje zavzeto poučevanje
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Portugalska  82 (1,0) 512 (2,2) 16 (0,9) 493 (3,9) 3 (0,3) 487 (6,7) 11,3 (0,05)  0,8 (0,08) h
Turčija  81 (1,0) 499 (2,9) 17 (0,8) 423 (6,5) 2 (0,2) ~ ~ 11,1 (0,04)  0,2 (0,06) h
Oman  74 (0,9) 456 (3,3) 23 (0,8) 374 (4,4) 3 (0,3) 348 (8,0) 10,9 (0,04)  0,6 (0,06) h
Iran  74 (1,2) 439 (4,2) 23 (1,1) 377 (7,0) 3 (0,4) 381 (14,2) 11,0 (0,06)  0,3 (0,07) h
Bolgarija  71 (1,3) 554 (4,5) 24 (1,1) 502 (9,0) 5 (0,6) 479 (11,8) 10,7 (0,06)  ◊ ◊  
Kuvajt  67 (1,5) 360 (7,0) 27 (1,3) 299 (7,2) 6 (0,5) 278 (13,4) 10,6 (0,06)  ◊ ◊  
Indonezija  66 (1,6) 420 (4,5) 31 (1,4) 364 (6,6) 3 (0,4) 286 (17,2) 10,5 (0,06)  ◊ ◊  
Maroko  66 (1,4) 384 (4,8) 30 (1,3) 304 (7,0) 4 (0,4) 291 (16,5) 10,7 (0,07)  0,9 (0,09) h
Bahrajn  66 (0,9) 488 (2,9) 27 (0,8) 411 (4,6) 7 (0,4) 409 (10,7) 10,7 (0,03)  0,6 (0,09) h
Kazahstan  66 (1,3) 559 (4,6) 32 (1,1) 533 (5,5) 3 (0,3) 528 (9,9) 10,5 (0,06)  0,1 (0,08)  
Zd. arab. emirati  64 (0,9) 484 (2,6) 28 (0,6) 401 (3,4) 7 (0,4) 397 (6,1) 10,5 (0,04)  0,2 (0,05) h
Litva  62 (1,1) 537 (2,6) 30 (0,9) 515 (3,2) 8 (0,6) 507 (6,7) 10,2 (0,05)  -0,1 (0,07)  
ZDA  61 (0,9) 555 (2,3) 28 (0,6) 540 (2,9) 11 (0,5) 526 (3,9) 10,3 (0,04)  0,3 (0,06) h
Katar  60 (1,2) 469 (3,6) 31 (1,0) 398 (6,2) 9 (0,5) 383 (8,2) 10,4 (0,05)  0,4 (0,09) h
Italija  60 (1,1) 523 (2,9) 32 (1,0) 512 (3,0) 7 (0,5) 500 (6,4) 10,1 (0,04)  0,3 (0,07) h
Severna Irska  59 (1,2) 526 (2,5) 32 (1,0) 515 (3,6) 10 (0,8) 500 (6,6) 10,2 (0,05)  0,4 (0,08) h
Irska  58 (1,5) 539 (2,4) 31 (1,1) 519 (3,7) 11 (0,8) 506 (6,0) 10,2 (0,06)  -0,1 (0,09)  
Ruska federacija  58 (1,2) 570 (3,2) 34 (1,1) 564 (3,8) 8 (0,5) 566 (9,2) 10,1 (0,05)  -0,3 (0,07) i
Nova Zelandija  58 (1,1) 514 (2,8) 32 (1,0) 501 (3,4) 10 (0,6) 480 (6,0) 10,1 (0,05)  0,1 (0,07)  
Tajvan  58 (1,2) 563 (2,1) 32 (0,9) 549 (2,6) 11 (0,8) 532 (5,2) 10,2 (0,06)  0,0 (0,08)  
Španija  58 (1,3) 527 (2,8) 30 (0,8) 509 (3,2) 12 (0,9) 505 (3,6) 10,1 (0,06)  0,4 (0,08) h
Hong Kong  57 (1,0) 569 (3,4) 32 (0,9) 543 (3,4) 11 (0,6) 533 (4,9) 10,1 (0,05)  0,2 (0,07) h
Srbija  57 (1,5) 528 (5,1) 32 (1,2) 522 (4,6) 11 (0,8) 527 (4,6) 10,0 (0,07)  0,2 (0,09) h
