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I 

POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava tematiko motiviranosti učencev in vpliv učiteljevih pristopov nanjo, s 

poudarkom na pouku matematike. Poleg spodbud iz domačega okolja, dobre razredne in šolske 

klime ima velik vpliv na motivacijo tudi učitelj. Učitelj je vpet v mnoge okvire, ki se jih pri svojem 

delu mora držati in jih izpolnjevati. Znotraj njih pa lahko samostojno oblikuje učne oblike, metode 

in aktivnosti. Cilj raziskave je bil ugotoviti zaželenost različnih učiteljevih pristopov pri pouku 

matematike z vidika učencev, vpliv teh pristopov na motivacijo učencev ter usklajenost med 

zaželenostjo in prisotnostjo različnih učiteljevih pristopov po mnenju učencev šestega in devetega 

razreda osnovne šole.  

Raziskava med učenci 6. in 9. razreda je pokazala, da na učenčevo motivacijo najbolj vpliva učitelj 

s svojimi lastnostmi in dejanji. Po mnenju učencev deluje najbolj motivacijsko učitelj z njegovo 

dobro voljo in smislom za humor ter s tem, da zna predstaviti tudi dolgočasno snov na zanimiv 

način. Učenci in učenke imajo podobne želje glede učiteljevega poučevanja, zato se učiteljem ne 

bi bilo potrebno prilagati glede spola učencev. Glede na starost in kraj šolanja se pojavi kar nekaj 

razlik med zaželenostjo učiteljevih pristopov. Po mnenju šestošolcev naj bi pouk matematike 

potekal zelo aktivno, saj si želijo več specifičnih učnih dejavnosti, devetošolci pa si želijo predvsem 

pogovora in različnih ponazoritev. Zanimalo me je mnenje učencev o učiteljevi uporabi naprednih 

oblik aktivnosti pri pouku matematike. Učenci menijo, da oblike, ki so zanje pomembne, učitelji 

preredko uporabljajo. Po mnenju učencev učitelji preredko uporabljajo delov v dvojicah in 

uporabo različnih ponazoritev ter nalog zabavne matematike. Kljub temu, da si učenci domačih 

nalog ne želijo, se zavedajo, da so zanje pomembne.  

V diplomskem delu sem prišla do uporabnih in pomembnih ugotovitev na področju motiviranja 

učencev s strani učitelja. Tako učitelji, kot tudi učenci si želijo čim boljšega vzdušja v razredu. 

Učenci si želijo čim več sproščenega pogovora z učitelji in prav je, da jim to omogočimo in tako 

ustvarimo ugodne pogoje za delo pri pouku.  

 

Ključne besede: motivacija, učna motivacija, pouk matematike, učiteljevi pristopi 

  



II 

ABSTRACT 

This graduation thesis is about students’ motivation in relation to teacher's actions during 

mathematics lessons. Beside family stimulation, good atmosphere in class and school, teachers 

have an important role in students’ motivation. They have to consider many different pedagogic 

rules and, in accordance with them, create many different ways of conducting lectures, design 

methods and activities. 

The goal of this research was to find out the desirability of different teachers’ strategies related to 

mathematics lessons from the students’ perspective, the influence of these strategies on their 

influence to motivation and concordance between desirability and presence of different teachers’ 

strategies. 

The research led to the conclusion that the greatest influence on students’ motivation has the 

teachers’ character and their actions. Students feel they are motivated by optimistic teachers with 

a sense of humour and ability to deliver also uninteresting lectures in a interesting way. Students, 

girls and boys, have similar wishes about the way teachers lecture. Students’ age and school 

location (rural or metropolitan) make a few differences in which teachers’ actions are preferred to 

others. 6th grade students wish to have more mathematics activities, while 9th grade students 

want more conversations and visualizations. I was interested in students’ opinion about using 

process oriented teaching methods. Students think teachers do not use such methods often 

enough. Students also realise that homework is important for learning mathematics although they 

do not like it. 

In this graduation thesis I found out useful and important findings about students' motivation. 

Teachers as well as students wish to have good atmosphere in the class. Students like to have an 

opportunity for relaxed conversations with their teachers as often as possible. 

 

Keywords: motivation, academic motivation, instruction of mathematics, teaching strategies 
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D. Blaznik Učiteljevi pristopi pri poučevanju matematike in njihovi vplivi na učno motivacijo 

1 

1 UVOD 

Ko smo motivirani, smo se pripravljeni učiti v najrazličnejših situacijah, včasih tudi v izrazito 

neugodnih razmerah. Kaj je pomembnejše za učenje: sposobnost ali motivacija? Sposobnosti so 

samo možnost za učenje. Šele motivi to možnost uresničijo. Mnogim šolskim neuspehom botruje 

pomanjkanje motivacije in ne sposobnosti. 

Tudi če imajo učitelji najboljše namene in obvladajo spretnost poučevanja, vendar učenci niso 

pripravljeni slediti pouku, niso uspešni. Poleg tega, da se učenci ne bodo veliko naučili, bodo 

učitelji imeli ogromno dela z obvladovanjem učenčevega vedenja. Učenci, ki jih snov ne zanima, so 

nemirni, če pa jim znajo vzbuditi zanimanje za snov, je delo vseh lažje (Paterson, 1994, str. 7). 

Marsikateri učitelj se sprašuje, le zakaj nekateri učenci ne sledijo pouku, ustvarjajo nemir in ne 

dovolijo ostalim, da bi lahko nemoteno delali. Kaj hitro se začnejo spraševati o motiviranosti 

učencev. So za to krivi učitelji? Učenci sami? Starši? Kdo ali kaj drugega? 

Na začetku govorimo o motivaciji, teorijah in vrstah motivacij. Motivacija je proces, ki spodbuja k 

delovanju in doseganju ciljev ter se nikoli ne zaključi, saj želimo dosegati nove cilje. Ob vprašanju, 

kaj nas motivira, se lahko ustavimo ob notranji in zunanji motivaciji. Učenec, ki je notranje 

motiviran, lažje dosega boljše uspehe in namen učitelja je, da jo spodbudi v učencih. Različni 

psihologi razložijo učno motivacijo na drugačne načine. Vsem je skupno, da je to motivacija, ki nas 

spodbuja k učenju in narekuje intenzivnost učenja.  

Sledi poglavje o Bronfenbrennerjevi ekološki teoriji, ki daje okvir delovanju motivacije. 

Bronfenbrenner je okolja, ki vplivajo na posameznika, razdelil na 4 sisteme, ki za posameznikovo 

uspešnost morajo biti čim bolj medsebojno usklajeni. Naloga temelji na ekološki teoriji, ker 

prikazuje delovanje širšega in ožjega okolja na posameznika z različnimi vplivi na njegovo 

motiviranost. 

Naslednje poglavje govori o učenju in poučevanju, ki ju nemalo ljudi enači. Učenje je proces, ki 

poteka v učencu, poučevanje pa je načrtovana dejavnost, ob kateri učenci s pomočjo učitelja 

pridobivajo znanje. Na to, da učitelj lahko poučuje in se učenec lahko uči, vplivajo številni notranji 

in zunanji dejavniki. Dejavniki, ki vplivajo na učenčevo motivacijo, so zelo različni. Od zdravja, 

počutja, energije ter grobe in fine motorike do učnih ciljev, predznanja in učnih navad, ki spadajo 

v notranje dejavnike ter prostora, kjer se učenec uči in družine, šole in vrstnikov, s katerimi se 

druži, ki spadajo med zunanje dejavnike. Veliko vlogo, mogoče največjo, imajo socialni dejavniki. 

Vanje štejemo družinsko okolje, razred in sošolce ter učitelje, ki učenca poučujejo. 

V naslednjem poglavju so opisani cilji pouka matematike, didaktični pristopi in strategije, ki jih 

učitelj pri delu lahko uporablja ter učne oblike in metode dela. Del poglavja je namenjen 

didaktičnim načelom, ki so smernice učiteljem pri delu z učenci. Učitelji dajejo v procesu 

komunikacije mnogo povratnih informacij, zato je prav, da vedo, kako jo pravilno posredovati. 

Pouk matematike je lahko zelo zabaven, če uporabimo pravilne aktivnosti. V nadaljevanju so 

predstavljene le nekatere, kot so matematično preiskovanje, matematični potep, logične naloge in 

naloge, ki so izziv in zabavna matematika. 

Glavni in najdaljši del je namenjen empiričnemu delu. Anketo sem izvajala med učenci 6. in 9. 

razreda na podeželski, šoli v manjšem in večjem mestu. Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti 

priljubljenost različnih učiteljevih pristopov pri pouku matematike in njihov vpliv na motivacijo 

učencev. Zanimalo me je, kateri pristopi učence najbolj motivirajo, se želeni učiteljevi pristopi 

razlikujejo glede na spol, šolo razred ter končno oceno iz matematike. Poleg tega me je zanimalo, 



D. Blaznik Učiteljevi pristopi pri poučevanju matematike in njihovi vplivi na učno motivacijo 

2 

če učitelji uporabljajo pristope, ki so po mnenju učencev zaželeni in kolikšna je uporaba specifičnih 

učnih dejavnosti. 

Učence najbolj motivirajo učiteljeve lastnosti in dejanja. Ne glede na starost in spol učencev je 

najbolj zaželena učiteljeva dobra volja. Večjih razlik glede na spol, starost in kraj šolanja pri 

zaželenosti učiteljevih pristopov ni. Učenke si željo več skupinskega dela, učenci pa več dela v 

dvojicah. V primerjavi z učenci ostalih šol je nekoliko nenavadna želja učencev iz večjega mesta, da 

bi učitelji uporabljali več dela z računalom. Vsekakor si učenci ne glede na kraj šolanja želijo več 

časa za priprave na preizkuse znanja. Razlike se pojavijo tudi med zaželenostjo pristopov glede na 

lansko končno matematično oceno. Podobne želje imajo učenci z zaključnim ocenama 4 in 5 ter 

učenci z zaključnima ocenama 2 in 3. Po učenčevem mnenju učitelji ne uporabljajo dovolj pogosto 

pristopov, ki si jih učenci želijo. Večje razlike se pojavijo pri zaželenosti dela v dvojicah, razlagi 

snovi s pogovorom, pri uporabi računala, urah aktivnosti, prav tako si učenci želijo zanimivega 

uvoda v uro, a ga učitelj preredko uporabljajo. 
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2 MOTIVACIJA 

Pojem »motivirati« zasledimo neštetokrat v življenju. Pa vemo, kaj pomeni? Slovar slovenskega 

knjižnega jezika pravi, da je to navesti vzrok kakega dejanja, ravnanja, utemeljitev oziroma 

spodbuditi ali pa celo navdušiti nekoga za določeno dejavnost (Slovar slovenskega knjižnega 

jezika, 1994, str. 577). 

Izraz motivacija izvira iz latinske besede »movere«, kar pomeni gibati se. Iz tega bi lahko sklepali, 

da je motivacija proces, ki spodbuja k delovanju. Spodbuja posameznika k obnašanju, doseganju 

ciljev, usmerjanju posameznikove dejavnosti (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1994, str. 577). 

Posamezniki pojem motivacija opišejo kot voljo, pripravljenost za delo, spodbude, želje. 

Psihologi motivacijo opisujejo kot enega ključnih fenomenov pedagoške psihologije. Nanaša se na 

razlago vzrokov vedenja. Motivacijo bi lahko opisali kot željo ali potrebo, da zadostimo motivom. 

Motivacija poskrbi, da se izognemo neprijetnim stvarem in se potrudimo zadostiti prijetnejšim. 

Marentič Požarnik pravi, da je motivacija proces izzivanja človekove aktivnosti in njenega 

usmerjanja, da bi dosegli določene cilje (Marentič Požarnik, 1980). 

Motivacija se s časom se spreminja in uravnava človekove aktivnosti k zadovoljitvi potrebe, ki je 

izvor motivacije. Motivov in želja ne moremo uresničiti, če z naše strani ni motiviranega vedenja. 

Motivirano vedenje se spozna po povečani energiji, vztrajnosti, intenzivnosti in učinkovitosti 

vedenja ter usmerjenosti k cilju. Motivirano vedenje se spreminja glede na njegove posledice. Ob 

neprijetnih je nekoliko zavrto, ob prijetnejših povečano (Lamovec, 1986). 

Če učitelji vedo, da se kakovost motivacije lahko izboljša, jim to veliko pripomore pri poučevanju. 

Učitelji iščejo ustrezno razmerje med zunanjimi in notranjimi motivatorji glede na vrsto naloge in 

ciljev in dajejo prednost ojačanju želenega vedenja (npr. s pohvalo), vendar mora biti le-ta 

utemeljena in usmerjena na konkretno aktivnost. 

Lahko bi rekli da, če smo motivirani, si svoje znanje širimo in poglabljamo, iščemo in najdemo 

nove povezave ter ga uporabljamo na najrazličnejše načine (http://uc.fmf.uni-

lj.si/mi/arhivpoletih/gradiva/0506/Motivacija.pdf, 28.12.2011). 

Proces motivacije ni nikdar zaključen. Naše potrebe in želje se odražajo v motivaciji, s katero 

želimo doseči čim več ciljev. S pomočjo usmerjenih dejanj te cilje dosežemo in seveda 

potrebujemo povratno informacijo o rezultatih, da na tej podlagi izoblikujemo svoje nadaljnje 

želje in pričakovanja. S tem razvijamo novo motivacijo za nove cilje. 

2.1 POTREBE 

Proces motivacije izhaja iz težnje po zadovoljitvi potrebe. Potrebe so pokazatelj stanja 

neravnovesja, ki povzročijo določeno pomanjkanje. 

Potrebe pogosto delimo na dve večji skupini: organske in psihološke.  

Osnovne potrebe so organske, ki jih lahko poimenujemo tudi biološke ali fiziološke. So telesne 

potrebe, ki nam omogočajo preživetje, to so potreba po hrani, pijači, potreba po zraku, normalni 

telesni temperaturi, spolnosti. 

Druga skupina so psihološke potrebe, ki izhajajo iz človekove narave in zdravega razvoja. Potreba 

po zasebnosti, družini, poklicnem uspehu, ljubezni, ugledu so le nekatere izmed psiholoških 

potreb, ki jih skušamo zadovoljiti (Musek, Pečjak, 1992). 
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Medtem, ko so biološke potrebe vse prirojene, so od psiholoških prirojene le nekatere (npr. 

potreba po ljubezni), ostale pa so produkt družbe in samodejavnosti. 

Potrebe lahko zadovoljujemo na več načinov. Prva delitev je na nagonsko in socializirano. 

Nagonske potrebe imamo vsi ljudje in vsi jih zadovoljujemo na podoben način. Na socializirano 

zadovoljevanje potreb pa vpliva družba. Druga delitev je na homeostatično in progresivno 

zadovoljevanje potreb. Prvo temelji na tem, da ob zadovoljitvi potrebe dosežemo ravnovesje in 

nimamo višjih ali drugih potreb. Pri progresivnem pa si ob uspešno zadovoljeni potrebi zelo hitro 

zastavimo višji cilj, ki predstavlja novo potrebo in spodbudi novo dejavnost. 

2.2 TEORIJE MOTIVACIJE 

Abraham Maslow (Lamovec, 1986, str. 164) je potrebe razvrstil v hierarhično strukturo. Zaporedje 

potreb je predstavljeno v obliki piramide. Maslow trdi, da imamo ljudje dve vrsti potreb: potrebe 

pomanjkanja in potrebe po rasti. Najnižje so biološke potrebe, ki so osnova vsem potrebam in na 

katerih temeljijo vse ostale. Sledijo jim socialne potrebe (potreba po varnosti, potreba po ljubezni 

in pripadnosti, sledi po ugledu in samospoštovanju). Te Maslow imenuje tudi potrebe 

pomanjkanja. Na vrhu pa je psihološka potreba, potreba po samouresničevanju, ki jo imenuje tudi 

potreba po rasti. Šele ko zadovoljimo nižjo potrebo, se lahko povzpnemo na višji nivo. Po 

zadovoljeni potrebi nam torej motivacija ne upade, ampak se poveča, ker želimo zadovoljiti še 

potrebe, ki so višje v hierarhični strukturi. 

Hierarhijo potreb lahko prenesemo na primer iz vsakdanjega življenja. Otrok, ki nima 

zagotovljenih osnovnih potreb in je lačen, bolan, se bo zelo težko motiviral za učenje. Če nima 

občutka varnosti, je možnost motivacije za učenje tudi majhna. 

(http://www2.arnes.si/~skunci1/motivacija.htm, 13.2.2012) 

Za behavioristično teorijo so pomembnejše posledice, ki sledijo določenemu vedenju. Lahko se 

pojavijo kot pozitivne ali kot negativne. Pozitivne so nagrade, ki izzovejo ponavljanje ustreznih 

dogodkov, negativne posledice, npr. kazni, pa povzročajo vedenje, ki želi neugodna stanja 

preprečiti. 

Od tu izhaja teorija ojačanja, pri katerih je vedenje usmerjeno le na zunanje dejavnike, kot so 

nagrade in kazni. 

Pomembna je tudi atribucijska teorija ali teorija pripisovanja, ki razlaga, kako posameznikove 

razlage lastne uspešnosti ali neuspešnosti, ki jim pripisuje zasluge za uspeh in neuspeh, vplivajo na 

nadaljnjo motivacijo. 

Uspešnejši učenci pogosteje pripisujejo uspehe notranjim dejavnikom, neuspehe pa naključnosti, 

slučajnim dejavnikom. Prepričani so v samokontrolo, zaradi tega tudi motivirani. Nekoliko manj 

uspešni učenci pripisujejo uspehe zunanjim dejavnikom (sreča), neuspehe pa pripisujejo 

predvsem svojim nizkim sposobnostim, za katere so prepričani, da jih ne morejo popraviti. 

Razvijajo naučeno nemoč, za katero je značilen negativen vzorec pripisovanja. 

Teorija pripisovanja obravnava motivacijo kot produkt pričakovanja cilja in vrednosti, ki jo cilj 

predstavlja za posameznika. 

V primeru visokih pričakovanj in kadar ima cilj visoko vrednost je motivacija močnejša. V primeru, 

da dejavnik motivacije ni prisoten, tudi motivacije za delo ni. Povsem logično pa je, da posameznik 

vlaga več napora v tiste dejavnosti, pri katerih pričakuje uspešnost. (Lamovec, 1986). 
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2.3 VRSTE MOTIVACIJE 

Najprej se vprašamo, kaj nas sploh motivira. Med pogostimi odgovori so ocene, naše zadovoljstvo 

ob opravljeni nalogi, radovednost, vrednote, kazen, ocenjevanje. 

Teoretiki poznajo več vrst klasifikacij za vrste in oblike motivacije. Pogosta je delitev glede na izvor 

motivacije, ki je lahko notranji ali zunanji, kar pomeni, da se sprašujemo, kje je izvor motivacije. Za 

motivacijo lahko poskrbimo sami, pogosto pa nas motivira družba, okolje, starši in učitelji. 

Notranja motivacija je motivacija, ki izvira iz zanimanja za neko dejavnost in namen učitelja naj bi 

bil, da spodbuja njeno prisotnost pri učencih. Pri tem uporablja tudi nekatere zunanje spodbude. 

Pri učenju se tako pogosto prepletajo zunanje in notranje motivacijske usmerjenosti. V kolikor 

učitelju ne uspe pri učencih spodbuditi in utrditi notranje motivacijske, ostane zgolj pri zunanjih 

spodbudah. 

Na notranjo motivacijo vplivajo osebnostni dejavniki, kot so interesi, zanimanje za snov, interesi, 

radovednost, užitki, ravno obratno pa velja za zunanjo. Tu prevladujejo dejavniki okolja, kot so 

razni pritiski, kazni oziroma nagrade, stres, tekmovanja, (Juriševič, 2006). Če je posameznik 

notranje motiviran je veliko bolj pripravljen za delo, ne potrebuje dodatnih spodbud in nikakor 

kaznovanja. Učenec, ki je notranje motiviran išče naloge, ki so zanj izziv, lažje dosega učno 

kompetentnost in je bolj uspešen pri obvladovanju učnih nalog. 

Notranja motivacija poskrbi za našo intenzivno vključenost v proces učenja in za željo po iskanju 

smisla vsebin, ki se jih učimo, medtem ko zunanja motivacija poskrbi za vztrajanje v dejavnosti 

zato, da si pridobimo želeno in/ali se izognemo nezaželenemu. (Juriševič, 2006). 

 
Slika 1: Učna motivacija  

(Marentič Požarnik, 2000, str. 189) 

Če smo notranje motivirani, smo veliko bolj odvisni od samega sebe, zato je pomembno poznati 

tudi nekaj napotkov za njeno razvijanje.  

Med temi najdemo priporočilo, da imajo učenci možnost izbire nalog, saj si tako povečajo 

kontrolo nad učenjem, naloge naj vsebujejo čim več novosti, presenečenj, divergentnih vprašanj. 

Spodbujajmo jih, da pokažejo tiste svoje izdelke, s katerimi so zadovoljni, učitelji pa naj ob tem ne 

pozabijo na sprotno in predvsem konkretno povratno informacijo. Prav tako naj učitelji pokažejo 

interes za snov, učenje in komunikacijo z učenci. Učenci se večkrat po nepotrebnem bojijo, čeprav 

še sami ne vedo česa, in prav učitelji lahko ta strah zmanjšajo z osebnimi spodbudami in s 

pozitivnimi pričakovanji do učencev (Juriševič, 2006). 
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Učitelji imajo močan vpliv na notranjo motivacijo. Če bodo ustvarili razmere v katerih se učenci 

počutijo varne, spoštovane in povezane med seboj, bo delo potekalo lažje in uspešneje (Raffini, 

1996). 

2.4 UČNA MOTIVACIJA 

Učna motivacija je psihološki proces, ki učenca spodbudi k učenju, da pri učenju spodbuja, določa 

intenzivnost in omogoči vztrajanje (Puklek Levpušček, 2009, str. 41). 

Marentič Požarnik (2000, str. 184) jo opiše kot skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji; 

obsega vse, kar daje (od zunaj ali od znotraj) pobude za učenje, ga usmerja, mu daje intenzivnost, 

trajanje in kakovost. 