Savdska Arabija  56 (1,5) 427 (4,9) 34 (1,3) 357 (6,8) 11 (0,7) 364 (9,6) 10,2 (0,06)  -0,3 (0,09) i
Singapur  56 (0,9) 600 (3,8) 33 (0,7) 582 (4,2) 11 (0,5) 567 (5,1) 10,1 (0,04)  0,0 (0,05)  
Nemčija r 55 (1,3) 539 (2,3) 32 (1,0) 527 (3,2) 12 (0,8) 523 (4,8) 10,0 (0,06) r -0,1 (0,09)  
Avstralija  54 (1,2) 531 (2,7) 34 (0,9) 522 (3,6) 12 (0,6) 505 (6,2) 10,0 (0,05)  0,0 (0,07)  
Norveška (5)  53 (1,5) 544 (2,8) 37 (1,0) 533 (3,4) 10 (0,8) 526 (4,6) 10,0 (0,07)  ◊ ◊  
Japonska  53 (1,2) 577 (2,0) 37 (1,0) 563 (2,9) 10 (0,6) 551 (4,3) 10,0 (0,05)  0,0 (0,07)  
Kanada  52 (1,1) 533 (2,5) 34 (0,7) 522 (2,6) 13 (0,6) 513 (3,8) 9,9 (0,05)  ◊ ◊  
Gruzija  50 (1,3) 470 (4,1) 45 (1,3) 441 (4,2) 4 (0,5) 405 (11,7) 10,0 (0,05)  -0,7 (0,06) i
Madžarska  50 (1,3) 553 (2,7) 37 (1,0) 533 (4,6) 13 (0,7) 528 (6,6) 9,7 (0,05)  0,0 (0,08)  
Hrvaška  50 (1,4) 538 (2,5) 40 (1,0) 528 (2,8) 11 (0,8) 532 (3,8) 9,8 (0,06)  -0,2 (0,08)  
Anglija  49 (1,2) 542 (2,9) 34 (0,8) 535 (3,1) 17 (0,9) 523 (4,1) 9,8 (0,06)  0,3 (0,09) h
Poljska  48 (1,4) 553 (2,6) 40 (1,0) 543 (3,0) 12 (0,8) 543 (5,6) 9,6 (0,06)  ◊ ◊  
Francija  47 (1,2) 494 (3,0) 37 (0,9) 484 (3,4) 16 (1,0) 480 (4,7) 9,6 (0,06)  ◊ ◊  
Čile  46 (1,3) 491 (3,5) 39 (0,8) 469 (3,3) 15 (0,8) 471 (3,2) 9,6 (0,06)  -0,2 (0,08) i
Nizozemska  46 (1,4) 527 (3,4) 39 (1,2) 510 (2,9) 15 (0,9) 508 (3,4) 9,5 (0,06)  0,0 (0,10)  
Slovaška  46 (1,1) 526 (3,5) 38 (0,8) 517 (3,4) 16 (0,8) 517 (4,2) 9,5 (0,05)  -0,2 (0,07) i
Švedska  45 (1,2) 539 (4,7) 42 (1,0) 543 (3,3) 13 (0,9) 539 (5,7) 9,7 (0,05)  -0,1 (0,08)  
Danska  45 (1,8) 532 (3,0) 37 (1,2) 526 (2,4) 18 (1,3) 518 (3,9) 9,5 (0,09)  0,0 (0,11)  
Belgija (FL)  44 (1,3) 518 (2,4) 39 (1,1) 514 (3,1) 17 (0,8) 493 (3,7) 9,5 (0,05)  0,2 (0,08) h
Ciper  44 (1,6) 491 (2,5) 32 (1,1) 477 (3,4) 23 (1,3) 477 (4,4) 9,4 (0,08)  ◊ ◊  
Češka  44 (1,2) 537 (3,1) 38 (0,9) 535 (3,1) 18 (0,8) 529 (3,2) 9,5 (0,05)  -0,1 (0,08)  
Slovenija  43 (1,2) 551 (3,0) 40 (0,9) 540 (2,9) 17 (1,0) 531 (3,5) 9,4 (0,05)  0,1 (0,07)  
Južna Koreja  42 (1,2) 605 (2,4) 44 (1,0) 582 (2,6) 14 (0,8) 566 (3,3) 9,5 (0,05)  0,1 (0,06)  
Finska  38 (1,1) 558 (2,9) 44 (0,8) 555 (2,4) 19 (0,9) 545 (3,9) 9,2 (0,05)  0,1 (0,07)  