Je produkt medsebojnega delovanja razmeroma trajnih osebnostnih potez učenca (npr. 

storilnostne motivacije) in značilnosti učne situacije (npr. načina učiteljevega poučevanja in 

spodbujanja, zanimivost snovi) (Marentič Požarnik, 1980, str. 83). 

Učna motivacija nam določa, koliko in kako se bodo učenci nekaj naučili. Nizka učna motivacija se 

kaže v nepripravljenosti za sodelovanje, hitrem prenehanju učenja, ko učenec naleti na težavo. 

Bolj motivirani učenci uporabljajo višje in bolj kompleksne spoznavne procese, ki jim omogočajo 

kakovostnejše učenje. 

Kot za vsako aktivnost je tudi za učenje potrebna določena stopnja vzburjenosti, napetosti ali 

budnosti v organizmu. Ta naj ne bi bila niti prenizka niti previsoka, vendar še ne pomeni, da je to 

že neka motivacijska spodbuda, ampak predstavlja le splošni pogoj, da do učenja sploh pride. 

Učitelj mora znati z ustreznimi sredstvi zbuditi in pri učencih ohraniti primerno stopnjo napetosti, 

da bodo lahko sledili pouku. Pomembno je, da niso ves čas le pasivni poslušalci, ampak so miselno 

aktivni. (Marentič Požarnik, 1980). 

V tabeli so analizirani dejavniki, ki prispevajo k učni motivaciji učencev (Juriševič, 2006; po 

Woolfolk, 1998, str. 355): 
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Sestavine učne 
motivacije 

Optimalne značilnosti učne 
motivacije 

Značilnosti, ki učno motivacijo 
znižujejo 

Vir motivacije NOTRANJI: osebnostni dejavniki 
(potrebe, interesi, radovednost, 

uživanje). 

ZUNANJI: dejavniki okolja (nagrade, 
kazni, socialni pritisk) 

Vrsta 
zastavljenega 

cilja 

UČNI CILJ: osebnostno zadovoljstvo 
pri soočanju z izzivi in izboljševanju; 

težnja po izbiranju srednje težkih 
ciljev, ciljev, ki predstavljajo izziv 

STORILNOSTNI CILJ: želja po 
priznanju uspeha v očeh drugih, 
težnja po izbiranju zbiranju zelo 

težkih ali zelo lahkih ciljev 

Usmerjenost K NALOGI: obvladovanje naloge K JAZU (EGU): k podobi sebe v očeh 
drugih 

Motivacija za 
uspeh 

ZA DOSEGANJE: k obvladovanju ZA IZOGIBANJE NEUSPEHU: 
nagnjenost k anksioznosti (tesnoba) 

Verjetne 
atribucije 

Uspeh in neuspeh pripisujejo 
NADZORLJIVIM razlogom 

(prizadevanje in sposobnosti) 

Uspeh in neuspeh pripisujejo 
NENADZORLJIVIM razlogom. 

Prepričanja 
glede 

sposobnosti 

Sposobnosti so SPREMENLJIVE, lahko 
jih izboljšamo z delom, znanjem in 

spretnostmi. 

Sposobnosti so NESPREMENLJIVE, 
stabilne in nenadzorljive lastnosti. 

Tabela 1: Dejavniki, ki prispevajo k učni motivaciji učencev 

2.5 ZAZNANA UČNA SAMOUČINKOVITOST 

Bandura pravi, da je samoučinkovitost posameznikovo prepričanje o lastnih zmožnostih, da se 

nekaj nauči (Bandura, 1986). Na zaznano učno samoučinkovitost delujejo posameznikova dejanja 

in pogoji v okolju in obratno, tudi samoučinkovitost deluje na okolje in osebne značilnosti, te pa 

na vedenje. Zaznana učna samoučinkovitost v nekem smislu vpliva na izbiro težavnosti naloge, 

prizadevanja, vztrajanje in končno na učenčev dosežek. Učenci, ki so bolj učinkoviti, rajši 

opravljajo naloge, se bolj potrudijo, dlje vztrajajo in so v splošnem bolj uspešni kot učenci, ki 

dvomijo v lastne sposobnosti in zmožnosti (Puklek in Levpušček, 2009, str. 61-63). 

Posamezniki oblikujejo prepričanje o samoučinkovitosti na podlagi dogodkov z več vidikov. Če 

smo predhodne naloge opravili pozitivno, nam izkušnje pomagajo, da bomo uspešnejši tudi pri 

novi nalogi. Na drugi strani pa nam predhodni neuspeh zniža prepričanje, da bomo novo nalogo 

zmogli rešiti. Potrebno je vedeti, da se posamezniki razlikujemo tako po kakovosti znanja, kakor 

tudi po v razlagi lastnih dosežkov. 

Posamezniki se ne učimo le na podlagi lastnih izkušenj, ampak tudi preko modelnega učenja, ko 

opazujemo druge pri izvajanju dejavnosti. Pomembno je, da si najdemo primeren vzor. Običajno si 

izberemo vzor z osebnostnimi lastnostmi, ki jih občudujemo in s sposobnostmi, ki jih želimo imeti. 

Uspešnost vzora tako vzbudi prepričanje, da zmoremo tudi sami. (»Če je uspelo njemu, bo tudi 

meni.«) 

Na zaznano učno samoučinkovitost vpliva tudi fiziološko in čustveno vzburjenje. Med testom, ko 

smo napeti, zaskrbljeni, se mogoče pojavljajo negativne misli in se samoučinkovitost nekoliko 

zniža. V primeru veselja in pozitivnega vznemirjenja pa se samoučinkovitost dvigne. 

Večkrat je samoučinkovitost povezana s pripisovanji in prepričevanji. Če je prepričevalec za 

posameznika verodostojna in predvsem zaupanja vredna oseba, lahko poveča samoučinkovitost. 
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Samoučinkovitost se poveča tudi takrat, ko si učenec razloge za uspeh začne pripisovati svojim 

notranjim dejavnikom in dejavnikom nad katerimi ima nadzor. 

Pri samoučinkovitosti imajo pomembno vlogo tudi povratne informacije, ki so zelo dobrodošle. 

Ponavadi so to tiste informacije, ki pomagajo pri uvidu v uspešnost učenčevega dela. Pravilno 

posredovane povratne informacije podprejo zaupanje v lastno delo, prispevajo k motivaciji za 

učenje, k pozitivnemu odnosu do šole. Problematične so pretirano kritične informacije in 

informacije, ki prikazujejo le napake, slabe dosežke in osebnostne lastnosti. Te namreč prispevajo 

k zniževanju motivacije (Puklek Levpušček, 2009). 

Eno glavnih vlog pri krepitvi zaznane učne samoučinkovitosti ima učitelj. Prav on lahko pri učencu 

krepi tako pozitivne kot tudi negativne predstave in prepričanja o njegovem delu, delovni 

učinkovitosti in učni uspešnosti. 

Pomembno je, da učitelj uporablja pristop, ki učence usmerja k obvladovanju snovi in razvoju 

lastnih potencialov. 

Učitelju poznavanje individualnih lastnosti učencev omogoči prilagajanje učnega dela tako, da 

učenci maksimalno izkoristijo svoje potenciale. Na tak način učitelj lažje postavlja učne cilje, ki jih 

učenci dosežejo, s tem pa si tudi učenci sami postavljajo višje, a tudi dosegljive cilje. 

Veliko pozornosti je potrebno posvetiti načinu in vsebini podajanja povratnih informacij. Te 

morajo slediti takoj po opravljenem delu in se osredotočati na konkretne pozitivne in negativne 

vidike opravljene naloge. 

Učencem moramo dajati naloge, ki so jim kos, a jim še vedno predstavljajo izziv. Vsebovati morajo 

zahteve po izkazovanju znanja, ki ga je učenec že usvojil, in hkrati izzivati k razmišljanju o 

problemu, ki ga še ni reševal, a bi ga zmogel s pomočjo predhodnega znanja. 

V primeru neuspešnosti naj bi učitelj izpostavil dejavnike, ki bi jih učenec z ustreznim načinom 

dela lahko premagal in ne tistih, nad katerimi učenec nima nadzora (Puklek Levpušček, 2009, str. 

63-68). 
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3 BRONFENBRENNERJEVA EKOLOŠKA TEORIJA 

Bronfenbrennerjeva ekološka teorija daje okvir delovanju motivacije, saj zajema delovanje ožjega 

in širšega okolja na posameznika, delovanje posameznika in njegovo motiviranost. S pomočjo 

sistemov, ki jih omenja Bronfenbrenner (Puklek Levpušček, 2009) v svoji ekološki teoriji, bi lahko 

raziskali vpliv pristopov, ki motivirajo učenca. 

Urie Bronfenbrenner, ki je proučeval kompleksna medsebojno povezana in odvisna socialno 

povezana okolja, v katerih živi posameznik. Zanimal ga je njihov vpliv na razvoj samostojnosti in 

učenja v medsebojni interakciji. Glede na vrsto vključenih socialnih interakcij je okolja razdelil na 

mikrosistem, mezosistem, eksosistem in makrosistem (prav tam)  

Mikrosistem je najmanjši, najbolj oseben sistem. To je okolje, ki mu posameznik neposredno 

pripada, družina, vrstniška skupina, razred, delovno okolje. V njem vladajo neposredne interakcije 

s posamezniku pomembnimi osebami. Družina je primarni mikrosistem, nato sledijo vrstniki. 

Uspešen mikrosistem temelji na vzajemnosti, ki vlada v posamezni skupini. Družinski mikrosistem 

je uspešen, če starši upoštevajo mladostnikove želje po samostojnosti, hkrati pa mladostnik 

upošteva želje in pravila staršev. Mikrosistem učnega okolja pozitivno deluje, če so zadovoljene 

potrebe po varnosti, sprejetosti, uveljavljanju, izražanju lastne kompetentnosti in avtonomije. 

Posameznik se počuti prijetno v šolskem okolju, kjer ima podporo, prijazno razredno vzdušje, 

intelektualne izzive, ob tem so učenci tudi bolj pripravljeni na delo. 

Naslednji po velikosti je mezosistem, ki je sistem mikrosistemov. Nekateri mikrosistemi so bolj 

povezani (družinski in šolski), drugi manj (šolski in vrstniški), nekateri sploh nič (športno društvo in 

širše sorodstvo). Glede učne motivacije in uspešnosti je seveda pomembno, kakšni mesti zasedata 

znanje in učenje v različnih okoljih. Sistemi, ki so bolj povezani, imajo največkrat podobne želje in 

so bolj kongruentni. Tako šola kot tudi družina bodo spodbujali mladostnike k izobraževanju, 

trudu za učenje. Ob tem pa ni rečeno, da bodo tako vrstniki in družina imeli podoben pogled na 

izobraževanje. Vrstniki največkrat ne cenijo učne uspešnosti in zaradi ugajanja lahko mladostnik v 

šoli popusti in si manj prizadeva. 

Da bi bili mladostniki čim bolj uspešni, je pomembno, da so elementi mezosistema usklajeni. Na 

učenca ne vpliva motivacijsko, če ga šolsko okolje spodbuja k izobraževanju, vrstniki, ki imajo na 

odraščajoče učence prav tako močan vpliv, pa ne dajejo poudarka na izobraževanje. 

Eksosistem si lahko predstavljamo kot širšo skupnost. Vanj spadajo družbene ustanove, ki na 

mladostnika ne delujejo neposredno, vendar delujejo posredno in imajo vpliv. Primer so šolske 

reforme, politika. Njihov učinek je enosmeren, popolnoma posreden in neoseben. 

Vsa pravila, zakoni, ideologija, vrednote in tradicije spadajo v makrosistem. To so 

družbenokulturni vzorci, življenja po katerih je potrebno živeti, da mladostnik ne izstopa iz 

povprečja. (Puklek Levpušček, 2009, str. 93-94). 
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Slika 2: Bronfenbrennerjeva ekološka teorija 

(http://musek.si/Kurikuli/Pdf/Psihologija%20osebnosti%20Razvojni%20vidik%2001.pdf) 

  



D. Blaznik Učiteljevi pristopi pri poučevanju matematike in njihovi vplivi na učno motivacijo 

11 

4 UČENJE IN POUČEVANJE 

Temeljne razlike med učenjem in poučevanjem izvirajo iz dejstva, da je poučevanje interakcija 

med učiteljem in učenci, učenje pa izrazito subjektivno delo učenca z določenim učnim virom 

(Blažič, 2003, str. 26). 

Učenje je psihološki proces, ki poteka v učencu, in sicer gre za različne kognitivne procese, odvisne 

od vrste in stopnje učenja (Razdevšek Pučko, 2009). 

Poučevanje je načrtno in sistematično organizirana dejavnost, ob kateri učenci ob učiteljevi 

pomoči pridobivajo znanje, razvijajo sposobnosti, spretnosti in navade ter vzgojne vrednote 

(Kubale, 2003, str. 10). 

Blažič (2003, str. 23) pravi, da je poučevanje učiteljeva neposredna pomoč mladim pri osvajanju 

izbranih in prilagojenih spoznanj, sposobnosti, spretnosti, vrednot in izkušenj, vključevanje v 

neposredni učni kontakt z učno stvarnostjo in smotrno vodenje pri čim bolj aktivnem in 

samostojnem učenju. 

Na potek pouka vplivajo trije medsebojno povezani dejavniki, in sicer učenec, učitelj in učna 

vsebina. 

Učitelj organizira in vodi učni proces na podlagi učnega načrta. S pravilnim pristopom učitelj 

pomaga pri razvoju učenčevih sposobnosti. Zelo pomembne so učiteljeve osebnostne lastnosti, ki 

jih učenci cenijo: pravičnost, razumevanje učencev, pripravljenost, da pomaga in njegov 

optimizem. Prav tako pomembne pa so tudi učne kvalitete učitelja: strokovnost, jasna razlaga in 

demonstracija, dopuščanje vprašanj, pohvale za uspeh in objektivnost ocenjevanja. 

Učenec pri vzgojno-izobraževalnem delu pridobiva znanja, spretnosti in navade, razvija 

sposobnosti in pridobiva trajne vrednote. Njegova uspešnost je odvisna od številnih dejavnikov, 

sposobnosti, motivacije, predznanja, delovnih navad ter številnih drugih dejavnikov. Za uspešno 

poučevanje pa mora učitelj te dejavnike dobro poznati. 

Učne vsebine so didaktično predelane znanstvene vsebine. Z usvajanjem učnih vsebin učenci 

pridobivajo izobrazbo in usvajajo vzgojna načela. Pomembno je, da učitelj zna opredeliti obseg in 

zahtevnost novega znanja, ki ga morajo učenci osvojiti. Pri pouku matematike je zahtevnost učne 

vsebine še posebno pomembna, ker se učne vsebine logično navezujejo. Slabo znanje enega 

področja torej vpliva na nerazumevanje učne vsebine drugega področja (Kubale, 2003, str. 12, 13). 

 
Slika 3: Povezava temeljnih dejavnikov učnega procesa  

(Kubale, 2003) 

Naloge pouka so materialne, funkcionalne in vzgojne in so med seboj povezane v enotno vzgojno-

izobraževalno delo. Z materialno nalogo učenci pridobijo potrebna znanja, spoznajo pojme, 

dejstva in zakonitosti. Pridobljeno znanje jim omogoča pravilno dojemanje sveta in razumevanje 

svojega mesta v življenju. S funkcionalno nalogo opisujemo razvijanje številnih človekovih 

UČENCI 

UČNA 
VSEBNA 

UČITELJ  
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lastnosti, kot so mentalne, senzorne in psihomotorične. Vzgojne naloge so tisti del vzgojno-

izobraževalnega procesa, v katerem se razvija in oblikuje človekova osebnost (Kubale, 2003). 

Učenje je povezano z več samostojnosti in ustvarjalnosti učenca, čeprav ima enake namene kot 

poučevanje. Učenje razumemo v širšem in ožjem pomenu. V širšem smislu govorimo o naravnem, 

nenamernem, vseživljenjskem učenju. Učenje v ožjem smislu pa poteka predvsem v šoli in je 

povezano s poučevanjem (Blažič, 2003). 

Psihologi večkrat učenje razlagajo kot »spremembo v vedenju, informiranosti, znanju, 

razumevanju, stališčih, spretnostih in zmožnostih, ki so relativno trajne in jih ne moremo pripisati 

fizični rasti ali razvoju podedovanih vzorcev« (Razdevšek-Pučko, 2009). 

Bolj kot se poučevanje in učenje izpopolnjujeta, večje nejasnosti postajajo z njunim odnosom. 

Statični koncept pouka daje prednost učenju in opominja, naj ne posega v najprej določeno 

spreminjanje. Od tu prihaja do zgrešenega mišljenja, da med poučevanjem in učenjem ni bistvenih 

razlik, saj naj bi bilo poučevanje le zrcalna slika učenja. Poučevanje je relativno samostojna 

didaktična funkcija, ki se dopolnjuje z učenjem (Blažič, 2003). 

4.1 DEJAVNIKI USPEŠNEGA UČENJA 

Dejavnike učenja delimo na tiste, ki izvirajo iz učenca, tem pravimo notranji, zunanji pa so tisti, ki 

izvirajo iz učenčevega okolja. 

Notranje dejavnike delimo na 2 skupini, na fiziološke in psihološke dejavnike. 

Fiziološki so tisti, ki izvirajo iz učenčevega telesnega stanja, zdravja in počutja. Razumljivo je, da 

nekatera stanja bolj vplivajo na učno uspešnost kot druga. Slabovidnost, ki je trajnejše stanje, 

bistveno bolj vpliva kot utrujenost, ki je začasno stanje (Požarnik, 1980, str. 10). 

Na uspešnost učenja ima velik vpliv učenčeva kondicija in nivo telesne energije, ki lahko močno 

vpliva na vzdržljivost pri umskem delu (npr. močna slabokrvnost). Prav tako vpliva tudi stanje čutil 

(slabovidnost, naglušnost), delovanje živčnega sistema (nekatere nevrološke motnje prizadenejo 

pomnjenje in koncentracijo) in hormonsko ravnovesje. Pozorni moramo biti tudi na 

psihomotorično in senzomotorično koordinacijo, predvsem na stopnjo spretnosti grobih in finih 

gibov, usklajenost rok in oči. Motnje na tem področju so največkrat v ozadju specifičnih učnih 

težav (Kompare, 2004, str. 131). 

Med psihološke dejavnike štejemo umske in druge sposobnosti, spoznavne in učne stile, 

predznanje, učne navade, spretnosti in metode, motivacijo za učenje ter osebnostno-čustvene 

posebnosti (Požarnik, 1980, str. 11). 

Prav tako kot notranje tudi zunanje dejavnike delimo na dve skupini, na fizikalne in socialne 

dejavnike. 

Fizikalni dejavniki izvirajo neposredno iz učenčevega okolja. Prostor, kjer se učenec uči, naj bo 

stalen in miren, dobro osvetljen z dnevno svetlobo, v nočnem času pa naj ima vsaj dve svetili (eno 

usmerjeno v delovno površino in drugo, ki osvetljuje celoten prostor). Temperatura prostora ne 

sme biti pretopla, saj učenca uspava, oziroma prehladna, ki moti koncentracijo. Pomembna je tudi 

urejenost učnih pripomočkov (zvezki, pisala) (Kompare, 2004, str. 136). 

Požarnikova (1980) deli socialne dejavnike na tiste, ki izvirajo iz ožjega in širšega družbenega 

okolja. 
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Družina predstavlja stopnjo varnosti in ljubezni, ki jo je učenec deležen, vzgojne stile, vrednotenje 

izobraževanja, spodbujanje k samostojnosti in dosežkom, možnosti, ki jih kot učenec dobi za 

njegov intelektualni razvoj ter šolanje. Na mnogo tega vpliva socialno-ekonomski status družine. 

Šola vpliva s svojimi vzgojnimi in izobraževalnimi smotri in učno vsebino, s kvaliteto učnih metod 

in sredstev, z nivojem zahtevnosti, z medsebojnimi odnosi. Pomemben del nosi tudi učitelj s svojo 

osebnostjo, s stališči, ki jih zagovarja, usposobljenostjo, načinom spodbujanja in vodenja. 

Širše družbeno okolje vpliva s svojim odnosom do izobraževanja in znanja. Pomembno je, kakšno 

vlogo ima izobraževanje v družbi, je to privilegij bogatih, ali je dostopna vsem. 

Dejavniki ne delujejo ločeno, ampak se tesno prepletajo in med njimi ne moremo potegniti ostre 

črte. Zunanji dejavniki včasih spremenijo v notranje, psihološke ali pa nanje močno vplivajo. 

Življenje v nespodbudnem okolju lahko sčasoma vpliva na znižano učenčevo motivacijo (Požarnik, 

1980). 

4.2 SOCIALNI DEJAVNIKI 

Velikokrat se pojavi vprašanje, zakaj prihaja do razlik v motivaciji učencev za učenje in v sami učni 

uspešnosti. Razlogov je veliko in glavni vzroki so psihološke značilnosti posameznika, pretekle 

izkušnje, pristopi k učenju in še mnogi drugi. Veliko vlogo pa igrajo tudi socialni dejavniki. V 

zadnjem času postajajo vse bolj pomembne značilnosti neposrednih socialnih okolij v katerih 

učenec živi, kot so družina, vrstniška skupina, sošolci in seveda tudi učitelji, ki ga poučujejo (Puklek 

Levpušček, 2009). 

4.2.1 DRUŽINSKO OKOLJE 

Družinsko okolje je opredeljeno z značilnostmi strukture družine, s socialno ekonomskimi pogoji, v 

katerih družina živi, s psihološkimi značilnostmi in z značilnostmi delovanja družine. 

Med socialno ekonomske značilnosti štejemo etnično in versko pripadnost članov, izobrazbo in 

zaposlitev staršev, materialne pogoje in premoženjsko stanje, s katerim družina živi, poklicni 

(nizko ali visoko prestižni poklici) in socialni (nižji, srednji ali visoki sloj) položaj in so en 

najpomembnejših dejavnikov učne uspešnosti. 

Najpomembnejšo vlogo med njimi pa imata izobrazba staršev in materialni pogoji, kar je tudi 

mednarodno raziskano (PISA). 

S pomočjo vseh teh značilnosti družinskega okolja lahko do določene mere pojasnimo razlike med 

posamezniki pri motivaciji, učenju in končno učni uspešnosti (Puklek Levpušek, 2009, str. 98-100). 

4.2.2 RAZRED IN SOŠOLCI 

Po vzgojni pomembnosti je šola takoj za družinskim okoljem, marsikdaj pa zavzema prvo mesto. 

Razred je formalna skupina, v katero so učenci dodeljeni. Sčasoma se med njimi splete mreža 

socialnih odnosov, nastanejo prijateljske vezi, pojavijo se številne vloge, od vodij, zvezd do 

razrednih klovnov in črnih ovc (Marentič Požarnik, 2000, str. 221). 

Marentič Požarnik (1980, str. 127) pravi, da je razred tudi socialna skupina, ki mora imeti večino 

naslednjih lastnosti: 

- da je skupnost dveh ali več ljudi s skupnimi cilji in nalogami, 

- da se člani take skupnosti na poti k skupnim ciljem medsebojno sporazumevajo in sodelujejo, 

- da obstaja v njej določen način vodenja, pravila za obnašanje in sprejemanje novih članov ter 

sankcije za kršenje pravil, 

- da najdemo v njej določeno delitev statusov in vlog. 



D. Blaznik Učiteljevi pristopi pri poučevanju matematike in njihovi vplivi na učno motivacijo 

14 

Za učenje in osebnostni razvoj se bolj ali manj ugodni medsebojni odnosi razvijajo v okviru klime v 

razredu in v šoli. Razredna klima zajema odnose med učenci samimi ter učenci in učiteljem, kakor 

jih vidijo udeleženci sami. Šolska klima pa je širši spekter odnosov med učitelji, učenci, vodstvom 

in drugimi zaposlenimi (Marentič Požarnik, 2000, str. 242). 

Po raziskavi (po Zabukovec, 1993, v Marentič Požarnik, 2000, str. 242) si učenci želijo več 

zadovoljstva in povezanosti, prijateljstev in sodelovanja v razredu ter manj napetosti, 

tekmovalnosti in manjšo težavnost šolskega dela. 

4.2.3 UČITELJ 

Podobno kot sošolcev si tudi učiteljev učenci ne morejo sami izbirati, ampak so jim določeni. 

Učitelj je vpet v formalni okvir učnih načrtov, zakonodaj in raznih pravilnikov. V tem okviru lahko 

učitelj v veliki meri sam oblikuje učne oblike, metode in še posebej komunikacijo in odnose z 

učenci. 

Kako so si lahko učitelji torej tako različni? 

Številni raziskovalci so najprej iskali tipične osebnostne lastnosti idealnega učitelja, stile vodenja, 

sledilo je proučevanje oblik interakcije. Danes se te raziskave nagibajo v proučevanje, kako 

različne miselnosti vplivajo na ravnanje (pojmovanja o učiteljevi in učenčevi vlogi, verovanja, cilji, 

pričakovanja) (Marentič Požarnik, 2000, str. 226). 

Za dobrega učitelja velja, da mora imeti različna znanja, na podlagi katerih učence spodbuja in 

usmerja k doseganju spoznavnih, čustvenih, motivacijskih in socialnih učnih ciljev. 

Puklek Levpušček (2009, str. 114-115) navaja 5 temeljnih področjih, ki naj bi jih učitelj obvladal; 

učinkovito poučevanje, vodenje in komunikacija, preverjanje in ocenjevanje znanja ter 

spremljanje napredka, vseživljenjsko učenje in širše profesionalne spretnosti. Kompetenten učitelj 

obvlada snov, ki jo poučuje, zna poučevati, ima vodstvene in komunikacijske spretnosti, zna 

preverjati in ocenjevati učenčevo znanje in ga tudi ovrednotiti ter tudi sam skrbi za vseživljenjsko 

učenje. Za naslov takega učitelja pa se je potrebno potruditi. 

Učiteljevi temeljni nalogi sta izobraževanje in vzgajanje. V praksi ju ni mogoče ločevati, v 

konkretnih primerih pa je včasih to še kako potrebno. Odločanje, katere strani se bomo bolj držali, 

je odvisno od razvojne stopnje učencev, narave učne vsebine in učiteljeve vzgojne ozaveščenosti 

in usposobljenosti (Blažič, 2003, str. 90). 

Pri današnjem načinu življenja mora biti učitelj vse prej kot samo posredovalec informacij, 

potrebuje tudi znanje iz pedagoških in psiholoških predmetov, posebne pedagogike, higiene, 

menedžmenta, organizacije dela, sociologije in drugih ved. Najpomembnejše je, da je učitelj 

inovativen, ustvarjalen in kritičen intelektualec ter sposoben preraščati tudi tradicionalne učne 

koncepte.  

Učenci si želijo učitelja z naslednjimi lastnostmi: strokovnost, humanost, naklonjenost, 

spoštovanje, čustveno toplino in vedrost, razumevanje in zaupljivost, samokritičnost, strpnost, 

potrpežljivost, mirnost in prijaznost, zagotavljanje varnosti, pravičnost, spontanost in druge. 

Naštete vrline so mišljene kot ideal, h kateremu naj bi se učitelj čim bolj približal. Kako in koliko se 

mu je zmožen, pa je odvisno od posameznega učitelja. Zelo moteči lastnosti mnogih učiteljev sta 

profesionalni individualizem in egocentrizem (Blažič, 2003, str. 93-101). 

Eden izmed načinov, kako prepoznamo dobrega učitelja, je način vodenja. Avtoritaren učitelj drži 

vse niti pouka v svojih rokah. O vsem odloča sam, sam načrtuje, organizira, vodi in ob tem ni 

pripravljen na razgovore in pogajanja ter ne upošteva mnenja in pripomb učencev. Komunikacija 

poteka največ od učitelja, od učencev prihajajo le odgovori na vprašanja. Demokratični učitelj 
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učencem predstavi cilje, zahteve in kriterije ocenjevanja, nato pa jih povabi k dajanju idej in 

predlogov za izpeljavo določenega projekta. Učenci imajo večjo svobodo, obenem pa večjo 

odgovornost za dosežene rezultate. Tretji model vodenja je anarhičen. Tak način vodenja je 

uspešen le v redkih primerih. Vsakdo odloča več ali manj sam kaj in kako bo delal in ga učitelji ne 

uporabljajo. Seveda obstajajo med čistimi oblikami vodenja nekakšne prehodne oblike in 

kombinacije. Sama učiteljeva osebnost in za posameznega učitelja tipični načini ravnanja in 

seveda odzivnost skupine oblikujejo način vodenja (Marentič Požarnik, 2000 in Marentič Požarnik, 

1980). 
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5 POUČEVANJE MATEMATIKE 

Beseda matematika izhaja iz grške besede, kjer dobesedno pomeni učenje. Matematika je znanost 

o številih (količinah), strukturah v prostoru in odnosih med njimi. V šolskem kontekstu jo običajno 

delimo na aritmetiko, algebro in geometrijo. 

Pouk matematike je namenjen spoznavanju in učenju postopkov, ki posamezniku omogočajo 

vključitev v sistem matematičnih idej in posledično vključitev v kulturo, v kateri živimo. Predvsem 

to velja za osnovnošolski pouk matematike, ki pa ima še dodatne posebnosti, saj obravnava 

temeljne in za vsakogar pomembne matematične pojme na način, ki mora biti usklajen z 

otrokovim kognitivnim razvojem, s sposobnostmi, z osebnostnimi značilnostmi in z njegovim 

življenjskim okoljem. 

Predmet matematika je eden od temeljnih splošnoizobraževalnih predmetov v osnovni šoli s 

številnimi izobraževalnimi, informativnimi in vzgojnimi nalogami. 

Pri matematičnem pouku oblikujemo pri učencih predvsem osnovne matematične pojme in 

strukture, različne oblike mišljenja in miselnih procesov, sposobnosti za ustvarjalno dejavnost, 

formalna znanja in spretnosti ter jim omogočamo, da spoznajo praktično uporabnost matematike. 

Pouk matematike ne temelji le na kognitivnem področju učenčeve osebnosti, ampak tudi na 

psihomotoričnem, saj je en izmed bistvenih razlogov učenja matematike pomembnost pri razvoju 

celotne osebnosti. (Učni načrt matematike, 2011) 

5.1 CILJI POUKA MATEMATIKE 

S splošnim cilji opredelimo namen poučevanja matematike. Splošne cilje prilagodimo glede na 

učenčevo starost in njegove zmožnosti. 

Z znanjem matematike lahko večino pojavov in stvari opišemo, jo predstavimo številčno, slikovno 

ali kako drugače, zato je matematika tudi sredstvo komunikacije. 

Pri pouku matematike učenci spoznajo razne matematične pojme, ki jih kasneje uporabijo kot 

orodje v vsakdanjem življenju, v številnih šolskih in obšolskih dejavnostih. 

Učitelj matematike naj bi učence spodbujal, da sami poiščejo poti do rešitev in ne da sledijo 

nekemu vzorcu. En izmed ciljev je tudi, da učenci spoznajo sistematičnost in kreativnost, ki jo nudi 

matematika. 

Poleg vsega matematičnega znanja, pomeni znanje matematike tudi načrtovanje in nadzorovanje 

poteka reševanja, upoštevanje že pridobljenega znanja in sposobnost pri načrtovanju ter izvajanju 

reševanja problema. 

Marsikateri učitelj zastavlja pretežke probleme, nekateri tud prelahke. Pomembno je, da 

matematika učencem predstavlja dvoje: izziv in občutek uspeha. Ne smemo zahtevati preveč in ne 

premalo. Učencem pomagajmo, da si ob uspešnem reševanju gradijo samozavest. 

Vedno več je učencev, ki ne znajo računati »na pamet«, povečuje se uporaba tehnologije. Učenci 

naj bi se pri pouku matematike seznanili s sodobnimi učnimi pripomočki in jih v primernem 

obsegu tudi uporabljali. 

Matematika od nas zahteva specifični način mišljenja in specifično interpretacijo doživljanja sveta 

okrog nas. Matematične interpretacije se kažejo po precejšnji univerzalnosti in stabilnosti, kar pa 

je predvsem uporabno za sedanji hitro spreminjajoči svet (Učni načrt, 2011). 
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Cilji pouka matematike so pridobivanje ustreznih znanj s področja matematike na določeni stopnji 

in vrsti šole, razvijanje sposobnosti opazovanja, kritičnosti razmišljanja, logičnega sklepanja, 

prostorske predstave. Pri učencih je potrebno razvijati zavest, da je matematika potrebna, saj 

usposablja človeka za reševanje teoretičnih in praktičnih nalog. Učenci spoznajo medsebojno 

povezanost naravoslovno-matematičnih predmetov in pomen »matematičnega« razmišljanja v 

vsakdanjem življenju (Kubale, 2003, str. 31). 

Specifični ali konkretni cilji so cilji posameznega predmeta, ki jih morajo učenci doseči, če želijo 

napredovati. 

Prvi in najpomembnejši cilj je poznavanje matematičnih osnov. To pomeni, da pozna in si zapomni 

matematične izraze (števila, like, operacije, telesa), odnose med količinami, standardne merske 

enote, prednostni red operacij, določene obrazce. 

S poukom matematike učenci usvojijo osnovne matematične koncepte in strukture predvsem v 

povezavi z drugimi. Koncepti in strukture naj bodo obravnavani tako z vidika matematike, kot tudi 

v povsem življenjskih situacijah. 

Pri pouku matematike učenec usvoji osnovne računske operacije in praktične vsebine, ki jih zna 

uporabiti v realnem življenju. 

Iskanje vzorcev, ocenjevanje rezultata, razgradnja kompleksnega problema na lažje naloge, 

oblikovanje in preverjanje hipotez in dokazovanje so le primeri matematičnih procesov, ki se jih 

naučijo učenci v okviru pouka matematike. Njihovo poznavanje je nujno za obravnavo 

problemskih situacij. 

Učenci naj pri pouku matematike razvijajo dobre delovne navade. Rešitev matematičnih nalog ni 

le stvar sreče ampak sad učenja, refleksije, delavnosti in predvsem motivacije. 

Operativni cilji pouka matematike so urejeni po sklopih. Celotni sklop je največkrat razdeljen na 

več let. Obseg ur, v katerih naj bi se sklop predelal je le orientacijski in naj bo le vodilo učitelju. 

5.2 DIDAKTIČNI PRISTOPI 

Didaktični pristop je kombinacija učnih strategij in je delno odvisen tudi od okoliščin, zahtevnosti 

snovi in vrste preverjanja. Žakelj (2003) navaja delitev na procesno-didaktični in transmisijski 

pristop. 

Pri procesno-didaktičnem pristopu učenec matematiko spoznava v nastajanju in ne le končna 

dejstva in se tako nauči matematičnega razmišljanja, argumentiranja in komuniciranja, 

postavljanja in reševanja problemov ter uporabo simbolnega in formalnega jezika. Procesno-

didaktični pristop upošteva, da imajo izkustveno učenje, dialog in različne oblike sodelovanja 

pomembno vlogo pri konstrukciji znanja. Pri reševanju problemov je poudarek na procesih, na 

utemeljevanju, preverjanju rešitev, predstavitvi rezultatov in izmenjavi mnenj. 

Pri transmisijskem pristopu je učenje osredotočeno na pomnjenje formul in postopkov in na 

učenje dejstev. Učenje poteka precej abstraktno, prehod od konkretnega k abstraktnemu pa je 

zelo hiter, kar učencem še bolj otežuje učenje. 

Pri transmisijskem pristopu je učenje pretežno individualno delo, učenci pa so usmerjeni in 

osredotočeni predvsem na lastno razmišljanje. Procesno-didaktični pristop pa zagovarja 

sodelovanje, saj se s tem krepijo socialne vezi, hkrati pa učenci razvijajo še kognitivne 

sposobnosti. 
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Pri reševanju nalog so pri procesno-didaktičnem pristopu v ospredju različne strategije reševanja, 

medtem ko je pri transmisijskem pristopu pomemben le rezultat, manj pomembne so poti 

reševanja. 

Odvisna od pristopa je tudi vloga učitelja. Učitelj pri procesno-didaktičnem pristopu vodi, posluša, 

sprejema in upošteva različnost učencev. Zavedati se je potrebno, da je raziskovanje osebna 

aktivnost posameznika in se učitelj me more učiti namesto učencev. Ravno nasprotno vlogo pa 

ima učitelj pri transmisijskem pristopu. Učitelj pokaže, učenci pa vadijo. Učenje je bolj podobno 

treningu, ogromno je praktičnega dela in dela po navodilih (Žakelj, 2003). 

Druga delitev pristopov je glede na teorije učenja. 

Behavioristični (vedenjski) pristop izhaja iz behavioristične teorije učena. Behavioristi zagovarjajo 

dva osnovna zakona, zakon vaje in zakon učinka. Pri zakonu vaje naj bi učenec povezoval dražljaj z 

odgovorom nanj. Moč povezave narašča s pogostostjo odgovora na dražljaj. Zakon učinka pravi, 

da je moč povezave med dražljajem večja (oz. manjša), če je odgovor spremljan s prijetnim (oz. 

neprijetnim) spremljajočim dražljajem. Pri vedenjskem pouku gre za premišljeno veriženje 

drobnih ciljev, dosledno in sprotno pogojevanje ter izrazito individualizacijo, ki je včasih bolj 

slabost, saj se učenci več naučijo v skupini. Pouk poteka po tradicionalni shemi poučevanja, torej 

najprej razlaga, nato utrjevanje, učenje transfera in na koncu vzdrževanje znanja (Magajna, 2009). 

Kognitivni pristop izhaja iz kognitivne teorije učenja. Po tej teoriji je izhodiščna točka učenja 

neskladje med notranjo sliko sveta in dejanskimi izkušnjami učenca. Učenje je tako usmerjeno v 

premagovanje omenjenega razkoraka, kar pri učencu nemalokrat pomeni spreminjanje obstoječih 

miselnih struktur. Pouk je zato organiziran tako, da se učenec zave nujnosti spremembe in 

dograditve svojega načina razmišljanja (Magajna, 2009). 

Dejstvo, da učenec samostojno gradi svoje razumevanje resničnosti in matematike še posebej 

poudarja konstruktivistični pristop. Med učnimi metodami ta pristop še posebej poudarja 

matematično diskusijo (Magajna, 2009). 

5.3 UČNE STRATEGIJE 

Marentič Požarnik (2000, str. 167) definira učno strategijo kot »zaporedje ali kombinacijo v cilj 

usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja glede na 

zahteve situacije.« 

Učne strategije ločimo po namenu, starosti učencev in po samih predmetnih področjih. 

Ena izmed delitev je delitev na primarne in sekundarne. Primarne neposredno vplivajo na uporabo 

informacij, boljše pomnjenje in razumevanje med učenjem. Sekundarne pa usmerjajo proces 

predelave informacij in vplivajo na pozornost ter motivacijo (načrtovanje časa, opremljenost in 

ureditev učnega prostora) (Marentič Požarnik, 2000, str. 168). 

Strategije lahko razdelimo tudi na spoznavne, s katerimi usmerjamo svoje spoznavne aktivnosti s 

ciljem, da si snov lažje zapomnimo in strukturiramo in materialne, ki vključujejo konkretne 

aktivnosti npr. kako naredimo dobre zapiske. 

Naslednja delitev je na organizacijske, kognitivne, metakognitivne in motivacijske strategije. Z 

organizacijskimi si načrtujemo čas učenja, izbiro prostora, v primeru težav pa znamo poiskati 

pomoč. Med kognitivne strategije štejemo način učenja, torej vsa ponavljanja, izpisovanja, 

podčrtavanja, izdelavo miselnih vzorcev in seveda samo izvedbo učenja. Metakognitivne strategije 

so tiste, ki nam omogočajo spoznavanje in razumevanje lastnih spoznavnih aktivnosti. To so 

metaučenje (učenje učenja), metarazumevanje (zavedati se, ali vsebine razumemo, nadzorovati 
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svoje razumevanje), metapozornost (biti pozoren na svojo pozornost). Metakognitivne strategije 

vključujejo več korakov, omenimo spremljanje z refleksijo, prilagajanje,nadzor, uravnavanje in 

spreminjanje. Zadnja skupina strategij so motivacijske strategije. Te vplivajo na postavitev ciljev, 

vrednotenje znanja, samonagrajevanje in doživljanje lastne (ne)uspešnosti (Razdevšek-Pučko, 

2008). 

5.4  UČNE OBLIKE 

Avtorji različno opredeljujejo učne oblike. Novejša klasifikacija učnih oblik je narejena glede na 

število učencev v razredu, ki istočasno skupaj delajo pri pouku. Tako poznamo 4 učne oblike; 

frontalna učna oblika, kjer je neposredno delo s celotnim razredom, skupinska oblika, kjer poteka 

delo v skupinah, delo v dvojicah in individualna oblika, kjer učitelj dela s posameznimi učenci 

(Kubale, 2003, str. 72). 

Oblike so odvisne od učencev (število in psihične značilnosti učencev), od ciljev, vsebine, 

razpoložljivih didaktičnih sredstev, os didaktičnega okolja (velikost prostorov), od didaktične 

zasnove in usmerjenosti vzgojno-izobraževalnega procesa in od učiteljevih didaktičnih kompetenc 

za oblikovanje, vodenje oziroma izvajanje procesa v različnih oblikah (Blažič, 2003, str. 379, 380). 

5.4.1 FRONTALNA UČNA OBLIKA 

Za frontalni pouk je značilno, da učitelj neposredno izvaja izobraževalni proces z večjo skupino 

učencev. Sam uravnava njegov potek, tempo dogajanja in neposredno vpliva na aktivnost 

učencev. 

Frontalna oblika se pojavlja pri vseh metodah izobraževanja, najpogosteje pa se ga povezuje z 

razlago, razgovorom in demonstracijo. Pri frontalni obliki je pomembna razporeditev učencev, 

mesto in gibanje učitelja v učilnici, dovolj jasen, glasen in razločen govor, učiteljev nepristranski 

odnos do učencev in primerno prikazovanje učne vsebine (Blažič, 2003, str. 380, 381). 

Prednost pouka je v tem, da poteka od začetka do konca povezano, učitelj ga sproti prilagaja 

trenutnemu stanju. Poleg tega je tak način pouka ekonomičen, saj en učitelj dela z večjim številom 

učencev. Pri frontalnem pouku je učitelj na voljo vsem učencem (prav tam). 

Učenci v kratkem času dosežejo rezultate, ki jih z individualnim delom ne bi mogli doseči, prav 

tako pa vsi učenci lahko spoznavajo učne vsebine, drug drugemu pomagajo, se spodbujajo ter 

med seboj primerjajo obseg in kakovost znanja. Frontalno delo je primerno za obravnavo 

zahtevnejše snovi, ki je učenci v tako hitrem času in brez učiteljeve pomoči ne bi mogli usvojiti. 

Hkrati pa ima učitelj možnost učno snov različno in večstransko razložiti, jo večkrat ponoviti, po 

potrebi popraviti napake učencev in kontrolirati njihovo znanje, kar vpliva na kakovost njihovega 

znanja (Kubale, 2003, str. 74). 

Med glavnimi slabostmi frontalnega pouka je zagotovo podrejenost učencev, saj je govornik 

običajno učitelj. Zaradi velikega števila učencev in omejenih učiteljevih kompetenc ter objektivnih 

pogojev, kot so čas in didaktična sredstva, je takšen izobraževalni proces pogosto prirejen nekemu 

domnevnemu povprečju in premalo upošteva individualne značilnosti, posebnosti ter potrebe 

učencev (Blažič, 2003, str. 380, 381). 

5.4.2 SKUPINSKA OBLIKA 

Pouk je skupinski, kadar so učenci šolskega oddelka razdeljeni na več manjših skupin, ki 

samostojno izvajajo del procesa. Učitelj vodi potek procesa posredno preko skupin. Učiteljeva 

vloga je pomembna, saj poleg vodenja dela skupin, učencem tudi pomaga, če je to potrebno. 
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Učenci so v skupinah aktivnejši, saj je skupinsko delo pomembno z vzgojnih in socializacijskih 

vidikov. Odnosi v skupini so neposredni, intenzivnejši in bolj razgibani, ker učenci delujejo v 

različnih vlogah. 

Skupine so lahko stalne ali pa priložnostne. Stalne skupine so razred, oddelek ali skupina učencev 

v določenem krožku. Relativno stalne so skupine v okviru fleksibilne diferenciacije, vendar se 

sestavljenost skupin spreminja glede na učno vsebino. Skupine učencev pri dopolnilnem pouku 

praviloma niso stalne, saj naj bi se učenci v to vrsto pouka vključevali po potrebi. 