Medn. povprečje  56 (0,2) 518 (0,5) 33 (0,1) 492 (0,6) 11 (0,1) 483 (1,1)       
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Povprečni 
dosežek

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2011. Sklicna 
točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata 
standardnemu odklonu porazdelitve.  

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh njihovih odgovorov na 9 vprašanj o naklonjenosti do učenja naravoslovja. Glede na to so 
razdeljeni v tri skupine. Učenci, ki se zelo radi učijo naravoslovje, so imeli na lestvici najmanj 9,6 točk, kar ustreza njihovemu popolnemu 
strinjanju s 5 od 9 izjav in strinjanju z ostalimi 4. Učenci, ki se naravoslovja ne učijo radi, so imeli na lestvici največ 7,6 točk, kar ustreza 
njihovemu nestrinjanju s 5 od 9 izjav in strinjaju s 4. Vsi ostali so opredeljeni za učence, ki se srednje radi učijo naravoslovje.

Statistično pomembno višje kot  v 
letu 2011

Razlika v povprečju 
na lestvici iz 2011

Preglednica N10.2: Naklonjenost učencev do učenja naravoslovja

Poročilo učencev

Zelo rad se učim naravoslovje Srednje rad se učim naravoslovje

Povprečni 
dosežek

Država

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 
r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.

Odstotek 
učencev

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Statistično pomembno nižje kot  v 
letu 2011

Odstotek 
učencev

Povprečje na 
lestvici

Odstotek 
učencev

Ne učim se rad naravoslovja

Diamant (◊) označuje, da država ni sodelavala v oceni TIMSS 2011

Povprečni 
dosežek
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Učenci, ki se zelo radi učijo naravoslovje, so dosegli 11 točk več kot učenci, ki se ga srednje 
radi učijo. Učenci, ki se ne učijo radi naravoslovja so dosegli 9 točk manj kot tisti, ki se srednje radi 
učijo naravoslovje, in kar 20 točk manj od učencev, ki se narovoslovje zelo radi učijo. Vse razlike v 
dosežkih so statistično pomembne.

Merjenje samozavesti pri učenju naravoslovja, občutka učenca o svoji uspešnosti pri tem 
predmetu, je v TIMSS tradicionalno od leta 1995. Tudi ta kazalec pa je bil v letu 2011 posodobljen, 
in sicer tako, da natančneje zaznava posamezne vidike samozavesti v različnem naravoslovnem 
znanju.

Samozavest pri učenju naravoslovja med četrtošolci smo izmerili s podatki o strinjanju učencev 
z naslednjimi 7 trditvami:

1. Pri naravoslovju sem ponavadi uspešen.
2. Naravoslovje je zame težje kot za večino mojih sošolcev.*
3. Naravoslovje mi ne gre.*
4. Pri naravoslovju se snov hitro naučim.
5. Učitelj pravi, da sem dober v naravoslovju.
6. Naravoslovje je zame težje kot drugi predmeti.*
7. Naravoslovje me zmede.*
* Obrnjena lestvica.