Skupinsko delo načrtujemo v okviru priprave celotnega izobraževalnega procesa za zaključeno 

didaktično enoto. Na skupinsko delo se pripravijo tudi učenci individualno. Sami zberejo potrebne 

informacije, predelajo dele vsebine, osvežijo predznanje in si pripravijo didaktične pripomočke. 

Splošni pripravi sledi neposredna priprava, v kateri oblikujemo operativne cilje, naloge in navodila 

za delo in urnik dela. Sprotna priprava zavzema predstavitev dela vseh in vsake skupine, pripravo 

učencev za delo v skupini in pogovor o poteku dela (Blažič, 2003, str. 382-385). 

Učenci pri skupinski učni obliki razvijajo komunikacijo in znanje sodelovanja v skupini, usposabljajo 

se za skupinsko delo, saj se bodo z njim srečevali na različnih področjih, poleg tega se učijo 

demokratičnega odločanja in dogovarjanja. Skupinska oblika je primerna oblika za ponavljanje 

znanja. 

Kot slabosti bi lahko navedli prednosti frontalne oblike. Potrebujemo veliko več časa in ni 

primerna za obravnavo zahtevnejše učne snovi. V primeru, da ima vsaka skupina različno učno 

vsebino, učenci ne poznajo podrobnosti vsebin, ki so jih obravnavale druge skupine (Kubale, 2003, 

str. 77, 78). 

5.4.3 DELO V DVOJICAH 

Delo v dvojicah ima ogromno prednosti: je organizacijsko preprostejša, člani dvojic imajo več 

možnosti za aktivnost kot pri frontalni in skupinski obliki in niso sami, tako kot pri individualni. V 

dvojicah se učenci med seboj spodbujajo, si pomagajo, en drugega sproti kontrolirajo. V tej obliki 

so zelo velike možnosti za sodelovalno izobraževanje in učenje. 

Navadno sodelujejo učenci, ki skupaj sedijo. V primeru, da par tvorimo umetno, naj dvojico naj 

sestavljata učenca, ki se po osebnostnih in drugih značilnostih ujemata (Blažič, 2003, str. 386, 

387). 

5.4.4 INDIVIDUALNA OBLIKA 

Za individualno učno obliko je značilno individualno delo vsakega učenca posebej. Posameznik si 

tako pridobiva znanje, razvija miselne in druge sposobnosti, osebnostne lastnosti in se navaja na 

samostojno delo. Učitelj načrtuje, pripravlja, organizira, posredno vodi delov vseh učencev in jim 

po potrebi tudi pomaga (Blažič, 2003, str. 387). 

Prednosti individualne oblike so v tem, da učenci samostojno rešujejo probleme in vsak učenec je 

prisiljen uporabiti vse svoje znanje in sposobnosti. Individualna oblika je primerna za vadenje 

branja, pisanja, risanja in pri praktičnem delu. 

Obstajajo tud slabosti, ki se kažejo pri zahtevnejših nalogah, ko učenci porabijo preveč časa, 

pretirana uporaba pa lahko negativno vpliva na socializacijo učencev in sposobnost ustnega 

izražanja (Kubale, 2003, str. 85, 86). 
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5.5 UČNE METODE 

Beseda »metoda« je grškega izvora in pomeni pot, način dela ali načrtni postopek za doseganje 

postavljenih ciljev pri realizaciji vzgojno-izobraževalnega dela pri pouku. Učne metode so stare 

toliko kot organizirani pouk in prav tu je težava, saj so v različnih obdobjih učne metode različno 

razumeli. Enkrat je bila razumljena kot način spoznavanja, drugič kot učni pripomoček, naslednjič 

učno načelo, spet drugič učna tehnika. 

Danes razumemo didaktične ali učne metode kot premišljeno organizirane postopke, ki jih 

uporabljamo v procesu pouka in nam omogočajo učinkovito usvajanje znanj, spretnosti in 

delovnih navad učencev ter optimalni razvoj njihovih sposobnosti in interesov (Kubale, 2003). 

Didaktiki različno določajo število in klasifikacijo učnih metod. Razvrstimo jih lahko po teoretičnih 

temeljih, prevladujočih procesih v metodah, načinu pristopa, aktivnosti učitelja in učencev, vrsti 

komunikacije med učiteljem in učenci, organizacijskimi oblikami, uporabi didaktičnih sredstev, 

namenu in po njihovi funkciji. Večino metod bi lahko razvrstili v več vidikov, zato je klasifikacija 

relativna. Razlikujemo jih po tem, kateri vidiki v njih prevladujejo (Blažič, 2003). 

V nadaljevanju so opisane največkrat uporabljene metode dela pri pouku matematike. 

Delo pri matematiki se pouk največkrat začenja z razlago in razgovorom. 

5.5.1 METODA RAZGOVORA 

Razgovor je dvosmerna komunikacija med subjekti, to so lahko učitelji in učenci ali učenci sami. V 

nasprotju z metodo razlage, kjer je govorno aktiven le učitelj, imajo pri razgovoru pomembno 

vlogo tudi učenci in tako kot učitelj tudi oni sprožajo pobude za začetek pogovora. 

Razgovor je primerna metoda za manjše skupine učencev. Glede na položaj in vlogo učitelja in 

učencev poteka razgovor v frontalni obliki, v skupini ali v dvojicah. 

 

Slika 4: Frontalni razgovor 

(Blažič, 2003, str. 362) 

 

Slika 5: Skupinska oblika razgovora 

(Blažič, 2003, str. 362) 

 

Slika 6: Večsmerni razgovor 

(Blažič, 2003, str. 363) 
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Metodo razgovora uporabimo pri obravnavi snovi, ko imajo učenci že neko predznanje, jim je 

tematika razgovora blizu, to pomeni, da morajo biti na razgovor poleg učitelja pripravljeni tudi 

učenci. Med razgovorom učenci snov spoznavajo, poglabljajo, jo sistematizirajo in prenašajo v 

nove situacije. 

Razgovor mora biti vsebinsko jasno zgrajen, usmerjen k tistim ciljem, ki jih želimo doseči, 

jezikovno kakovosten in komunikacijsko ustrezen, govor pa razločen, estetski in dovolj glasen. 

Temeljni del razgovora so vprašanja in odgovori. Vprašanja so najpogosteje spodbuda in 

pomembna sestavina poti do znanj in spoznanj. Razčlenitev vprašanj nam pokaže, da vprašanje 

vedno izraža potrebo in namen, da pridemo do odgovora, krepi nam željo, da bi odgovor našli in 

zbuja interes in motive, ki spodbujajo aktivnost za uresničitev namena. Vprašanja so ustrezna, 

kadar so prirejena razvojni stopnji, znanju, sposobnostim in značilnostim učencev (psihološka 

ustreznost), so skladna z značilnostmi vsebine in tematiko razgovora (metodološka ustreznost), so 

jezikovno pravilno oblikovana in izražena (jezikovna pravilnost) in nas usmerjajo k odgovoru 

(Blažič, 2003). 

Glede na to kakšne miselne procese vprašanja sprožajo jih ločimo na vprašanje nižjega in višjega 

reda. 

Vprašanja nižjega reda zahtevajo le odgovore na spominski ravni in so primerna za pridobivanje 

faktografskega znanja. V to skupino spadajo sugestivna vprašanja, ki odgovor že močno 

nakazujejo. Takšna vprašanja slabijo miselno aktivnost učencev in ovirajo samostojnost, zato je pri 

njihovi uporabi potrebna velika previdnost. Zavajajoča vprašanja so tista, ki vsebujejo zmote, 

vendar so oblikovana tako, da se učencem zdijo povsem logična. Ta vprašanja povzročijo zmedo in 

zlasti učno šibkejše učence lahko močno zavedejo in zato niso primerna za obravnavo nove snovi 

in pridobivanje novega znanja. Naslednja skupina vprašanj nižjega reda so enopomenska 

vprašanja. To so kratka, jedrnata vprašanja, ki so primerna za hitra kratka ponavljanja pri uvodu 

obravnavane snovi, ob koncu kot preverjanje ali kot kontrolna vprašanja. Alternativna vprašanja 

so vprašanja z možnostjo dveh odgovorov in je potrebno izbrati pravilnega. Slaba stran takšnih 

vprašanje je le izbira odgovora in s tem možnost ugibanja, kar pa ne vodi k oblikovanju resničnega 

znanja. Dodatna vprašanja učitelj vključuje v razgovor, da bi učencem pomagal k odgovoru, včasih 

pa se zgodi, da mu le škodi. Dodatna vprašanja motijo, če jih je preveč, jih učitelj prehitro zastavlja 

in s tem moti učenčeve miselne procese. Retorična vprašanja učitelj največkrat postavlja sebi, da 

bi razbil monotonost, vzbujal pozornost ali povečal napetost. Prepogosta vprašanja delujejo kot 

mašila in motijo potek razgovora. Z organizacijskimi vprašanji učitelj ugotavlja stanje v razredu, 

skupini ali oddelku in niso namenjena pridobivanju znanja, ampak vodenju procesa. 

Za vprašanja višjega reda je značilno, da zahtevajo odgovore, ki jih je potrebno posebej oblikovati 

z lastnim razmišljanjem in jih izraziti s svojimi besedami. 

Prav tako ni vsak odgovor dober. Dober odgovor mora biti jasen, da sogovornik ve kaj želimo 

sporočiti, logično oblikovan in povezan z vprašanjem ter seveda jezikovno pravilen. 

Razgovor, ki je prepletanje medosebne in intelektualne komunikacije, je usmerjen k doseganju 

postavljenih ciljev. S takim načinom pridobivanja znanja si učenci razvijajo svoje spoznavne 

sposobnosti, osebnostne lastnosti ter socialne kompetence. 

Razgovor bo učinkovit, če je učitelju jasen namen in pomen razgovora, torej ima jasen cilj, obvlada 

predmet, vsebino in potek razgovora, učitelj mora biti zainteresiran za pogovor, hkrati pa mora 

zainteresirati tudi učence. Dobro mora poznati vrste vprašanj in njihovo vključevanje v razgovor, 

obvladati pa je potrebno tudi spretnost vodenja poteka razgovora in obravnave snovi (Blažič, 

2003). 
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5.5.2 METODA RAZLAGE 

Razlaga je govorna metoda, za katero je značilna enosmerna komunikacija, ki najpogosteje 

učiteljevo govorno sporočanje učencem. Primerna je za obravnavo teoretičnih vsebin in snovi, ki 

jih učenci brez učiteljevega vodenja ne bi mogli usvojiti. 

Med razlago mora učitelj govoriti jasno, razločno, jezikovno pravilno, predvsem pa je pomembno, 

da razlage ne bere. Prilagoditi se je potrebno konkretnim razmeram, značilnostim in zmožnostim 

učencev. Pri razlagi je pomemben tudi vidni stik in neverbalna komunikacija z učenci. Učitelj naj 

bo na mestu, kjer ga vidijo vsi učenci in naj se po razredu giblje mirno. Z razgibanim govorom in 

uporabo pripomočkov pa naj ustvari prijetno vzdušje. 

Razlaga bo dobra in učinkovita, če bo ustrezala vsem subjektivnim in objektivnim okoliščinam 

izobraževalnega procesa, zato jo je potrebno dobro utemeljiti in se nanjo skrbno pripraviti. 

Metoda razlage učitelju omogoča uravnavanje in sprotno prilagajanje pouka trenutnemu stanju, 

snov lahko jasno razvrsti, strukturira in jo oblikuje v celoto in poudari ključne misli. Običajno 

poteka v frontalni obliki, zato ima učitelj pregled nad vsemi učenci in lahko z njimi vzpostavi stik, 

kar vpliva na oblikovanje njegovega odnosa do obravnavane snovi in motivacijo. 

Metoda razlage pa nima le dobrih strani, zaradi navidezne preprostosti in nezahtevnosti te 

metode lahko pretirana uporaba vodi v enoličnost in siromašenje pouka. Učitelj je v 

avtoritativnem položaju in lahko se zgodi, da začne zanemarjati učence. Res je, da je razlaga 

enosmerna govorna metoda, vendar je potrebno paziti, da ne pride do pasivnosti učencev in s 

tem slabše učinkovitosti pouka (Blažič, 2003). 

Glede na učne vsebine, ki jih želimo razloži ti uporabljamo različne oblike razlage. Obliko 

pripovedovanja uporabimo pri obravnavi nove vsebine. Opisovanje največkrat uporabimo pri 

geometriji, kjer imamo na voljo geometrijske like in telesa. Pojasnjevanje je kot oblika razlage zelo 

pogosta, saj moramo pri pouku matematike upoštevati logične miselne procese, ob tem pa ne 

smemo pozabiti na razvojno stopnjo učencev (Kubale, 2003). 

5.5.3 METODA PRIKAZOVANJA 

Metoda prikazovanja je v izobraževanju zelo pogosta. Temelji na spoznanjih čutnega zaznavanja v 

procesih učenja in izkustvenega učenja. Učiteljevo prikazovanje in učenčevo opazovanje se 

povezujeta v smiselno celoto, ki prehaja v zaznavanje, sprejemanje in nadaljnje faze miselnih 

aktivnosti. 

S statičnim prikazovanjem prikazujemo predmete in pojave, ki sami po sebi niso dinamični, nimajo 

lastnosti gibanja. Običajno je lahko izvedljivo, saj imamo več pripomočkov kot za dinamično 

prikazovanje. Pri statičnem prikazovanju objekt miruje in imamo za samo demonstracijo več časa 

in si učenci lahko ugotovitve sproti zapisujejo. Pogosto se zgodi, da je statično prikazovanje slabo 

pripravljeno, premalo zanimivo, premalo napeto in lahko se zgodi, da posamezni prikazi trajajo 

predolgo ali učitelj celo pozabi nanje. Pri statičnem prikazovanju moramo upoštevati, da izberemo 

tipični predmet za prikazovanje, da je opazovani objekt dovolj velik in dovolj blizu učencev, še 

posebej, če vsi opazujejo en predmet. Zagotoviti moramo potrebne pogoje za prikazovanje in 

pripraviti navodila za opazovanje. 

Resnična sredstva so z vidika resničnosti in prepričljivosti najboljši pripomočki, vendar jih ni 

možno vedno uporabiti, zato namesto resničnih večkrat uporabimo njihove nadomestke, ki jih 

lažje prilagodimo didaktičnim namenom. 
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Prikazovanje je povezano z uporabo različnih pripomočkov, ki so učiteljeva pomagala. Največkrat 

uporabljena je tabla, vedno bolj se uveljavlja tudi interaktivna, potem so še grafoskop, episkop, 

projektor. 

Prikazovanje na tabli ima to lastnost, da prikaz nastaja sproti, učitelj pa lahko učence sproti 

usmerja in vodi. Tabelsko sliko je potrebno skrbno pripraviti in oblikovati, saj je to zapis, ki ga 

učenci prepišejo v zvezke. Zapiski na tabli morajo biti dovolj čitljivi, veliki in pravilno razporejeni, 

posamezne dele pa označimo s različnimi barvami. Paziti je potrebno, da učitelj ne obrača hrbta 

ali na drug način ne trga komunikacije z učenci. 

Z dinamičnim prikazovanjem prikazujemo objekte in pojave, ki imajo lastnosti gibanja ali se 

pojavljajo v obliki delovanja. Učence takšno prikazovanje bolj pritegne, ker so lahko tudi sami 

aktivni. Izobraževalni proces je zato bolj razgiban, vendar pa morajo biti opazovalci zelo zbrani, saj 

je v kratkem času potrebno zaznati veliko dražljajev. Dinamično prikazovanje učencem bolj 

približa povezave med vzroki in posledicami, zaporedje različnih dejavnosti, ki so povezane v isti 

proces, sistematičnost in postopnost različnega dogajanja. 

Pri pouku demonstriramo različne naravne situacije, delovanje tehničnih naprav, strojev in 

aparatov. Demonstriranje izvaja učitelj ali različni strokovnjaki, ki učencem dejavnost lahko 

prikažejo najbolj kakovostno. 

Vrednost demonstracije je v tem, da neposredno sodelujejo sami učenci in znanje pridobivajo na 

izkustven način. To je pomembno pri razvijanju, učenju in oblikovanju spretnosti in pri vživljanju 

učencev v različne situacije (Blažič, 2003). 

5.5.4 METODA PRAKTIČNIH DEL 

Metoda praktičnih del vključuje vse oblike praktičnega dela, ki se pojavljajo pri učnih predmetih in 

ni vezana izključno na tehnični in praktični pouk v poklicnih šolah. 

Metodo praktičnih del lahko izvajamo pri vseh učnih predmetih, tako posredno kot tudi 

neposredno. V okviru matematike se praktično delo pojavlja pri merjenju različnih količin, risanju 

in izrezovanju geometrijskih likov, izdelavi geometrijskih teles iz kartona in še mnogo drugih 

primerov. 

Pouk z metodo praktičnega dela poteka po 4 stopnjah. Najprej se učenci pripravijo na delo, sledi 

demonstracija dela po učnih korakih, samo praktično delo in zaključek, kjer učenci ugotovijo 

uspešnost pri delu (Blažič, 2003). 

Na izbiro metod vpliva mnogo dejavnikov, ki se jim učitelj mora prilagoditi. Metode je potrebno 

izbrati glede na učno vsebino, tip učne ure, sposobnost učencev, število učencev, opremljenost 

šole, čas, ki nam je na voljo. Seveda pa ima največji vpliv učiteljeva osebnost, njegova pedagoška 

in strokovna usposobljenost, saj kot pravi pregovor šola raste in pade z učiteljem (Kubale, 2003, 

str, 94, 95). 

5.6 DIDAKTIČNA NAČELA 

Didaktična načela so smernice oziroma vodila učiteljem za delo pri pouku in so se oblikovala na 

osnovi večletne prakse. Nanašajo se na celoten izobraževalni proces, posamezne vidike, pogoje, 

kriterije, učiteljeve odločitve, ravnanja. Vloga didaktičnih načel je, da urejajo strukturo procesa in 

usmerjajo potek procesa (Kubale, 2003). 

Načelo zavestne aktivnosti učencev pri pouku nekateri imenujejo tudi načelo interesa. V 

izobraževalnem procesu je potrebno poskrbeti za aktivno udeležbo otrok. Učitelj mora pri pouku 

matematike navajati učence k zavestnem sodelovanju, samostojnem mišljenju in lastni aktivnosti 
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pri reševanju računskih nalog. Učitelj jih mora spodbujati in navajati na opazovanje, 

razčlenjevanje, primerjanje, posploševanje in ocenjevanje že rešenih nalog. 

Načelo nazornosti je eno najstarejših načel in nam pomaga, kako učencem na najbolj učinkovit 

način sporočati določene informacije. Pomembno je, da učenci med poukom dobijo konkretne in 

jasne predstave o realnem svetu, saj jih le te pripeljejo do želenih rezultatov. Pri pouku se ne 

smemo ustavljati samo pri konkretnih primerih, ampak moramo postopoma prehajati tudi na bolj 

abstraktne. Za poučevanje matematike je to zelo pomembno, saj je abstraktnost zanjo zelo 

značilna. 

Načel postopnosti zahteva postopno obravnavanje snovi. Učitelj mora učence postopno pripeljati 

do spoznanj in hkrati upoštevati razvojno stopnjo učencev. Razmisliti je potrebno o težavnosti 

učne vsebine, predznanju učencev in vse skupaj uskladiti z zmožnostmi in sposobnostmi 

posameznih učencev. Načelo postopnosti določa, da učitelj učence vodi od lažjega k težjemu, od 

enostavnega h zahtevnemu, od znanega k neznanemu, od bližnjega k daljnemu, od konkretnega k 

abstraktnemu. To učno načelo je pomembno za učenje matematike in je močno povezano z 

načelom sistematičnosti in nazornosti in mora biti prisotno pri vsaki učni enoti. 

Načelo sistematičnosti mora učitelj upoštevati že pri pripravah na vzgojno-izobraževalno delo, da 

v pravilnem in smiselnem zaporedju načrtuje obravnavo učnih enot. Učno načelo sistematičnosti 

se zdi učiteljem matematike povsem samoumevno, ker je matematika kot znanost zelo 

sistematična, vendar moramo kljub temu biti pozorni, da ga upoštevamo. 

Načelo prilagojenosti vzgoje starostni stopnji nekateri imenujejo tudi načelo ustreznosti, 

dostopnosti ali razumljivosti pouka. Večkrat slišimo, da so učenci preobremenjeni, da so učni 

načrti preobsežni in to načelo se nanaša na obseg in globino učnih načrtov, tedensko in dnevno 

število ur ter celotno organizacijo izvajanja pouka. Vzgojo prilagajamo starostni stopnji, razvojni 

stopnji, dojemljivosti, otrokovim interesom in čustvovanju. Zaradi navedenih razlogov je pri pouku 

pomembna individualizacija pouka, dopolnilno in dodatno delo z učenci. 

Načelo individualizacije zahteva, da pri izobraževanju vedno upoštevamo posebnosti učencev. To 

načelo izpostavlja spoštovanje in upoštevanje razlik in posebnosti posameznika v vzgojnem 

procesu in hkrati upošteva in spoštuje družbene zahteve, saj je vsak otrok individuum in hkrati 

družbeno bitje. Učitelj mora učenca dobro poznati, če želi slediti temu načelu. Naloga 

individualizacije pouka je naučiti učence, kako naj se učijo, v šoli in doma, oblikovati pozitivna 

stališča in interese ter razvijati motivacijo za delo in učenje. 

Načelo pozitivne usmerjenosti imenujemo tudi načelo vedrosti pouka. Človek je pri delu 

uspešnejši, če ga opravlja z veseljem. Učitelj bi moral v potek pouka vnašati polet in sproščenost, 

ne da bi ob tem trpela njegova avtoriteta. Veliko možnosti za ustvarjanje ugodnega ozračja imajo 

učitelji matematike. Z zanimivo razlago in pripravo zanimivih nalog lahko pripomorejo k delovnem 

razpoloženju učencev (Kubale, 2003, str. 50-70). 

5.7 POVRATNA INFORMACIJA 

V procesu komunikacije dajemo povratne informacije, vendar jih moramo znati tudi sprejeti. 

Povratna informacija je sporočilo, ki ga pošilja prejemnik informacije nazaj oddajniku. 