Podatki učencev so bili združeni v lestvico samozavest pri učenju naravoslovja glede na stopnjo 
strinjanja: zelo se strinjam, strinjam se, ne strinjam se ali sploh se ne strinjam. Učenci, ki se v povprečju 
zelo strinjajo s 4 trditvami in strinjajo z ostalimi 3 ter so dobili na lestvici najmanj 10,2 točki, so zelo 
samozavestni pri učenju naravoslovja. Učenci, ki pa se v povprečju ne strinjajo s 4 trditvami in strinjajo 
z ostalimi 3 ter so dobili na lestvici največ 8,2 točk, so nesamozavestni pri učenju naravoslovja. Vsi 
ostali učenci so pri učenju naravoslovja zmerno samozavestni (Preglednica N10.3).

Mednarodno je 40 % učencev zelo samozavestnih, 42 % zmerno samozavestnih in 18 % 
nesamozavestnih pri učenju naravoslovja. Dosežek po skupinah pada. Učenci, ki so zelo samozavestni 
imajo višje dosežke od ostalih dveh skupin.

Pri nas je zelo samozavestnih pri učenju naravoslovja 35 % četrtošolcev, skoraj polovica jih je 
zmerno samozavestnih (47 %) in 18 % učencev nesamozavestnih. Učenci, ki so zelo samozavestni 
pri učenju naravoslovja, so dosegli 23 točk več kot učenci, ki so zmerno samozavestni. Učenci, ki so 
nesamozavestni pri učenju naravoslovja, so dosegli 46 točk manj kot tisti, ki so zmerno samozavestni, in 
kar 69 točk manj od učencev, ki so zelo samozavestni. Vse razlike v dosežkih so statistično pomembne.
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Turčija  61 (1,1) 514 (2,8) 28 (0,9) 453 (3,9) 11 (0,6) 399 (6,6) 10,8 (0,05)  0,2 (0,07) h
Bolgarija  60 (1,6) 569 (4,1) 28 (1,0) 514 (6,7) 12 (0,9) 445 (10,4) 10,8 (0,07)  ◊ ◊  
Iran  56 (1,3) 452 (4,7) 30 (1,3) 402 (5,1) 14 (0,9) 348 (9,1) 10,7 (0,06)  -0,3 (0,08) i
Srbija  54 (1,4) 544 (5,2) 31 (1,0) 517 (4,4) 15 (1,0) 478 (5,6) 10,5 (0,06)  0,1 (0,09)  
Kuvajt  52 (1,3) 373 (7,1) 33 (1,0) 314 (7,0) 15 (0,9) 277 (9,5) 10,4 (0,05)  ◊ ◊  
Oman  50 (1,3) 470 (3,7) 35 (1,0) 413 (3,5) 15 (0,7) 359 (5,3) 10,4 (0,05)  -0,2 (0,07)  
Norveška (5)  50 (1,2) 551 (2,7) 42 (1,0) 531 (3,0) 9 (0,6) 500 (5,7) 10,3 (0,05)  ◊ ◊  
Kazahstan  49 (1,4) 568 (5,0) 41 (1,2) 536 (4,8) 10 (0,8) 516 (8,9) 10,5 (0,06)  0,0 (0,09)  
Hrvaška  48 (1,3) 549 (2,3) 42 (1,1) 525 (2,5) 10 (0,7) 499 (5,3) 10,4 (0,05)  -0,5 (0,07) i
Bahrajn  48 (1,0) 499 (3,1) 35 (1,0) 442 (4,0) 17 (0,7) 393 (6,1) 10,3 (0,04)  0,1 (0,08)  
Portugalska  47 (1,3) 523 (2,5) 41 (1,0) 502 (2,4) 11 (0,8) 469 (4,5) 10,2 (0,05)  0,2 (0,08) h
Katar  47 (1,2) 478 (3,7) 34 (0,8) 427 (4,2) 20 (0,9) 371 (7,1) 10,2 (0,05)  0,0 (0,07)  
Nemčija r 47 (1,1) 548 (2,4) 40 (1,0) 529 (2,8) 14 (0,7) 496 (5,3) 10,1 (0,04) r -0,2 (0,06) i
Madžarska  45 (1,2) 570 (2,7) 39 (0,9) 529 (3,8) 16 (0,8) 499 (6,2) 10,1 (0,05)  -0,1 (0,07)  
ZDA  44 (0,8) 569 (2,1) 38 (0,7) 542 (2,2) 17 (0,6) 506 (3,6) 10,0 (0,03)  -0,1 (0,05)  
Litva  44 (1,2) 552 (2,7) 42 (1,0) 519 (3,0) 14 (0,6) 483 (5,4) 10,0 (0,04)  0,0 (0,06)  