Povratna informacija lahko potrdi našo predstavo o sebi, nam odkrije posledice našega vedenja, 

katerih se ne zavedamo (http://www.leila.si/dokumenti/kom_ppt_osnove.pdf, 19.7.2012). 

 V primeru vzgojno-izobraževalnega procesa največkrat povratne informacije dajejo učitelji 

učencem po preverjanju ali ocenjevanju znanja. Rezultati preverjanja so povratne informacije tako 

učencem, staršem kot tudi učitelju. Učencu povedo, katere dele snovi oziroma katere cilje je v 
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večji ali manjši meri obvladal. Rezultati usmerjajo njegovo nadaljnje učenje in mu povedo, ali naj 

nadaljuje tako, kot je delal doslej, ali naj se uči drugače. Učiteljem pomenijo rezultati pomembno 

povratno informacijo o uspešnosti posameznega učenca kot tudi o uspešnosti celotnega razreda. 

Čemu pripisuje dobre oziroma slabe rezultate pa je odvisno od njegovega pripisovanja; svojim 

metodam, hitremu ali počasnemu tempu ali morda sposobnostim in motiviranosti učencev. 

Staršem informacije povedo predvsem napredek njihovih otrok, ali potrebuje pomoč, ali mora 

spremeniti način učenja (Marentič Požarnik, 2000, str. 261). 

Če je učenec že notranje motiviran, potrebuje le realno povratno informacijo, ki ga usmerja k 

nadaljnjemu delu (Marentič Požarnik, 2000, str. 199). 

Poleg tega, da naj bo povratna informacija besedna in izražena jasno, Puklek Levpušček (2009, str. 

65) navaja nekaj navodil, kako posredovati pravilno povratno informacijo. 

- Najprej poskušamo opisati pozitivne vidike učenčevega dela. 

- Neustrezno vedenje ali napačno reševanje opišemo zelo konkretno. 

- Osredotočimo se na moteče vedenje ali opis napak, pri tem pa ne kritiziramo učenčeve 

osebnosti. 

- Povratno informacijo usmerimo v vedenje ali zmožnosti, ki so pod učenčevim nadzorom in 

na katere lahko vpliva in jih spreminja. 

- Izrazimo svoje občutje in upanje na boljše dosežke, če si bo učenec prizadeval in vztrajal 

pri učenju. 

- Časovno naj bo povratna informacija blizu dogodku o katerem govorimo, upoštevajmo pa 

tudi trenutno situacijo in pripravljenost učenca, da posluša. 

- Povratno informacijo damo po opravljeni specifični dejavnosti in je ne odlagamo na 

zaključek celotnega dela. 

- V povratni informaciji posredujmo informacijo o učenčevem napredku v primerjavi z 

njegovo prejšnjo ravnjo znanja, spretnosti ali učne uspešnosti. Izogibajmo se primerjavi z 

ostalimi učenci. 

- Preverimo, ali je učenec razumel naše sporočilo in mu damo možnost, da sodeluje v 

razpravi. 

Pri povratnih informacijah velja načelo vzajemnosti. Če povratne informacije dajemo, jih moramo 

biti pripravljeni tudi sprejemati. 

Gruban (http://www.dialogos.si/slo/predavanja/gvi-ju/gradiva/acrobat/povinfo.pdf) navaja 

navodila za prejemanje povratne informacije: 

- Poslušajmo pazljivo, če je le mogoče brez vmesnega govorjenja. 

- Če nas je povratna informacija presenetila, ni bila dovolj jasna, zastavimo odprta 

vprašanja, da bomo razumeli kaj nam želijo sporočiti.  

- Preden oblikujemo stališče glede povratnih informacij, dobro premislimo. Najprej zberimo 

potrebne informacije in šele nato reagirajmo. Takojšen odziv bo po vsej verjetnosti 

obramben. 

- Naša pravica je, da sprejmemo ali zavrnemo povratno informacijo.  

5.8 SPECIFIČNE UČNE DEJAVNOSTI 

Učenje matematike je lahko zabavno in učinkovito, če so učencem zagotovljeni primerni pogoji za 

delo pri pouku. 
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Pod pojmom specifična učna dejavnost najdemo matematično preiskovanje, logične naloge, 

naloge, ki so učencev izziv, matematični sprehod, zabavno matematiko in še mnoge druge 

aktivnosti. 

Učni načrt predlaga, da učitelji namenijo približno 6 ur letno za te učne dejavnosti. Vsekakor mora 

biti pri urah aktivnosti omogočeno, da vsi učenci, če se le potrudijo, doživijo uspeh (Učni načrt 

matematike, 2011). 

Matematično preiskovanje se razlikuje od običajnega reševanja problemov. Vsak matematični 

problem sestoji iz izhodišča, poti in cilja. Preiskovanje nima jasno zastavljenega cilja, ampak si cilj 

zastavi učenec sam. Učenec preiskovanje jemlje kot izziv. Ker naloga nima določenega cilja, ima 

učenec na voljo ogromno matematičnih postopkov, ki ga pripeljejo do možnih rešitev (Magajna, 

1996, str. 16). 

Po Frobisherju se preiskovanje začne z izzivom, ki nam predstavlja nek matematični problem, ki ga 

raziščemo z matematičnimi pripomočki. Temu sledi postavljanje vprašanj, ki napovedujejo cilje in 

prikazujejo razumevanje problema. Nato se lotimo izvedbe, kjer izdelamo načrt dela, zbiramo 

informacije, analiziramo podatke, jih uredimo in ugotavljamo pravilnost vzorcev. Naslednja stopnji 

sta opis naših ugotovitev in razlaga, ki naj bi bila podkrepljena z dodatnimi primeri. Kot zadnja pa 

je izdelava poročila in predstavitev ugotovitev (Magajna, 2009). 

Učenci se z logičnimi nalogami srečajo že v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju v okviru 

drugih vsebin pri pouku matematike. Učenci se naučijo razporejati predmete, telesa, like, števila 

glede na eno lastnost, ponazarjanje predmetov z različnimi prikazi (Euler-Vennov, Carrollov in 

drevesa), kasneje spoznajo pojma množica, podmnožica, unija, presek, prazna množica in jih znajo 

tudi ustrezno zapisati in grafično prikazati. Smisel matematičnih problemov in nalog, ki učencem 

predstavljajo izziv, je učenčevo nepoznavanje poti do rešitve in jo morajo samostojno načrtovati. 

Cilji sklopa o matematičnih problemih spodbujajo povezovanje različnih vsebin in znanj (Učni 

načrt matematike, 2011). 

Namen matematičnega potepa je videti matematiko okoli sebe. Učence popeljemo na potep po 

mestu, pri tem pa naj bodo pozorni na vse, kar je v povezavi z matematiko. Preden se odpravimo 

na potep, učencem razdelimo gradivo, v katerem naj bo poleg smeri in vprašanj priložen tud načrt 

kraja, razdelimo jih tudi v manjše skupine. Na potepu odgovarjajo na vprašanja, ki so vezana na 

okoliš in v zvezi z matematiko (npr. učenci vidijo vrh stolpa in dobijo navodilo, naj poimenujejo to 

telo; vidijo spomenik generala Maistra in dobijo vprašanje po njegovi starosti, če bi bil še danes 

živ.) (Jeromel in Žigert, 1996, str. 287-290). 

Zabavno matematiko najdemo tudi pod imenom možganski orehi, matematične uganke. Pri 

reševanju nalog učenci poleg logičnega sklepanja uporabijo še znanje osnovnih računskih operacij, 

geometrijskih pojmov in druge matematične zakonitosti. Naloge so običajno oblikovane kot krajše 

ali daljše zgodbe (Kravanja Šorli, 2012). Učitelji največkrat zabavno matematiko uporabljajo pri 

delu z nadarjenimi učenci v okviru dodatnega pouka ali priprav na tekmovanja iz logike in 

razvedrilne matematike. 
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Mnogi učitelji imajo veliko znanja, vendar ga iz različnih razlogov ne znajo oziroma ne zmorejo 

podati učencem. Lahko bi rekli, da so odlični na strokovnem področju, na didaktičnem pa žal ne. 

V diplomski nalogi se bom zato posvetila tematiki motivacije v procesu učenja in dala poudarek 

učitelju, njegovemu delu oziroma učiteljevim pristopom pri poučevanju. Zanimal me bo predvsem 

pouk matematike, ki je lahko zelo suhoparen, lahko pa tudi zelo zanimiv, če ga učitelj zna 

predstaviti na zanimiv način. Način, kako učitelj motivira učence v razredu, je ključnega pomena za 

učenje, saj le motivirani učenci začnejo, vztrajajo in končno tudi uspejo pri učenju. Skušala bom 

raziskati, katere pristope lahko uporabljajo učitelji, da bi bili učenci bolj motivirani za delo in bili na 

tak način tudi bolj uspešni. 

Kot absolventka smeri matematika in računalništvo bom raziskovala motivacijo na področju 

matematike. Veliko je govora, da je matematika med najmanj priljubljenimi predmeti v celotnem 

šolanju. 

Čeprav ima lahko učitelj do potankosti izdelano učno uro, z vso pripravo, pripomočki in vsem kar 

spada zraven, se lahko zgodi, da ura ne uspe tako kot si jo je zamislil. Zakaj? Učitelj je res imel 

pripravo, v njej posvetil pozornost predvsem vsebinskim vprašanjem, ki učencev niso dovolj 

pritegnili. Učenci niso bili zainteresirani, da bi pouku matematike sledili, da bi poslušali in se 

naučili. Mnogi učitelji ne prepoznajo vzrokov za takšno stanje, oziroma jih iščejo zgolj pri učencih. 

Želim raziskati na kakšen način lahko učitelj kot en izmed pomembnih členov pripomore, da je 

učenec uspešnejši. Z raziskovanjem tega problema želim prispevati nekaj novih spoznanj na tem 

področju. 

Seveda je nerealno pričakovati, da bodo vsi učenci enako motivirani in tako tudi enako uspešni pri 

pouku. Da bi bili učitelji uspešnejši pri motiviranju učencev je prav, da vedo, kateri njihovi pristopi 

učence res motivirajo. Pomembno je tudi, da učitelj učence spodbuja in usmerja k doseganju čim 

bolj raznolikih učnih ciljev. 

6.2 CILJI RAZISKOVANJA 

Cilj raziskave je ugotoviti priljubljenost različnih učiteljevih pristopov pri pouku matematike z 

vidika učencev in vpliv teh pristopov na motivacijo učencev in s tem posredno tudi na kvaliteto in 

kvantiteto naučenega. 

Raziskovala bom, kateri pristopi so po učencem mnenju najpomembnejši, ali se želeni pristopi 

razlikujejo glede na šolo, spol in razred ter glede na končno oceno iz matematike in ali učitelji 

želene pristope uporabljajo, katere oblike dela učitelji matematike največkrat uporabljajo ter ali 

učitelji uporabljajo specifične učne dejavnosti pri pouku matematike. 

Cilj diplomske naloge ni merjenje motivacije pri učencih, ampak pomembnost različnih pristopov 

za učenčevo motivacijo ter njihova zaželenost pri pouku z vidika učencev. 
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6.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

- Kateri pristopi (oblike dela) so za učence pri pouku matematike najbolj pomembni? 

- Ali se zaželenost učnih pristopov razlikuje glede na spol, šolo, razred in končno oceno iz 

matematike? 

- Katere oblike dela učitelji matematike največ uporabljajo? 

- Ali učitelji matematike uporabljajo pristope, ki so pri učencih zaželeni? 

- Ali učitelji matematike izvajajo specifične učen dejavnosti za učenje procesnih znanj? 

(mat. sprehod, logika, …) 

6.4 RAZISKOVALNA METODA 

Empirična raziskava je načrtovana kot kvantitativno raziskovanje, raziskovalni metodi sta 

deskriptivna (opisna) in kavzalna (vzroki in posledice). Preko deskriptivne metode sem le 

spoznavala šolsko delo in ugotavljala učiteljeve pristope, s kavzalno pa sem poskušala poiskati 

povezave med želeno in dejansko uporabo pristopov ter pomembnost le-teh za učenčevo 

motivacijo pri pouku. 

Kot instrument sem uporabila anketni vprašalnik (v prilogi), v katerem se uporabila Likertovo 

ocenjevalno lestvico, razporejanje predmetov po priljubljenosti in splošna vprašanja o spolu, 

razredu, šoli, lanski končni oceni in letošnji oceni po 1. ocenjevalnem obdobju pri matematiki. 

6.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Izpolnjevanje anket je potekalo meseca maja 2012 na 3 osnovnih šolah na Gorenjskem. Po 

predhodnem pogovoru z ravnatelji in vodji matematičnih aktivov na osnovnih šolah smo določili 

termine, ko bodo učenci reševali anketni vprašalnik. Anketo so reševali približno 20 minut. Zaradi 

kakovostnejših rezultatov sem želela, da na vsaki šoli, tako za 6. kot 9. razred, rešita anketni 

vprašalnik 2 razreda, ki ju poučujeta različna učitelja. 

Preden sem odšla na osnovne šole sem izbrala 6 učencev in učenk 6. in 9. razreda, iz vsakega 

razreda po 3, s katerimi sem preverila razumljivost vprašalnika ter poznavanje zapisanih pristopov. 

Pri šestošolcih sem opazila nepoznavanje specifičnih učnih dejavnosti, zato sem potem pri 

izpolnjevanju vprašalnikov v šolah učencem opisala te aktivnosti. 

Poleg razumevanja pristopov smo se pogovarjali tudi, zakaj bi jih določen pristop motiviral 

oziroma demotiviral. 

6.6 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Odgovore anketnih vprašalnikov je bilo potrebno najprej vnesti v računalnik, šele nato se je začelo 

obdelovanje podatkov. Dobljene podatke sem predstavila grafično in tabelarično s pomočjo 

računalniškega programa Microsoft Office Excel in Microsoft Office Access. 
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6.7 PREDSTAVITEV VZORCA 

V vzorec sem zajela 3 osnovne šole. Ena šola se nahaja na podeželju, druga v manjšem mestu in 

tretja v nekoliko večjem mestu. Anketo je rešilo 107 učencev 6. razreda in 120 učencev 9. razreda. 

Anketirance bom predstavila po razredu, spolu, šoli in končni oceni pri matematiki. 

Med učenci v vzorcu je 6. razred obiskovalo 57 učencev in 50 učenk, 69 dečkov in 51 deklet pa je 

obiskovalo 9. razred. 

spol 6. razred 9. razred Skupaj 

moški 57 53 % 69 57 % 126 

ženska 50 47 % 51 43 % 101 

skupaj 107 100% 120 100% 227 

Tabela 2: Spol anketirancev glede na razred 

 
Graf 1: Spol anketirancev v 6. razredu 

 
Graf 2: Spol anketirancev v 9. razredu 

V 6. razredu (Tabela 3) prihaja največ anketirancev iz manjšega mesta (45%), sledi mu podeželje s 

35% in kot zadnje je večje mesto z 20%. 

V 9. razredu pa je slika obrnjena. Največ jih prihaja iz večjega mesta (37%), sledita mu podeželje in 

manjše mesto z 32% in 31%. 
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Šola 
6. razred 9. razred  

večje mesto 21 20 % 44 37 % 65 

manjše mesto 48 45 % 37 31 % 85 

podeželje 38 35 % 39 32 % 77 

Skupaj 107 100% 120 100% 227 

Tabela 3: Razdelitev anketirancev po šolah 

 
Graf 3: Razdelitev anketirancev glede na kraj izobraževanja v 6. razredu 

 
Graf 4: Razdelitev anketirancev glede na kraj izobraževanja v 9. razredu 

Učence sem primerjala tako po spolu kot tudi glede na kraj šolanja (Graf 5). Na podeželju, tako v 

6. kot tudi v 9. razredu sta deleža učencev in učenk skoraj enaka. Večji razliki se pojavita v 

manjšem mestu v 9. razredu in v večjem mestu v 6. razredu. Opazna je tudi razlika med spoloma, 

ki je v prid učencem. 
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Graf 5: Spol in kraj šolanja po razredih 

Anketirance lahko analiziramo tudi z vidika ocen. Medtem, ko je v 6. razredu relativno malo 

učencev, ki bi imeli končno oceno zadostno (7 učencev in učenk), je teh v 9. razredu kar precej (44 

učencev in učenk). Oceni dobro in prav dobro sta v 6. razredu celo enako zastopani, precej veliko 

učencev pa ima matematiko zaključeno z oceno odlično. V 9. razredu sta precej enakovredno 

zastopani oceni prav dobro in odlično. 

 
Graf 6: Končne ocene pri matematiki glede na razred 
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7 REZULTATI 

Rezultate bom predstavila v sedmih podpoglavjih, ki se navezujejo na odgovore učencev v 

vprašalniku (priloga). Najprej bom analizirala priljubljenost predmeta matematika, za katerega 

velja, da je med najmanj priljubljenimi predmeti v času šolanja. Sledi podpoglavje, kjer me zanima, 

kateri pristop se učencem zdi pomemben za njihovo motivacijo pri pouku matematike. V 

vprašalniku me je zanimalo, katere pristope si želijo, da bi jih učitelji uporabljali in katere učitelji 

dejansko uporabljajo pri pouku matematike, analizirala sem odgovore učencev na ta vprašanja. 

V vprašalniku sem zaradi učenčevega lažjega razumevanja uporabljala izraz »pristop« za vse 

elemente pouka, učiteljeve lastnosti in njegova dejanja. Izraz »pristop« ima enak pomen tudi v 

nadaljevanju diplomske naloge in ne pomeni le didaktičnega pristopa, ki ima ožji pomen. 

7.1 PRILJUBLJENOST PREDMETA MATEMATIKE 

Pri enem izmed vprašanj sem učence spraševala po priljubljenosti matematike. Učenci so dobili 

navodilo, da predmete razporedijo po priljubljenosti, kjer številka 1 pomeni najbolj priljubljen in 

11 najmanj priljubljen.  

Na spodnjem grafu (Graf 7) opazimo, da je matematika najbolj priljubljena pri učencih na 

podeželju, ki imajo lansko končno oceno odlično (2,60). Med učenkami je matematika najbolj 

priljubljena pri tistih, ki so jo imele lansko leto zaključeno z oceno 5 in se šolajo na podeželju 

(3,67). Najmanj priljubljena je pri učencih iz manjšega mesta s končno oceno 2 (10,67) in pri 

učenkah iz manjšega mesta s končno oceno 3 (10,00).  

 
Graf 7: Priljubljenost matematike v 6. razredu 

Na grafu (Graf 8), ki prikazuje priljubljenost matematike med učenci 9. razreda opazimo, da je le-

ta najbolj priljubljena pri učenkah s končno oceno odlično, ki obiskujejo šolo na podeželju (3,00). 

Med učenci je matematika priljubljena pri tistih, ki imajo končno oceno 5 in se šolajo v večjem 

mestu (5,20). Najmanj priljubljena je pri učenkah iz manjšega mesta, ki so v lanskem letu imele 

matematiko zaključeno z oceno 2 (9,50) in pri učencih s končno oceno 5, ki obiskujejo šolo v 

manjšem mestu (9,00). 
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Graf 8: Priljubljenost matematike v 9. razredu 

7.2 PRISTOPI, KI SO ZA UČENCE POMEMBNI 

V diplomski raziskavi me zanima, kateri učiteljevi pristopi motivirajo učence za delo. Zanimalo me, 

če je kakšna razlika pri pomembnosti pristopov za učence glede na starost, kraj šolanja, spol in 

oceno pri matematiki. 

Učenci so pristope, za katere menijo, da so zanje pomembni ocenjevali po 5-stopenjski Likertovi 

lestvici, kjer je številka 1 pomenila, da se jim za učenje matematike zdi povsem nepomemben, 

številka 2, da se jim zdi nepomemben, številka 3 je pomenila, da se jim ne zdi nepomemben, niti 

pomemben, številka 4 je pomenila pomembnost in 5 zelo pomembnost pristopa za njihovo učenje 

matematike. 

V tabeli (Tabela 4) so prikazani pristopi, ki se učencem 6. razreda, glede na kraj šolanja, zdijo 

najbolj in najmanj pomembni za učenje matematike. 

 Podeželje Manjše mesto Večje mesto 

Pristopi, ki so 

najbolj 

pomembni 

dobra volja upoštevanje idej priprava na preizkuse 

sproščenost pogovora učitelj verjame v nas ponavljanje in utrjevanje 

znanja 

verjame v nas pohvali učence dolgočasno snov naredi 

zanimivo 

priprava na preizkuse dobra volja poprava preizkusov 

dolgočasno snov naredi 

zanimivo 

sproščenost povratne informacije 

Pristopi, ki so 

najmanj 

pomembni 

logične naloge matematično preiskovanje skupinsko delo 

matematični sprehod zahteva popolno tišino raziskovanje 

računalo strokovni izrazi miselni vzorci 

miselni vzorci povezovanje z drugimi 

predmeti 

primerjava med učenci 

primerjava med učenci primerjava med učenci računalo 

Tabela 4: Pristopi v 6. razredu 

Učencem 6. razreda se zdijo najpomembnejše učiteljeve lastnosti, učiteljeva dobra volja, da učitelj 

verjame vanje, jim pomaga pri pripravi na preizkuse, naredi dolgočasno snov zanimivejšo. Prav 

tako se jim zdi pomemben učiteljev sproščen pogovor z njimi. 
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Večini učencev 6. razreda ni pomembna primerjava s sošolci, uporaba računala in miselnih 

vzorcev in matematične aktivnosti (raziskovanje v okviru pouka, matematično preiskovanje, 

matematični sprehod). 

Na grafu (Graf 9) lahko vidimo povprečno oceno učencev za pristope, ki se jim zdijo pomembni. 

Učencem pomenita zelo veliko učiteljeva dobra volja (4,44) in občutek, da učitelj verjame vanje 

(4,43). Zelo visoko, glede na pomembnost, je tudi priprava na preizkuse, kar bi lahko povezali z 

zaupanjem v učenčevo znanje. 

Nekoliko nepričakovano se je na zadnjih mestih znašla uporaba računala in izdelava miselnih 

vzorcev, kar večina učiteljev zelo spodbuja. Učencem se zdi najmanj pomembna za motivacijo 

učiteljeva primerjava med njimi (2,64), kar so omenili na vseh šolah, kjer sem izvajala vprašalnik. 

 

Graf 9: Pristopi, ki so najbolj in najmanj pomembni v 6. razredu 

V tabeli (Tabela 5) so predstavljeni pristopi, ki so po mnenju učencev 9. razreda najbolj in najmanj 

pomembni. 
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Podeželje Manjše mesto Večje mesto 

Pristopi, ki 
so najbolj 

pomembni 

zna se pošaliti 
ponavljanje in utrjevanje 

znanja 
dobra volja 

dolgočasno snov naredi 
zanimivo 

priprava na preizkuse zna se pošaliti 

ponavljanje in utrjevanje 
znanja 

dolgočasno snov naredi 
zanimivo 

sproščenost pogovora 

upoštevanje idej zanimiv uvod verjame v nas 

verjame v nas dobra volja 
dolgočasno snov naredi 

zanimivo 

Pristopi, ki 
so najmanj 
pomembni 

učbenik 
povezovanje z drugimi 

predmeti 
strokovni izrazi 

povezovanje z drugimi 
predmeti 

zahteva popolno tišino ustno spraševanje 

miselni vzorci matematični sprehod zahteva popolno tišino 

matematični sprehod strokovni izrazi frontalno delo 

primerjava med učenci primerjava med učenci primerjava med učenci 
Tabela 5: Pristopi v 9. razredu 

Podobno kot šestošolcem, so tudi devetošolcem najbolj pomembna učiteljeva dejanja in njegove 

lastnosti. Prvo mesto zavzema učiteljevo podajanje snovi, da zna tudi dolgočasno snov predstaviti 

zanimivo in navdušeno. Učiteljeva dobra volja, občutek, da učitelj verjame v učence in se zna 

pošaliti, so prav tako visoko. Učencem veliko pomeni priprava na preizkuse, ponavljanje in 

utrjevanje znanja. 

Popolnoma ne pomembno za motivacijo na devetošolce deluje primerjanje s sošolci; kljub temu, 

da je povezovanja med predmeti v šolah vedno več, pa učenci menijo, da to nanje ne deluje 

motivacijsko. Učiteljevo zahtevanje popolne tišine, uporaba strokovnih izrazov pa učno motivacijo 

še znižujejo. 

Na grafu (Graf 10) opazimo, da je prvih 5 najbolj pomembnih pristopov po mnenju devetošolcev 

zelo skupaj. Učenci menijo, da jih najbolj motivira učiteljeva zmožnost, da se pošali (4,36), sledi 

zmožnost, da tudi dolgočasno snov naredi zanimivo (4,32), le nekoliko nižje je učiteljeva dobra 

volja (4,30). Vsekakor učence motivira ponavljanje in utrjevanje znanja (4,27) in priprava na 

preizkuse (4,24). 

Prav tako, kot šestošolcev, tudi devetošolcev ne motivira povezovanje z ostalimi predmeti (2,88), 

matematična aktivnost sprehoda (2,87) in učiteljeva uporaba strokovnih izrazov (2,71). Učence 

veliko bolj motivira razlaga s pogovorom, ki pomeni nekoliko več glasnosti v razredu, kot pa 

popolna tišina (2,66). Zelo nizko oceno motivacijskega delovanja pa so učenci namenili primerjavi 

s sošolci (2,17). 
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Graf 10: Pristopi, ki so najbolj in najmanj pomembni v 9. razredu 

Na naslednjem grafu (Graf 11) vidimo pristope, ki so učencem ne glede na razred in šolo najbolj in 

najmanj pomemebni. Učiteljeva dobra volja in učiteljeva zmožnost, da se pošali ter učiteljeva 

zanimiva razlaga tudi dolgočasne snovi (4,36) so na prvem mestu. Le nekaj stotink za njimi sta 

priprava na preizkuse znanja in sproščenost pogovora (4,32 in 4,30). 

 

 
Graf 11: Pristopi, ki so za učence pomembni (ne glede na razred in kraj) 
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Pričakovano je na zadnjem mestu učiteljevo dejanje primerjave med učenci (2,38), kar precej višje 

je povezovanje matematike z ostalimi predmeti (3,00). Uporaba strokovnih izrazov (3,09), izdelava 

miselnih vzorcev (3,07) in učiteljeva zahteva po popolni tišini (3,05) so zelo izenačeni, a po mnenju 

učencev ne pomembni pristopi. 

V naslednji tabeli (Tabela 6) so prikazani pristopi tako kot so jih ocenili učenci glede na lanskoletno 

končno oceno pri predmetu matematika. Razvrščeni so od najbolj do najmanj pomembnega. 

Ne glede na oceno se med prvimi petimi pojavi učiteljeva dobra volja, prav tako so vsi izbrali 

učiteljev sproščen pogovor z njimi. Opazimo lahko, da učenci, ki so imeli matematiko zaključeno 

vključno z oceno dobro (3), zelo visoko postavijo tudi učiteljevo zmožnost, da se pošali. Ta pristop 

so izbrali tudi učenci z zaključeno oceno 2, vendar so ga postavili le na 7. mesto. Učenci z 

zaključenima ocenama dobro in odlično so učiteljev trud, da tudi dolgočasno snov naredi zanimivo 

postavili na prvo mesto, medtem, ko so ga učenci, ki so imeli matematiko zaključeno z oceno 2 ali 

4, postavili na 6. oziroma 8. mesto. Kot lahko vidimo v tabeli in po pogovoru z učenci, večino 

motivira priprava na preizkuse znanja, saj lahko preverijo ali že znajo dovolj, ali je potrebno še 

dodatno učenje. 

Zanimivo je, da so razlago s pogovorom izpostavili le učenci z zaključeno oceno zadostno in jo celo 

postavili na 2. mesto. Učiteljeva lastnost, da vzdržuje pozornost in njegov zanimiv uvod v učno uro 

pa so izpostavili le učenci z zaključeno oceno prav dobro. 
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Tabela 6: Najbolj pomembni motivacijski pristopi po lanski zaključeni oceni 
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7.3 ZAŽELENOST PRISTOPOV 

Zaželenost pristopov sem zaradi lažje obravnave razdelila na manjše enote. Tako bom analizirala 

oblike in metode dela, uporabo specifičnih učnih dejavnosti, dele učne ure, učiteljeve lastnosti in 

njegova dejanja ter pristope pri preverjanju znanja glede na kraj šolanja in razred. 

Učenci so zaželene pristope ocenjevali po 5-stopenjski Likertovi lestvici, kjer je številka 1 

pomenila, da si ne želijo učiteljeve uporabe posameznega pristopa, številka 2, da si želijo redko 

uporabo, 3 občasno uporabo posameznega pristopa, 4 pogosto uporabo in številka 5, da si želijo 

učiteljevo zelo pogosto uporabo določenega pristopa. 

7.3.1 OBLIKE DELA 

Na spodnjem grafu (Graf 12) vidimo, da imajo učenci glede na kraj šolanja različne želje za oblike 

dela v razredu. Učenci iz večjega mesta si želijo več dela v dvojicah (4,25) in manj samostojnega 

dela (3,12). Podobne želje imajo tudi učenci na podeželju. Nekoliko drugačne želje so želje 

učencev manjšega mesta. Ti si želijo več samostojnega dela (3,75) in manj skupinskega (3,33). 

 
Graf 12: Zaželenost oblik dela v 6. razredu 

Na grafu, ki prikazuje zaželenost oblik dela v 9. razredu (Graf 13) je razvidno, da imajo učenci 

manjšega mesta veliko željo po skupinskem delu (3,86). Nekoliko manj, a še vedno pogosto bi si 

želeli delati v dvojicah (3,59), medtem ko si frontalnega dela v glavnem ne želijo. Izrazito ga 

odklanjajo učenci manjšega mesta (1,86). Med učenci s podeželja in iz večjega mesta ni vidnih 

tako velikih razlikovanj. Učenci si želijo več dela v dvojicah in v skupinah ter manj samostojnega in 

frontalnega dela. 

 
Graf 13: Zaželenost oblik dela v 9. razredu 
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Lahko povzamem, da si učenci želijo aktiven pouk. Več dela v skupinah, v paru in manj 

samostojnega dela. Kot pravita Kubale (2003) in Blažič (2003), učenci pri skupinskem in delu v 

dvojicah utrjujejo socialne vezi in se poleg učne snovi učijo tudi dogovarjanja. 

7.3.2 METODE DELA V RAZREDU 

Na podeželju si učenci 6. razreda (Graf 14) najbolj želijo pouk, pri katerem bi učitelji uporabljali 

čim več različnih ponazoritev in razlag s pomočjo pogovora (3,92). Nekoliko manj pogosto si želijo 

uporabe pripomočkov (3,68) in reševanja na tablo (3,82). Najmanj zaželena je uporaba miselnih 

vzorcev (2,72) in povezovanje z drugimi predmeti (medpredmetno povezovanje 3,08). 

Učenci v manjšem mestu pravijo nekoliko drugače. V nasprotju z učenci iz podeželja si želijo več 

uporabe učbenika (4,20) prav tako si želijo uporabo različnih ponazoritev (4,20). Najnižji odstotek 

zaželenosti je pripadel uporabi računala (2,76). 

Učenci večjega mesta se strinjajo z učenci s podeželja, da bi redkeje uporabljali učbenik (2,91), 

prav tako ne želijo medpredmetnega povezovanja (2,86). V nasprotju z učenci iz manjšega mesta 

si najbolj želijo pogostejšo uporabo računala (4,27). 

 
Graf 14: Zaželenost metod dela v 6. razredu 

Učenci 9. razreda (Graf 15) so bolj usklajeni. Želijo si več uporabe računala (od 3,45 v manjšem 
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ponazoritev (od 3,41 na podeželju do 3,49 v večjem mestu in 4,20 v manjšem mestu). Prav tako 

kot šestošolci si ne želijo izdelave miselnih vzorcev (od 2,56 do 3,03) in dela z učbenikom (od 2,54 

do 3,52). 
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Graf 15: Zaželenost metod dela v 9. razredu 

7.3.3 UPORABA SPECIFIČNIH UČNIH DEJAVNOSTI 

Na grafu zaželenosti specifičnih učnih dejavnosti (Graf 16) opazimo, da si učenci 6. razreda želijo 

največ zabavne matematike. Ne glede na kraj šolanja si želijo, da bi jo učitelji pogosteje uporabljali 

(v večjem mestu 4,29 do 4,45 v manjšem mestu). Nekoliko nižjo zaželenost imajo naloge, ki so 

izziv (od 3,73 na podeželju do 3,98 v večjem mestu). Matematično preiskovanje in sprehod jih ne 

zanimata, mogoče tudi zato, ker ju ne poznajo dovolj (Graf 44). 

 
Graf 16: Zaželenost specifičnih učnih dejavnosti v 6. razredu 

Podobne rezultate sem dobila tudi pri učencih 9. razreda (Graf 17). Tudi oni si želijo zabavne 
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mestu po zaželenosti so logične naloge (od 2,87 na podeželju do 3,75 v manjšem mestu) in tako 

kot pri šestošolcih, je tudi tukaj le malo interesa za matematično preiskovanje in matematični 

sprehod. 
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Graf 17: Zaželenost specifičnih učnih dejavnosti v 9. razredu 

7.3.4 DELI UČNE URE 

Želje učencev 6. razreda (Graf 18) so zelo podobne in učenci se strinjajo, da je najbolj zaželen del 

učne ure zanimiv uvod (4,36 na podeželju in v manjšem mestu in 4,67 v večjem mestu) in najmanj 

zaželen dajanje domače naloge (2,98 v manjšem mestu, 3,35 v večjem mestu in 3,46 na 

podeželju). Prav tako se strinjajo, da si želijo pri svojih urah več poudarka na bistvu učne ure (3,90 

v manjšem mestu, 4,05 na podeželju in v večjem mestu 4,40). Želijo, da so učni cilji ure 

napovedani (od 3,89 v manjšem mestu do 4,05 v večjem mestu). 

 
Graf 18: Zaželenost uporabe delov učne ure v 6. razredu 

Tudi želje učencev 9. razreda so si zelo podobne. Na grafu, ki prikazuje zaželenost delov učne ure 

opazimo, da si učenci želijo zanimivih uvodov v učno uro (od 3,64 na podeželju in 4,00 v manjšem 

mestu do 4,36 v večjem mestu). Temu sledita poudarek bistva učne ure in napovedani učni cilji. 
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Tako kot učenci 6. razreda si tudi učenci 9. razreda me želijo domačih nalog in njihovega 

pregledovanja (od 1,84 do 3,48). 

Učenci obeh razredov si želijo podobne značilnosti učnih ur in sicer čim bolj zanimiv uvod v učno 

uro, napovedani učni cilji in poudarek na bistvu učne ure. Dajanja domačih nalog naj bo malo, 

posledično pa tudi njihovega pregledovanja. 

 
Graf 19: Zaželenost uporabe delov učne ure v 9. razredu 
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Graf 20: Zaželenost učiteljevih lastnosti v 6. razredu 

Na spodnjem grafu (Graf 21) vidimo, da si tudi učenci 9. razreda želijo učitelja, ki je dobre volje (od 

4,26 na podeželju in 4,38 v večjem mestu do 4,70 v manjšem mestu) in se zna pošaliti (od 3,79 na 

podeželju do 4,77 v manjšem mestu). Podobno kot učenci 6. razreda so kot eno manj zaželenih 

lastnost izbrali vero v učence. Devetošolci si želijo, da bi bil učitelj sproščen (4,05) in bi jih 

navduševal za matematiko (4,02). Učitelji si praviloma želijo, da bi znali vzdrževati učenčevo 

pozornost, učencem pa se to ne zdi zelo pomembno. 

 
Graf 21: Zaželenosti učiteljevih lastnosti v 9. razredu 
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7.3.6 UČITELJEVA DEJANJA 

Na spodnjem grafu (Graf 22), ki prikazuje zaželenost učiteljevih dejanj, močno izstopa učiteljeva 

primerjava med učenci. To je učiteljeva lastnost, ki je pri učencih najmanj zaželena (od 2,35 v 

manjšem mestu do 2,89 na podeželju). Naslednja lastnost, ki ni zaželena, je učiteljeva zahteva po 

popolni tišini (od 2,95 v večjem mestu do 3,57 na podeželju in v večjem mestu). Učenci si želijo, da 

učitelj tudi dolgočasno snov naredi zanimivo (od 4,25 do 4,85), da pohvali učence (od 4,43 do 

4,50), upošteva učenčeve ideje (okrog 4,35) in se z njimi sproščeno pogovarja (4,36). 

 
Graf 22: Zaželenost učiteljevih dejanj v 6. razredu 

Podobnih učiteljev, kot učenci 6. razredov, si želijo tudi učenci 9. razredov (Graf 23). Tudi 

devetošolci si ne želijo, da učitelj primerja učence med seboj (od 2,08 v večjem mestu in 2,38 na 

podeželju do 2,41 v manjšem mestu). Ne željo si uporabe strokovnih izrazov (od 2,52 v manjšem 

mestu do 2,82 na podeželju). Vsekakor pa si želijo sproščenega pogovora z učiteljem (od 3,51 na 

podeželju do 4,61 v manjšem mestu), pohvale (okrog 4,03). Želijo si učiteljev, ki znajo tudi 

dolgočasno snov razložiti na zanimiv način (okrog 4,03). 
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Graf 23: Zaželenost učiteljevih dejanj v 9. razredu 

7.3.7 PREVERJANJE ZNANJA 

Na grafu (Graf 24), ki prikazuje zaželenost oblik preverjanja znanja, vidimo, da si učenci 6. razreda 

želijo čim več priprav na preizkuse (od 3,55 v večjem mestu do 4,85 v manjšem mestu). Prav tako 

si želijo tudi ponavljanja in utrjevanja znanja (okrog 4,05). Učenci si ne želijo ustnega spraševanja 

(od 3,05 v večjem mestu in 3,37 na podeželju do 4,62 v manjšem mestu). Ne glede na kraj šolanja 

si sprotnega preverjanja znanja ne želijo prav močno (okrog 3,91). 

 
Graf 24: Zaželenost oblik preverjanja znanja v 6. razredu 

Podobne značilnosti izkazuje tudi graf (Graf 25), ki prikazuje zaželenost oblik preverjanja znanja v 

9. razredu. Učenci si želijo ponavljanja in utrjevanja znanja (od 3,71 v večjem mestu in 4,16 na 

podeželju do 4,20 v manjšem mestu). Nekoliko pogosteje si želijo priprave na preizkuse (3,74 na 

podeželju in 3,89 v večjem mestu in največ 4,45 v manjšem mestu). Redkeje si želijo ustnega 

spraševanja. 
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Graf 25: Zaželenost oblik preverjanja znanja v 9. razredu 

7.4 ZAŽELENOST PRISTOPOV GLEDE NA KONČNO OCENO 

MATEMATIKE 

7.4.1 OBLIKE DELA 

Na spodnjem grafu (Graf 26) opazimo, da po mnenju učencev 6. razreda tudi končna ocena 

matematike nekoliko vpliva na zaželenost oblik dela pri pouku. Učenci s končno oceno zadostno si 

najbolj želijo skupinskega dela (4,00), samostojnega dela pa si ne želijo (2,71). Učenci s končno 

oceno odlično si želijo dela v dvojicah (3,75) in si ne želijo skupinskega dela (3,29). Učenci s 

končnimi ocenami 2, 3 in 4 imajo zelo podobne želje glede oblik dela, ki naj bi jih učitelji izvajali pr 

pouku. 

 
Graf 26: Zaželenost oblik dela v 6. razredu (glede na končno oceno) 

Tudi učenci 9. razreda (Graf 27) imajo podobne želje katere oblike si želijo, da bi jih učitelji 

uporabljali pri delu. Nekoliko izstopa želja učencev s končno oceno odlično, ki si želijo bistveno 

manj frontalnega dela (1,90) in več samostojnega dela (3,43) kot si ga želijo njihovi sošolci. 
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Graf 27: Zaželenost oblik dela v 9. razredu (glede na končno oceno) 

7.4.2 METODE DELA V RAZREDU 

Če smo lahko pri prejšnjem vprašanju trdili, da nekoliko izstopajo učenci, ki imajo matematiko 

zaključeno odlično, lahko tu (Graf 28) rečemo, da imajo nekoliko drugačne želje učenci s končno 

oceno zadostno. Prva večja razlika se pojavi pri uporabi pripomočkov in modelov. Učenci, ki imajo 

matematiko zaključeno zadostno si želijo njihovo pogostejšo uporabo (4,14) kot ostali (okrog 

3,36). Naslednji razliki sta opazni pri raziskovanju v okviru pouka in povezovanju snovi z drugimi 

predmeti. 

 

Graf 28: Zaželenost metod dela v 6. razredu (glede na končno oceno) 

Na naslednjem grafu (Graf 29) opazimo, da imajo učenci 9. razreda ne glede na končno oceno pri 

matematiki podobne želje pri učiteljevi uporabi metod pri pouku. Želijo si čim več različnih 

ponazoritev (od 3,61 učenci s končno oceno 2 do 4,23 učenci s končno oceno 5). Zanimivo se mi 

zdi mnenje učencev z oceno 5, ki si najmanj želijo uporabe računala pri pouku (1,95). 
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Graf 29: Zaželenost metodi dela v 9. razredu (glede na končno oceno) 

7.4.3 UPORABA SPECIFIČNIH UČNIH DEJAVNOSTI 

Na spodnjem grafu (Graf 30) vidimo, da so želje šestošolcev s končnima ocenama dobro in 

zadostno zelo podobne ter prav tako želje učencev s končnima ocenama prav dobro in odlično. 

Učenci s končnima ocenama 2 in 3 si ne želijo uporabe logičnih nalog (3,29 in 3,00). Po mnenju 

učencev 6. razreda je najbolj zaželena zabavna matematika (4,25) in najmanj matematično 

preiskovanje (3,40). 

 
Graf 30: Zaželenost specifičnih učnih dejavnosti v 6. razredu (glede na končno oceno) 

Na grafu (Graf 31), ki prikazuje zaželenost specifičnih učnih dejavnosti po mnenju učencev 9. 

razreda, opazimo, da imajo zelo podobne želje kot šestošolci. Učenci si najbolj želijo zabavne 

matematike (4,02). Najnižjo vrednost pa graf doseže pri zaželenosti uporabe matematičnega 

preiskovanja (2,82). Zaželenost uporabe logičnih nalog (3,95) močno izstopa pri učencih, ki so 

imeli končno oceno odlično. 
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Graf 31: Zaželenost specifičnih učnih dejavnosti v 9. razredu (glede na končno oceno) 

7.4.4 DELI UČNE URE 

Na naslednjem grafu (Graf 32), ki prikazuje zaželenost delov učne ure, vidimo, da je pri šestošolcih 

najbolj zaželen zanimiv uvod v uro (4,31). Sledi mu poudarjanje bistva učne ure (4,04). Večjih 

razlik med željami učencev z različno zaključenimi ocenami ni. Največja razlika se pojavi pri 

zaželenosti napovedovanja učnih ciljev (0,79) in najmanjša pri poudarjanju bistva učne ure (0,54). 

 
Graf 32: Zaželenost delov učne ure v 6. razredu (glede na končno oceno) 

Ne glede na lansko končno oceno si učenci 9. razreda (Graf 33) želijo zanimiv uvod v učno uro (od 

3,68 do 4,43). Najmanj zaželeno, po mnenju devetošolcev, je učiteljevo dajanje domače naloge 

(od 2,45 do 3,38). Pri učencih z lansko končno oceno odlično je najmanj zaželen povzetek snovi od 

koncu ure (2,90). 
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Graf 33: Zaželenost delov učne ure v 9. razredu (glede na končno oceno) 

7.4.5 UČITELJEVE LASTNOSTI 

Na grafu (Graf 34), ki prikazuje zaželenost učiteljevih lastnosti, je vidno, da si učenci 6. razreda 

želijo učitelja, ki je dobre volje (4,37) in se zna z njimi tudi pošaliti (4,36). Nekoliko nepričakovano 

si učenci ne želijo prav močno, da bi jih učitelji navduševali za matematiko (od 3,57 do 4,33). 

Učenci, ki so lansko leto imeli matematiko zaključeno odlično, si najmanj želijo, da bi učitelj znal 

vzdrževati pozornost (4,00). 