Gruzija  44 (1,3) 478 (3,7) 42 (1,3) 450 (4,3) 14 (1,0) 396 (5,7) 10,1 (0,05)  -0,4 (0,08) i
Zd. arab. emirati  43 (0,7) 503 (2,6) 40 (0,6) 435 (3,2) 17 (0,5) 379 (3,9) 10,1 (0,03)  -0,3 (0,04) i
Španija  42 (1,1) 544 (2,5) 36 (0,8) 513 (2,9) 22 (0,9) 480 (3,7) 10,0 (0,05)  0,2 (0,07)  
Savdska Arabija  41 (1,3) 440 (5,3) 36 (1,1) 384 (5,2) 23 (1,1) 342 (7,8) 10,0 (0,06)  -0,7 (0,09) i
Ruska federacija  40 (1,1) 582 (3,3) 41 (0,7) 566 (3,8) 19 (1,0) 543 (6,5) 9,9 (0,05)  -0,3 (0,07) i
Švedska  40 (1,1) 560 (3,3) 50 (1,0) 532 (4,3) 10 (0,6) 508 (5,8) 10,0 (0,04)  -0,3 (0,06) i
Poljska  39 (1,1) 565 (2,6) 47 (1,0) 544 (2,6) 14 (0,8) 510 (4,8) 9,9 (0,05)  ◊ ◊  
Italija  39 (1,1) 531 (3,3) 46 (1,0) 517 (3,4) 14 (0,7) 485 (4,6) 9,9 (0,04)  0,1 (0,06)  
Kanada  39 (0,9) 547 (2,3) 43 (0,7) 523 (2,5) 18 (0,6) 495 (3,3) 9,8 (0,04)  ◊ ◊  
Belgija (FL)  39 (1,2) 527 (2,4) 45 (0,9) 512 (3,0) 16 (0,8) 475 (3,7) 9,8 (0,05)  0,2 (0,06)  
Irska  38 (1,4) 546 (2,9) 45 (1,2) 530 (2,9) 16 (0,7) 492 (4,0) 9,8 (0,05)  -0,3 (0,07) i
Tajvan  38 (1,1) 578 (2,2) 46 (0,9) 551 (2,5) 16 (0,8) 514 (3,4) 9,8 (0,04)  -0,2 (0,07) i
Maroko  38 (1,3) 406 (5,4) 41 (1,2) 346 (5,7) 20 (1,0) 290 (8,8) 10,0 (0,05)  0,6 (0,08) h
Slovaška  38 (1,0) 547 (3,4) 40 (0,9) 518 (3,4) 22 (0,9) 481 (4,1) 9,8 (0,04)  -0,3 (0,06) i
Nizozemska  38 (1,1) 535 (3,2) 45 (1,1) 517 (2,6) 18 (0,9) 482 (3,4) 9,8 (0,04)  0,0 (0,07)  
Danska  37 (1,2) 542 (2,9) 46 (1,0) 525 (2,5) 17 (1,0) 503 (4,1) 9,8 (0,05)  0,1 (0,06)  
Ciper  37 (1,3) 502 (2,6) 37 (1,0) 480 (3,2) 26 (1,2) 461 (4,0) 9,7 (0,07)  ◊ ◊  
Severna Irska  36 (1,2) 534 (3,1) 45 (1,1) 521 (2,7) 19 (0,8) 492 (4,5) 9,7 (0,04)  0,0 (0,07)  
Slovenija  35 (1,0) 566 (2,9) 47 (0,8) 543 (2,6) 18 (0,8) 497 (4,5) 9,7 (0,04)  -0,4 (0,06) i
Avstralija  35 (0,9) 542 (3,5) 45 (0,8) 525 (2,7) 20 (0,8) 494 (4,2) 9,7 (0,04)  -0,2 (0,06) i
Indonezija  35 (1,4) 436 (4,8) 46 (1,2) 394 (5,2) 19 (1,2) 345 (6,9) 9,8 (0,06)  ◊ ◊  
Finska  34 (1,0) 573 (2,9) 52 (0,9) 552 (2,5) 14 (0,7) 519 (3,9) 9,7 (0,03)  0,0 (0,05)  
Češka  33 (1,0) 550 (3,0) 45 (0,9) 537 (2,6) 22 (1,0) 505 (3,5) 9,6 (0,05)  -0,2 (0,07)  
Anglija  33 (1,0) 556 (3,0) 42 (0,8) 537 (2,6) 25 (0,9) 510 (3,7) 9,5 (0,05)  0,0 (0,07)  
Francija  30 (1,0) 509 (2,8) 46 (0,9) 490 (3,1) 24 (0,9) 459 (4,0) 9,4 (0,05)  ◊ ◊  
Čile  29 (1,2) 512 (3,7) 40 (0,9) 477 (3,2) 31 (1,0) 455 (3,3) 9,3 (0,05)  0,0 (0,06)  
Singapur  26 (0,6) 621 (3,7) 43 (0,7) 596 (3,9) 31 (0,7) 559 (4,6) 9,2 (0,03)  0,1 (0,04)  
Hong Kong  25 (1,2) 588 (3,9) 48 (1,0) 558 (3,2) 27 (0,9) 526 (3,3) 9,3 (0,04)  0,2 (0,06) h
Nova Zelandija  24 (0,9) 537 (3,3) 51 (1,0) 510 (3,0) 25 (0,8) 470 (3,7) 9,3 (0,03)  0,0 (0,06)  
Japonska  24 (0,8) 589 (2,5) 59 (0,8) 568 (2,0) 17 (0,7) 545 (3,6) 9,3 (0,03)  0,4 (0,04) h
Južna Koreja  20 (0,7) 622 (2,6) 57 (1,0) 592 (2,2) 24 (1,1) 556 (2,9) 9,1 (0,03)  0,3 (0,05) h