 
Graf 34: Zaželenost učiteljevih lastnosti v 6. razredu (glede na končno oceno) 

Na naslednjem grafu (Graf 35) opazimo pri devetošolcih velike razlike glede na lansko oceno iz 

matematike pri zaželenosti učiteljevega navduševanja za matematiko (od 3,09 do 4,52). Nekoliko 

manjša razlika se pojavi tudi pri vzdrževanju pozornosti (od 3,52 do 4,57) in učenčevem občutku, 

da učitelj verjame vanje (od 3,68 do 4,71). Ne glede na lansko oceno matematike je, po mnenju 

učencev 9. razreda, učiteljeva dobra volja najbolj zaželena (od 4,25 do 4,81). 
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Graf 35: Zaželenost učiteljevih lastnosti v 9. razredu (glede na končno oceno) 

7.4.6 UČITELJEVA DEJANJA 

Pri naslednjem grafu (Graf 36) opazimo, da je nekoliko bolj razgiban. Učenci 6. razreda, ki so 

lansko leto imeli matematiko zaključeno 2, si najmanj od vseh učencev želijo, da bi učitelj tudi 

dolgočasno snov predstavil zanimivo (3,86, ostali okrog 4,44). Ravno obratno je pri učiteljevi 

primerjavi učencev med seboj. Učenci s končno oceno 2 si tega želijo veliko več (4,43) kot ostali 

(2,64). Ne glede na lanskoletno oceno si šestošolci najbolj želijo učiteljeve pohvale (od 4,23 do 

4,71). 

 
Graf 36: Zaželenost učiteljevih dejanj v 6. razredu (glede na končno oceno) 

Kot vidimo na grafu (Graf 37), ki prikazuje zaželenost učiteljevih dejanj v 9. razredu, si učenci ne 

glede na lanskoletne ocene, želijo podobnih učiteljevih pristopov. Najbolj zaželena je sproščenost 

pogovora z učenci (od 3,75 do 4,67). Nekoliko nižje je učiteljev trud, da tudi dolgočasno snov 

predstavi na zanimiv način (od 3,57 do 4,76) in njegova pohvala (od 3,80 do 4,33). Učenci si ne 

želijo učiteljeve primerjave med seboj (1,63 do 2,64) in učiteljevo uporabo strokovnih izrazov (od 

2,24 do 3,13). 
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Graf 37: Zaželenost učiteljevih dejanj v 9. razredu (glede na končno oceno) 

7.4.7 PREVERJANJE ZNANJA 

Po mnenju učencev 6. razreda (Graf 38) je najbolj zaželena priprava na preizkuse (od 4,04 do 

4,71). Učenci z lanskoletno oceno matematike 2 si bolj želijo priprav (4,71) in manj ponavljanja in 

utrjevanja znanja (3,43) ter sprotnega preverjanja znanja (3,29) kot ostali učenci. Ostali učenci 

imajo zelo podobne želje. Želijo manj ustnega spraševanja (okrog 3,51) in več ponavljanja (3,95) 

ter priprav na preizkuse (4,07). 

 
Graf 38: Zaželenost oblik preverjanja znanja v 6. razredu (glede na končno oceno) 

Kot je vidno z naslednjega grafa (Graf 39) je v 9. razredu najmanj zaželeno ustno spraševanje (od 

2,43 do 3,05). Po mnenju učencev z lanskoletno oceno matematike 2 in 3 je najbolj zaželeno 

ponavljanje in utrjevanje znanja (3,64 in 4,32), pri učencih z lanskoletno oceno 4 in 5 pa priprava 
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na preizkuse (4,17 in 4,81). Največja razlika med željami se pokaže pri popravi preizkusov (od 3,17 

pri učencih z oceno 4 do 4,52 pri učencih z oceno 5). 

 
Graf 39: Zaželenost oblik preverjanja znanja v 9. razredu (glede na končno oceno) 

  

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

ponavljanje in
utrjevanje

znanja

sprotno
preverjanje

znanja

ustno
spraševanje

priprava na
preizkuse

poprava
preiskusov

P
o

cp
re

čn
a 

o
ce

n
a 

za
že

le
n

o
st

i 

Zaželenost oblik preverjanja znanja v 9. 
razredu (glede na oceno pri matematiki) 

2

3

4

5



D. Blaznik Učiteljevi pristopi pri poučevanju matematike in njihovi vplivi na učno motivacijo 

57 

7.5 UČITELJEVA UPORABA PRISTOPOV 

Tako kot zaželenost učiteljevih pristopov, bom analizirala tudi oceno učencev glede učiteljeve 

pogostosti uporabe teh pristopov. 

Prav tako kot pri prejšnjih vprašanjih, so tudi tukaj učenci učiteljevo uporabo pristopov ocenjevali 

na 5-stopenjski Likertovi lestvici. Številka 1 je pomenila, da učitelj posameznega pristopa nikoli ne 

uporablja, številka 2, da ga uporablja redko, številka 3, da pomenila občasno uporabo, 4 pogosto 

in 5 zelo pogosto uporabo. 

7.5.1 OBLIKE DELA V RAZREDU  

Na naslednjem grafu (Graf 40) vidimo, da po mnenju učencev učitelji v 6. razredu pri pouku še 

vedno največ uporabljajo frontalno delo. Glede na kraj šolanja imajo zelo podobno pogostost 

uporabe. Učitelji na podeželju v nasprotju z učitelji v večjem in manjšem mestu, najmanj 

uporabljajo samostojno delo. Delo v skupinah namreč krepi socialne vezi in učenci na podeželju so 

mnogo bolj povezani med seboj kot mestni učenci (Blažič, 2003, str. 380, 381). 

 
Graf 40: Pogostost oblik dela v 6. razredu po mnenju učencev 

Učitelji 9. razreda (Graf 41) na podeželju in v večjem mestu po mnenju učencev največ uporabljajo 

frontalno delo, kar bi lahko podprli z Blažičevo (2003, str 380, 381) trditvijo, da učitelji s tem 

načinom delom lažje nadzirajo in usmerjajo potek pouka. Učitelji v manjšem mestu največ 

uporabljajo samostojno delo, kar lahko podkrepimo s podatkom, da se učenci pri takem načinu 

dela naučijo samostojnosti (Blažič, 2003, str. 387). Hkrati pa ti učitelji najmanj uporabljajo 

frontalno obliko dela, kjer bi učno snov podajali v predavateljski obliki. 
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Graf 41: Pogostost oblik dela v 9. razredu po mnenju učencev 

7.5.2 METODE DELA V RAZREDU 

Na grafu (Graf 42) opazimo, da je v večjem mestu po mnenju učencev v šestem razredu izrazito 

pogosta uporaba učbenika (4,75), ki je hkrati najvišja vrednost tega grafa. V nasprotju s tem je 

uporaba računala prav tako v večjem mestu najnižja točka na celotnem grafu (1,55). Opazimo, da 

med pogostostjo uporab posameznih metod glede na kraj šolanja ni velikih razponov. Največja 

razpona sta v mnenju učencev o uporabi učbenika (3,74 na podeželju in 4,75 v večjem mestu) in 

pri uporabi računala, kjer je 1,55 v večjem mestu in 2,98 v manjšem mestu. 

 
Graf 42: Pogostost metod dela v 6. razredu po mnenju učencev 

Na grafu pogostosti uporabe metod dela v 9. razredu (Graf 43) opazimo,da je v primerjavi s 6. 

razredom tudi tu nizka uporaba žepnega računala. Učitelji 9. razreda po oceni učencev prav tako 

redko uporabljajo delo z miselnimi vzorci (od 2,20 do 2,89). Učitelji občasno uporabljajo tudi 

povezovanje snovi z življenjskimi primeri in ga povezujejo z drugimi predmeti. Precej visoko oceno 

pogostosti v manjšem mestu dosega metoda dela z učnimi listi (4,32). 
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Graf 43: Pogostost metod dela v 9. razredu po mnenju učencev 

7.5.3 UPORABA SPECIFIČNIH UČNIH DEJAVNOSTI 

Na grafu, ki prikazuje pogostost uporabe specifičnih učnih dejavnosti v šestem razredu (Graf 44) 

opazimo presenetljivo redko uporabo matematičnega sprehoda (od 2,12 na podeželju in 2,15 v 

večjem mestu do 3,28 v manjšem mestu). Nekoliko pogosteje se po mnenju učencev uporablja 

zabavna matematika. Najpogostejša uporaba pripada logičnim nalogam (2,79 na podeželju do 

3,80 v manjšem mestu). 

 

Graf 44: Pogostost uporabe specifičnih učnih dejavnosti v 6. razredu po mnenju učencev 

Na grafu pogostosti uporabe specifičnih učnih dejavnosti v 9. razredu (Graf 45) so aktivnosti, razen 

matematičnega sprehoda, razporejene nekoliko bolj enakomerno. Edina večja odstopanja so 

vidna pri matematičnem sprehodu, kjer vrednost najnižja (2,20) in pri vključevanju zabavne 

matematike v pouk, kjer je dosežen maksimum (3,64). Ne glede na kraj šolanja je po mnenju 

učencev najredkejša uporaba matematičnega sprehoda. 

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

P
o

vp
re

čn
a 

o
ce

n
a 

p
o

go
st

o
st

i 

Pogostost metod dela v 9. razredu 

podeželje

manjše mesto

večje mesto

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

P
o

vp
re

čn
a 

o
ce

n
a 

p
o

go
st

o
st

i 

Pogostost uporabe specifičnih učnih 
dejavnosti v 6. razredu 

podeželje

manjše mesto

večje mesto



D. Blaznik Učiteljevi pristopi pri poučevanju matematike in njihovi vplivi na učno motivacijo 

60 

 

Graf 45: Pogostost uporabe specifičnih učnih dejavnosti v 9. razredu po mnenju učencev 

7.5.4 DELI UČNE URE 

Na grafu pogostosti uporabe posameznih delov učne ure (Graf 46) opazimo, da po mnenju 

učencev učitelji dajejo še vedno največ poudarka domačim nalogam, predvsem njihovem dajanju 

(od 4,00 v manjšem mestu do 4,85 v večjem mestu). Nekoliko manj pogosta je njihova obravnava 

in pregled (od 3,78 v manjšem mestu do 4,26 na podeželju). Nekoliko nepričakovano učitelji ne 

napovedujejo učnih ciljev, tam je pogostost ocenjena le na okoli 3,24, prav tako pa je nizko 

povprečje tud pri uvodu v uro (okoli 3,32). Glede povzetka snovi ob koncu ure so si učitelji 6. 

razreda zelo podobni( okoli 3,46). Prav tako po mnenju učencev podobno pogosto poudarjajo 

bistvo učne ure. Ocene se gibljejo okrog 3,92. 

 
Graf 46: Pogostost uporabe delov učne ure v 6. razredu po mnenju učencev 

V nasprotju z učitelji 6. razreda, učitelji 9. razredov (Graf 47) po mnenju učencev, najmanj pogosto 

uporabljajo povzetek snovi ob koncu šolske ure (2,10 na podeželju in 2,43 v manjšem mestu ter 

2,98 v večjem mestu), kjer graf pokaže najnižjo vrednost. Nekoliko pogostejši sta uporabi 
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napovedovanja učnih ciljev ob začetku ure (okoli 3,15) in učiteljev zanimiv uvod v uro. 

Najpogosteje je zopet uporabljeno dajanje domače naloge, od 3,82 na podeželju, 4,14 v večjem 

mestu in 4,32 v manjšem mestu. Pregled in obravnava domačih nalog sta nekoliko redkeje 

omenjena. Tu je dosežena tudi največja razlika med pogostostjo. Na podeželju je le 2,90, medtem 

ko je v manjšem mestu 4,03. Poudarjanje bistva učne se ne razlikuje od ocene pogostosti uporabe 

pri učiteljih v 6. razredu, saj je tudi tu uporaba po mnenju učencev pogosta (3,41). 

 
Graf 47: Pogostost uporabe delov učne ure v 9. razredu po mnenju učencev 
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7.5.5 UČITELJEVE LASTNOSTI 

Ne glede na šolo, kot najpogostejšo učiteljevo lastnost učenci 6. razreda zaznavajo navduševanje 

za matematiko (okoli 3,82), kar je pohvalno za učitelje. Nekoliko manj pogosto se učencem zdi, da 

učitelji verjamejo vanje (od 3,26 v večjem do 4,24 v manjšem mestu). Še nekoliko nižjo pogostost 

(3,58) zaseda učiteljeva dobra volja in učiteljevo vzdrževanje pozornosti. Najnižje mesto je zasedla 

učiteljeva zmožnost, da se pošali, v manjšem mestu le 2,92, nekoliko višje, z 2,97, sledijo učitelji 

na podeželju, in učitelji v večjem mestu s 3,65. 

 
Graf 48: Pogostost učiteljevih lastnosti v 6. razredu po mnenju učencev 

Glede na kraj šolanja v ocenah učencev ni velikih odstopanj pri pogostosti učiteljevih lastnosti.Če 

smo pri učiteljih 6. razreda lahko trdili, da učence pogosto navdušujejo za matematiko, žal pri 

učiteljih 9. razreda tega učenci ne opažajo. Ta učiteljeva lastnost je na grafu (Graf 49) dosegla 

najnižjo točko. Učenci večjega mesta trdijo, da njihovi učitelji navduševanje uporabljajo le 

občasno (3,14). Nekoliko pogosteje je navduševanje zaznano na podeželju (3,21) in v manjšem 

mestu (4,10). Učenci iz manjšega mesta trdijo, da njihovi učitelji znajo pošaliti, kar je tudi najvišja 

vrednosti tega grafa (4,57), obratno pa učenci iz večjega mesta pravijo, da se njihovi učitelji 

pošalijo le občasno (3,19). Učenci trdijo, da učitelji verjamejo vanje in so pogosto dobre volje. 

Učiteljeva sproščenost in vzdrževanje pozornosti pa sta, po mnenju učencev, prav tako, kot pri 

učiteljih 6. razreda redkeje opaženi lastnosti. 
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Graf 49: Pogostost učiteljevih lastnosti v 9. razredu po mnenju učencev 

7.5.6 UČITELJEVA DEJANJA 

Učitelji v 6. razredu (Graf 50) pri svojem delu po opažanju učencev največ uporabljajo vprašanja 

med razlago (okrog 3,94). Skoraj enaka pogostost je tudi pri zahtevi po popolni tišini pri njihovem 

delu. Nekoliko redkeje, a še vedno pogosto, učitelji dajejo povratne informacije učencem (od 3,42 

v večjem mestu do 3,90 v manjšem mestu). Učenci pravijo,da jih učitelji občasno pohvalijo in 

prilagodijo delo posameznim učencem (3,63). Učitelji v manjšem mestu večkrat predstavijo tudi 

dolgočasno snov tako,da je učencem zanimiva (3,95), nekoliko redkeje v večjem mestu in na 

podeželju (3,21 in 3,42). Na zadnjem mestu se je po mnenju prepričljivo znašla učiteljeva 

primerjava med učenci. Najnižja točka je dosežena pri učiteljih 6. razreda v manjšem mestu (2,80). 

Učitelji prav tako redko učijo učence izdelovati zapiske (okoli 3,21). 

 
Graf 50: Pogostost učiteljevih dejanj v 6. razredu po mnenju učencev 

Učenci 9. razreda (Graf 51) trdijo, da se njihovi učitelji pogosto sporoščeno pogovarjajo z njimi in 

radi uporabljajo vprašanja med razlago. Sproščenost pri pogovoru učiteljev v manjšem mestu 
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doseže najvišjo točko tega grafa z vrednostjo 4,61, nekoliko manj sproščeni so v večjem mestu in 

na podeželju (3,78 in 3,59). Učitelji 9. razreda po mnenju učencev najmanj pogosto uporabljajo 

primerjavo med učenci, ki tako kot v šestem razredu, tudi tukaj zaseda zadnje mesto s povprečno 

oceno 2,36. Zanimiva se mi zdi zahteva po popolni tišini. V večjem mestu učenci ocenjujejo, da je 

kar pogosto uporabljena (3,76), na podeželju 2,95, v manjšem mestu pa je ocena pogostosti 

uporabe le 2,61. 

 
Graf 51: Pogostost učiteljevih dejanj v 9. razredu po mnenju učencev 

7.5.7 PREVERJANJE ZNANJA 

Na grafu pogostosti uporabe oblik preverjanja znanja po mnenju učencev v šestem razredu(Graf 

52) opazimo, da je najmanj ustnega spraševanja. Najmanj ga uporabljajo v večjem mestu (3,67), 

pogosteje na podeželju (3,87), v manjšem mestu pa kar 4,65. Tudi sprotno preverjanje po mnenju 

učencev ni stalnica učnih ur. Povprečna ocena uporabe je 4,10. Ne glede na kraj šolanja imajo na 

vseh šolah redne priprave na preizkuse in poprave preizkusov. 

 
Graf 52: Pogostost oblik preverjanja znanja v 6. razredu po mnenju učencev 
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Tudi učitelji 9. razredov (Graf 53) redko uporabljajo ustno spraševanje. Po učenčevih ocenah je 
najredkeje uporabljeno v manjšem mestu (2,36), na podeželju 3,41, v večjem mestu pa kar 
pogosto (4,08). Podobno kot učitelji 6. razredov tudi učitelji 9. razredov po mnenju učencev 
najpogosteje uporabljajo priprave na preizkuse in njihove poprave. Najvišjo točko graf doseže pri 
oceni pogostosti priprav na preizkuse v manjšem mestu (4,50), nekoliko nižje je poprava 
preizkusov (okrog 4,01). 

 
Graf 53: Pogostost oblik preverjanja znanja v 9. razredu po mnenju učencev 
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7.6 UČITELJEVA UPORABA ŽELENIH PRISTOPOV 

V tem poglavju želim primerjati zaželenost učiteljevih pristopov in pogostost učiteljeve dejanske 

uporabe po mnenju učencev. Pristope bom zopet zaradi lažjega analiziranja razdelila v manjše 

povezane enote. Na grafu sem uporabila le učenčevo zaželenost pristopov in učiteljevo uporabo 

pri pouku, pomembnosti za učence pa zaradi boljše preglednosti nisem vključila. 

7.6.1 OBLIKE DELA 

Že na prvem grafu (Graf 54) opazimo, da je v šestem razredu pogostost uporabe frontalnega dela 

bistveno višja (3,97) od učenčevih želja (3,34). Največja razlika je med uporabo skupinskega dela 

(2,50) in njegovo zaželenostjo (3,79), in sicer kar 1,29. Učenci so želijo, da bi učitelji pogosteje 

uporabljali delo v dvojicah (4,02), vendar ga učitelji po njihovem mnenju le redko uporabljajo 

(2,85). 

 
Graf 54: Uporaba zaželenih oblik dela v 6. razredu po mnenju učencev 

Med željami in pogostostjo dejanske uporabe oblik dela v 9. razredu (Graf 55) ni tako velikih razlik. 

Največja razlika se pojavi pri skupinskem delu. Učenci si ga želijo občasno (3,53), vendar ga učitelji 

uporabljajo redko (2,53). Glede samostojnega dela so želje in opažanja učencev kar usklajena. 

Razlika je namreč le 0,26 v prid pogostosti uporabe. 

 
Graf 55: Uporaba zaželenih oblik dela v 9. razredu po mnenju učencev 

Vse kaže, da učitelji uporabljajo oblike dela., ki so zanje bolj ekonomične ter oblike, s katerimi 

lažje in bolje razložijo učno snov ter imajo nad učenci nadzor. Učenci pa imajo popolnoma 

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

frontalno delo samostojno
delo

dvojice skupinsko deloP
o

vp
re

čn
a 

o
ce

n
a 

u
p

o
ra

b
e

 in
 

za
že

le
n

o
st

i 

Uporaba želenih oblik dela v 6. razredu 

zaželenost

pogostost

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

frontalno delo samostojno
delo

dvojice skupinsko deloP
o

vp
re

čn
a 

o
ce

n
a 

u
p

o
ra

b
e

 in
 

za
že

le
n

o
st

i 

Uporaba želenih oblik dela v 9. razredu 

zaželenost

pogostost



D. Blaznik Učiteljevi pristopi pri poučevanju matematike in njihovi vplivi na učno motivacijo 

67 

drugačne želje. Želijo si pouk, pri katerem bi lahko aktivno sodelovali. Res, da tak pouk učitelju 

vzame več časa za pripravo in samo izpeljavo, vendar menim, da če so učenci motivirani, je 

posledično tudi uspešnost boljša, kar pa si vsak učitelj želi. 

7.6.2 METODE DELA V RAZREDU 

Ocene učiteljeve pogostost uporabe (3,82) in učenčevih želja (3,79) so najbolj usklajene pri 

uporabi reševanja nalog na tablo. Razlika je le za 0,03. Naslednja metoda, pri kateri se želje in 

ocena dejanske uporabe ne razlikujeta veliko, je povezovanje z življenjskimi primeri in razlaga s 

pogovorom. Ponazoritve z življenjskimi primeri učitelji po mnenju učencev uporabljajo redkeje kot 

bi si oni tega želeli, razlago s pogovorom pa pogosteje. Učitelji po mnenju učencev prepogosto 

uporabljajo računalo (uporaba 2,42, želena uporaba 3,72), v nasprotju s tem pa povsem preredko 

uporabljajo učbenik (uporaba 4,16, želena uporaba 3,29). 

 
Graf 56: Uporaba zaželenih metod dela v 6. razredu po mnenju učencev 

Učenci 9. razreda (Graf 57) ocenjujejo, da učitelji preredko uporabljajo učbenik (uporaba 3,53 in 

želena uporaba2,94) in preveč računalo (uporaba 2,35 in želena uporaba 3,69). Najmanjša razlika 

med oceno pogostosti učiteljeve uporabe in učenčevimi željami je pri uporabi pripomočkov in 

modelov (0,12) ter pri razlagi snovi s pomočjo pogovora (0,06). 
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Graf 57: Uporaba zaželenih metod dela v 9. razredu po mnenju učencev 

Ne glede na razred si učenci želijo pogostejše uporabe učbenika in učnih listov, želijo si razlage s 

pogovorom, ki je podkrepljena z različnimi grafičnimi ponazoritvami. 