Medn. povprečje  40 (0,2) 532 (0,5) 42 (0,1) 501 (0,5) 18 (0,1) 464 (0,8)       

h
i

( )

Veliko nižje kot v letu 2011.

Država
Odstotek 
učencev

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2011. Sklicna 
točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata 
standardnemu odklonu porazdelitve.  

Odstotek 
učencev

Zelo samozavestni Zmerno samozavesti

Povprečni 
dosežek

Preglednica N10.3: Samozavest učencev pri naravoslovju

Veliko višje kot v letu  2011.

Razlika v povprečju 
na lestvici iz 2011

Povprečje na 
lestvici

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici samozavesti iz svojega strinjanja s 7 izjavami. Glede na to so razporejeni v tri skupine. Učenci 
so ocenjeni, da so zelo samozavestni v naravoslovju, če imajo najmanj 10,2 točki, kar ustreza njihovemu popolnemu strinjanju s 4 od 7 
izjav in strinjanju z ostalimi 3. Učenci so nesamozavestni v naravoslovju, če imajo največ 8,2 točk, kar pomeni, da se ne strinjajo s 4 od 7 
izjav in strinjajo s 3. Vsi ostali učenci so ocenjeni kot takšni, ki so zmerno samozavestni v naravoslovju. 

Odstotek 
učencev

Poročilo učencev

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Diamant (◊) označuje, da država ni sodelavala v oceni TIMSS 2011.

Nesamozavestni
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