7.6.3 UPORABA SPECIFIČNIH UČNIH DEJAVNOSTI 

Na grafu (Graf 58) opazimo, da učitelji, po mnenju učencev 6. razreda, uporabljajo pristope 

redkeje tako pogosto, kot bi si jih učenci želeli. Razlika med učiteljevo pogostostjo uporabe in 

željami učencev je najmanjša pri uporabi logičnih nalog (0,09). Učenci zaželenost ocenjujejo s 

povprečno oceno 3,53, uporabo pri učiteljih pa s 3,44. Največja razlika se pojavi pri uporabi 

zabavne matematike, kjer je razlika kar 1,28. Zaželenost pri učencih je ocenjena s povprečno 

oceno 4,34, uporaba pa le s 3,06. 

 
Graf 58: Uporaba zaželenih specifičnih učnih dejavnosti v 6. razredu po mnenju učencev 
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Razlike med željami in dejansko uporabo specifičnih učnih dejavnosti v 9. razredu(Graf 59) so 

manjše kot pri 6. razredu. Največja razlika, 0,79, je pri uporabi zabavne matematike. Učenci želijo, 

da bi jo učitelji uporabljali pogosteje (3,98), kot jo sicer (3,18). Najmanjša razlika je pri uporabi 

matematičnega preiskovanja, le 0,14. 

 
Graf 59: Uporaba zaželenih specifičnih učnih dejavnosti v 9. razredu po mnenju učencev 

Domnevamo, da učitelji uporabljajo aktivnosti, ki jih lahko vpeljejo v večino učnih ur (npr. logične 

naloge in naloge, ki so izziv). Ostale aktivnosti je potrebno vnaprej načrtovati in jih pripraviti, kar 

pa je mogoče nekaterim učiteljem težko ali pa se jih ne upajo izpeljati. Na kar nekaj šolah učenci 

niso poznali izraza »matematični sprehod«. Učenci si želijo več raznolikih ur, ne le tistih, ki jih 

lahko izpeljemo v klasičnih matematičnih učilnicah. 

7.6.4 DELI UČNE URE 

Ponovno se v šestem razredu največja razlika pojavi med oceno učencev o pogostosti učiteljevega 

dajanja domače naloge (4,29) in željami učencev (3,23). Ravno obratno je pri uporabi zanimivega 

uvoda v učno uro. Učenci bi si ga želeli bistveno več (4,43) kot ga učitelji uporabljajo (3,33). 

Najmanjša razlika je pri oceni pogostosti in zaželenostjo glede povzetka snovi (0,17) in 

poudarjanja bistva učne ure (0,16). 
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Graf 60: Uporaba zaželenih delov učne ure v 6. razredu po mnenju učencev 

Graf (Graf 61) je precej podoben prejšnjemu. Tudi devetošolci želijo manj domačih nalog, kjer se 

pojavi največja razlika med željami (2,93) in oceno uporabe (4,09). Druga skrajnost pa je pri oceni 

uporabe in željah po uporabi zanimivega uvoda v učno uro. Učitelji ga po mnenju učencev 

uporabljajo le občasno (3,28), želje učencev pa so precej višje, kar 4,02. Ujemanje med željami in 

oceno uporabe je pri napovedovanju učnih ciljev ure le 0,23 povprečne ocene in pri poudarjanju 

bistva učne ure le 0,05. 

 
Graf 61: Uporaba zaželenih delov učne ure v 9. razredu po mnenju učencev 
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7.6.5 UČITELJEVE LASTNOSTI 

Kot je očitno (Graf 62) si učenci 6. razreda želijo, da je njihov učitelj v razredu dobre volje (4,50), a 

na žalost to ni vedno tako (3,51). Čeprav je zaželenost učiteljeve dobre volje največja, se pojavi 

največja razlika med željami (4,39) in oceno stanja (3,09) pri zmožnosti, da se učitelji pošalijo. 

Najmanjšo razliko(0,28) opazimo pri učiteljevem navduševanju za matematiko, naslednja razlika je 

že 0,69 (vzdrževanje pozornosti). 

 
Graf 62: Uporaba zaželenih učiteljevih lastnosti v 6. razredu po mnenju učencev 

Devetošolci (Graf 63) si prav tako želijo več prikazane dobre volje s strani njihovih učiteljev (4,46) 

kot menijo, da je učitelji sami pokažejo (3,77). Nekoliko manjša razlika se pojavi pri učiteljevi 

zmožnosti, da se pošali (0,55). Učiteljeva lastnost, kjer je najmanjša razlika med željami in ocenami 

dejanske uporabe je učiteljevo navduševanje za matematiko (le 0,13). 

 
Graf 63: Uporaba zaželenih učiteljevih lastnosti v 9. razredu po mnenju učencev 
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7.6.6 UČITELJEVA DEJANJA 

Pri učencih šestega razreda (Graf 64) je razvidno, da ocenjujejo, da njihovi učitelji v svojem 

delovanju ne uporabljajo marsikatere od zaželenih oblik. Po mnenju učencev učitelji največkrat 

zahtevajo popolno tišino in ta učiteljeva dejavnost je, poleg vprašanj med razlago, edina, ki se 

pojavi pogosteje, kot bi si jo učenci želeli. Učenci si najbolj želijo učiteljeve pohvale (4,47), ki je ena 

izmed dejavnosti z največjo razliko. Največje razlika je v zaželenosti, da učitelj naredi tudi 

dolgočasno snov zanimivo (4,40) in oceno pogostosti takega delovanja (3,44). Najmanjša razlika 

med učenčevimi željami (3,77) in njihovo oceno učiteljeve uporabe (3,86) je pri vprašanjih med 

razlago. Učiteljeva primerjava učencev med seboj je izmed vseh oblik delovanja najmanj zaželena 

(2,77), vendar tudi ocenjena kot najredkeje uporabljena (2,98). 

 
Graf 64: Uporaba zaželenih učiteljevih dejanj v 6. razredu po mnenju učencev 

Prav tako je tudi v 9. razredu (Graf 65) primerjava učencev med seboj dosegla najnižjo oceno 

pogostosti. Učenci menijo, da ni zaželena in po njihovem opažanju je učitelji tudi ne uporabljajo. 

Učenci so izrazili sproščen pogovor kot najbolj zaželeno (4,11) izmed vseh učiteljevih dejavnosti in 

ocenjujejo, da ga tudi učitelji najpogosteje uporabljajo (4,03). Največja razhajanja so pri razlagi 

snovi. Učenci si želijo, da bi učitelji večkrat tudi dolgočasno snov razložili na zanimiv način (4,05). 

Razhajanja so tudi pri zahtevanju popolne tišine v razredu, ker jo učitelji po mnenju učencev 

zahtevajo pogosteje (3,08) kot bi si jo želeli učenci (2,68). 
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Graf 65: Uporaba zaželenih učiteljevih dejanj v 9. razredu po mnenju učencev 

7.6.7 PREVERJANJE ZNANJA 

Učenci 6. razreda (Graf 66) dokaj usklajeno ocenjujejo zaželenost in uporabo različnih oblik 

preverjanja znanja. Učenci si želijo največ priprav na preizkuse (4,12 ) in ocenjujejo, da jih tudi 

dobijo (4,39). Najmanj zaželeno je ustno spraševanje (3,50), kjer je razlika med željami in oceno 

pogostosti pri pouku največja, kar 0,45. Najbolj usklajeni so pri oceni sprotnega preverjanja 

znanja, kjer je razlika le 0,26 v prid ocene pogostosti uporabe. 

 
Graf 66: Uporaba zaželenih oblik preverjanja znanja v 6. razredu po mnenju učencev 
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Na naslednjem grafu (Graf 67) je vidna še večja usklajenost ocene zaželenosti in uporabo oblik 

preverjanja znanja v 9. razredu. Kljub temu, da si ustnega spraševanja učenci ne želijo (2,83) in ga 

učitelji po mnenju učencev tudi ne izvajajo prav pogosto (3,23), je tu vidna skoraj največja razlika. 

Največje razhajanje je pri popravi preizkusov, ki je po ocenah učencev pogostejše (4,28) kot bi si 

učenci želeli (4,05). Najbolj usklajeni so pri ponavljanju in utrjevanju znanja. Učeni so ga želijo le 

nekoliko več (4,00) kot ga po njihovem mnenju izvajajo učitelji (3,84). 

 
Graf 67: Uporaba zaželenih oblik preverjanja znanja v 9. razredu po mnenju učencev 
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7.7 UPORABA SPECIFIČNIH UČNIH DEJAVNOSTI 

Kot sem omenila že pri vprašanju o pristopih, ki bolj ali manj motivirajo učence, lahko v ocenah 

učencev opazimo, da napredne oblike učencev ne motivirajo. Pojavlja se vprašanje, kaj je vzrok 

temu. Pri reševanju anketnega vprašalnika sem bila prisotna, če bi se pojavila vprašanja s strani 

učencev in le v enem razredu mi ni bilo potrebno razložiti pojmov matematično preiskovanje, 

matematični sprehod in zabavna matematika. Lahko sklepam, da učitelji v veliki večini ur teh 

specifičnih učnih dejavnosti ne izvajajo ali pa jih ne poimenujejo tako. 

Učenci so najbolj navdušeni nad zabavno matematiko (4,14) in nalogami, ki jim pomenijo izziv 

(3,43), a ju učitelji po njihovih opažanjih preredko uporabljajo (3,13 in 3,09). Nekateri učitelji so 

me celo predhodno obvestili, da ne uporabljajo matematičnega sprehoda, ker je preveč priprav, ni 

interesa s strani učencev in ne opazijo bistvene razlike med razumevanjem snovi ob klasičnem 

pouku ali ob uporabi specifičnih učnih dejavnosti. 

 
Graf 68: Specifične učne dejavnosti in pogostost uporabe po mnenju učencev 

Na spodnjih grafih (Graf 69 in Graf 70) vidimo, primerjavo specifičnih učnih dejavnosti po 

pomembnosti za učence, pogostosti učiteljeve uporabe in zaželenosti aktivnosti za učence glede 

na razred, ki ga obiskujejo. Učenci 6. razreda menijo, da je najbolj zaželena zabavna matematika 

(4,34), ki ji sledijo naloge, ki so izziv (3,85). Učitelji najpogosteje uporabljajo logične naloge (3,44), 

najmanj pa (matematični sprehod (2,67). Učenci kljub temu, da menijo, da so naloge, ki so izziv 

pomembne zanje, njihove uporabe ne želijo pogosto. 

Učenci 9. razreda si želijo prav tako največ zabavne matematike (3,98) in menijo, da je zanje 

pomembna (4,10). Učitelji najmanj uporabljajo matematični sprehod (2,53), prav tako tudi učenci 

menijo, da ni pomemben zanje (2,87). 
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Graf 69: Specifične učne dejavnosti v 6. razredu in pogostost uporabe po mnenju učencev 

 
Graf 70: Specifičnih učnih dejavnosti v 9. razredu in pogostost uporabe po mnenju učencev 
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8 SKLEPI IN USMERITVE 

Kateri pristopi (oblike dela) so za učence pri pouku matematike najbolj pomembni? 

Učence se zdijo najpomembnejše za motivacijo učiteljeve lastnosti in njegova dejanja. Ne glede na 

razred po mnenju učencev najbolj motivirajo učiteljeva dobra volja, njegova zmožnost, da se 

pošali in predstavi tudi dolgočasno snov na zanimiv način. 

Učenci 6. razreda pravijo, da so najpomembnejše učiteljeve lastnosti. Izmed vseh pristopov, ki so 

jih imeli na voljo, so učiteljevo dobro voljo in občutek, da učitelj verjame vanje uvrstili v sam vrh. 

Med oblikami dela menijo, da jih najbolj motivira delo v dvojicah, najmanj pa frontalno delo. 

Šestošolci menijo, da jih motivira razlaga snovi s pogovorom in reševanje na tablo, nekoliko manj 

pa uporaba različnih ponazoritev (skica, slika). Čeprav niso vsi učenci poznali vseh specifičnih 

učnih dejavnosti po katerih sem spraševala, menijo, da jih najbolj motivirajo naloge, ki so jim izziv 

ter zabavna matematika. Nekoliko manj so navdušeni nad logičnimi nalogami ter matematičnim 

sprehodom. Učenci pravijo, da sta učiteljev zanimiv uvod v učno uro in poudarek bistva snovi 

ključna za motivacijo pri pouku matematike. Tudi učiteljeva dejanja lahko vplivajo na učenčevo 

motivacijo za pouk. Pričakovano jih motivira učiteljeva zmožnost, da tudi dolgočasno snov 

predstavi na zanimiv način ter učiteljev sproščen pogovor z učenci. Po mnenju šestošolcev nanje 

delujeta najmanj motivacijsko popolna tišina v razredu in učiteljevo primerjanje učencev med 

seboj. Učenci menijo, da jih v okviru preverjanja znanja najbolj motivira priprava na preizkuse ter 

ponavljanje in utrjevanje znanja. pristop, ki ne motivira, pa je ustno spraševanje. 

Učenke 6. razreda najbolj motivira učiteljeva zanimiva razlaga tudi dolgočasne snovi, ki se pri 

učencih 6. razreda pojavi šele na 6. mestu po pomembnosti za njihovo motivacijo. Učence najbolj 

motivira učiteljeva vera vanje, kar pa je pri učenkah na 6. mestu. Primerjava učencev med seboj se 

je po mnenju učencev, ne glede na spol, izkazala kot nezaželen pristop. 

Učitelji, ki bi želeli čim bolj motivirati učence v razredu, bi morali biti dobre volje, verjeti v učence 

in znati predstaviti tudi dolgočasno snov na zanimiv način. Poleg tega bi morali biti čim bolj 

sproščeni, učence bi morali znati pohvaliti, pred preizkusi znanja pa učence pripraviti na to 

preverjanje. 

Tudi po mnenju devetošolcev deluje najbolj motivacijsko učitelj, ki je dobre volje, se zna pošaliti in 

predstaviti tudi dolgočasno snov na zanimiv način. 

Učence 9. razreda motivira delo v skupini in v dvojicah. Podobno kot šestošolci imajo tudi 

devetošolci najraje razlago s pogovorom in reševanje na tablo. Motivacijsko nanje pa deluje tudi 

učiteljeva uporaba različnih ponazoritev pri razlagi nove snovi. Zabavna matematika in logične 

naloge pa sta tisti dve matematični aktivnosti, ki motivirata učence, ki obiskujejo 9. razred 

osnovne šole. Učna ura, ki bi motivirala učence, bi po mnenju devetošolcev morala vsebovati 

zanimiv uvod, poudarjeno bistvo učne snovi ter pregled in obravnavo domače naloge. Učenci 9. 

razreda menijo, da je pri učitelju pomembna zmožnost, da se pošali, njegova dobra volja in 

občutek učencev, da učitelj verjame vanje. Med dejanja, ki najbolj motivirajo učence 9. razreda, 

spadajo učiteljeva predstavitev tudi dolgočasne snovi na zanimiv način, sproščenost učiteljevega 

pogovora z njimi in upoštevanje učenčevih idej. Devetošolce motivira tudi ponavljanje in 

utrjevanje znanja, priprava na preizkuse in sprotno preverjanje znanja. 

Učitelj, ki bi pri pouku razložil tudi dolgočasno snov na zanimiv način, se znal pošaliti in bi bil dobre 

volje, bi učence 9. razreda po njihovem mnenju najbolj motiviral za učenje. 
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Večjih razlik med pristopi, ki motivirajo učence v 6. in 9. razredu ni. Ne glede na razred in kraj šole, 

ki jo obiskujejo, učence motivira skupno delo s sošolci, pa naj bo to v paru ali v skupini. Želijo si 

razlage snov skozi pogovor in z reševanjem nalog na tablo. Učna ura naj se začne z zanimivim 

uvodom, poudarjeno pa naj bo bistvo učne ure. 

Ali se zaželenost učnih pristopov razlikuje glede na spol, šolo, razred in končno oceno iz 

matematike? 

Večjih razlik glede na spol pri zaželenosti oblik dela ni. Učenke si nekoliko bolj želijo skupinskega 

dela, takoj za tem pa dela v dvojicah. Učenci si želijo ravno obratno. Največ naj bo skupinskega 

dela in nato dela v dvojicah. Večje razlike se pojavijo pri zaželenosti metod dela. Učenke si želijo 

razlage s pogovorom in uporabo različnih ponazoritev. Nekoliko manjša zaželenost je uporaba 

računala, ki je pri učencih najbolj zaželena metoda dela, sledita mu razlaga s pogovorom in 

uporaba različnih ponazoritev. Ne glede na spol si učenci želijo tudi reševanja na tablo in uporabo 

pripomočkov in modelov. Učenci in učenke si najbolj izmed danih specifičnih učnih dejavnosti 

želijo uporabo zabavne matematike, temu pa sledijo naloge, ki so izziv. Pri učencih je najmanj 

zaželen matematični sprehod, pri učenkah pa logične naloge. Ne glede na spol je najbolj zaželen 

zanimiv uvod v učno uro, ki mu sledita poudarjanje bistva učne ure in napovedani učni cilji. 

Dajanje domače naloge se je izkazalo za najmanj zaželen del učne ure. Tako učenci kot tudi 

učenke si želijo dobrovoljnega učitelja, ki se zna pošaliti. Če verjame vanje in je ob tem sproščen je 

toliko bolje. Tudi pri zaželenosti učiteljevih lastnosti so učenci in učenke izrazili podobne želje. 

Želijo si, da jih učitelj pohvali, da tudi dolgočasno snov predstavi na zanimiv način in se z njimi 

sproščeno pogovarja. Kot neželena učiteljeva dejavnost se je izkazala primerjava med učenci. Kot 

že pri mnogih pristopih, si učenci in učenke želijo podobnih oblik preverjanja znanja. Priprava na 

preizkuse je najbolj zaželena, sledi ji ponavljanje in utrjevanje znanja. Ustno spraševanje pa je 

najmanj zaželeno. 

Če povzamemo, imajo učenci in učenke zelo podobne želje glede učiteljevega poučevanja, 

njegovih lastnosti in dejanj. Pojavijo se tri razlike, pri zaželenosti oblik in metod dela ter pri 

uporabi specifičnih učnih dejavnosti. Ker imajo učenci ne glede na spol podobne želje, se učitelju 

ne bi bilo potrebno prilagajati glede njihovih želja. 

Ne glede na kraj šolanja sta najbolj zaželeni obliki dela skupinska oblika in delo v dvojicah, na 

podeželju in v manjšem mestu je najmanj zaželeno samostojno delo, v večjem mestu pa frontalno 

delo. Zopet se večje razlike pojavijo pri zaželenosti metod dela. Na podeželju in v večjem mestu 

sta najbolj zaželeni razlaga s pogovorom in uporaba različnih ponazoritev, v manjšem mestu pa 

uporaba računala, ki se v večjem mestu pojavi na predzadnjem mestu zaželenosti. Po mnenju 

učencev je zabavna matematika najbolj zaželena matematična aktivnost ne glede na kraj šolanja. 

Medtem ko je matematično preiskovanje na drugem mestu po zaželenosti na podeželju, je v 

manjšem mestu najmanj zaželeno. Podobno se zgodi še z nalogami, ki so izziv. V manjšem mestu 

so zaželene, v večjem mestu pa ne. Najbolj zaželen del učne ure po mnenju učencev je zanimiv 

uvod, sledita mu poudarjanje bistva učne snovi in napovedani učni cilji. Dobra volja učitelja in 

njegova zmožnost, da se pošali, sta po mnenju učencev najbolj zaželeni učiteljevi lastnosti ne 

glede na kraj šolanja, navduševanje za matematiko pa je najmanj zaželeno. Primerjava učencev 

med seboj je najmanj zaželeno učiteljevo dejanje po mnenju učencev ne glede na kraj šolanja. Na 

podeželju in v manjšem mestu je zelo zaželena učiteljeva pohvala učencem, v večjem mestu pa 

učiteljeva sproščenost pogovora. Ne glede na kraj šolanja je učiteljeva predstavitev tudi 

dolgočasne snovi na zanimiv način tudi zelo priljubljena. Priprava na preizkuse in ponavljanje in 

utrjevanje znanja sta dve obliki v procesu preverjanja znanja, ki sta najbolj priljubljeni po mnenju 

učencev ne glede na kraj šolanja. 
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Učenci imajo glede na kraj šolanja nekoliko drugačne želje pri učiteljevih pristopih poučevanja. 

Tako naj bi učitelj na podeželju snov razložil s pomočjo pogovora, v večjem mestu pa naj bi čim 

več uporabljal računalo. Učencem s podeželja in iz manjšega mesta je bolj pomembno, da jih 

učitelj pohvali, medtem ko si učenci iz večjega mesta želijo sproščenega pogovora z učiteljem. 

Vsekakor pa naj učitelj nameni nekaj časa v učnem načrtu za priprave na preizkuse. 

Ne glede na razred, ki ga učenci obiskujejo, si želijo dela v dvojicah in skupinskega dela. Kot 

najmanj zaželena oblika dela po mnenju učencev se je izkazalo samostojno delo. Učenci, ki 

obiskujejo 6. razred, si želijo učiteljeve razlage s pogovorom in reševanja na tablo, miselni vzorci 

pa niso zaželeni. Prav tako uporaba miselnih vzorcev ni zaželena pri učencih 9. razreda. Želijo si 

razlage s pogovorom, uporabe različnih ponazoritev in uporabo računala. Učenci 6. in 9. razreda si 

najbolj želijo zabavne matematike. Ostale aktivnosti so pri učencih 9. razreda manj zaželene, 

učenci 6. razreda pa si želijo še nalog, ki jo jim izziv. Glede delov učne ure imajo šestošolci in 

devetošolci enake želje. Največjo zaželenost sta dosegla zanimiv uvod in poudarjanje bistva učne 

ure. Nezaželeno pa je zopet dajanje domače naloge. Učiteljeva dobra volja je tista, ki je ne glede 

na razred, ki ga učenci obiskujejo, najbolj zaželena učiteljeva lastnost. Pri učencih 6. razreda je 

zaželena učiteljeva vera vanje, pri učencih 9. razreda pa učiteljeva zmožnost, da se pošali. Ne 

glede na razred si ne želijo, da učitelj primerja učence med seboj. Učenci 9. razreda si želijo 

učiteljevega sproščenega pogovora z njimi in razlago dolgočasne snovi na zanimiv način. Učenci 6. 

razreda pa si želijo učiteljeve pohvale. Priprava na preizkuse je še vedno najbolj zaželen pristop pri 

preverjanju znanja ne glede na razred, ki ga učenci obiskujejo. 

Učitelji, ki poučujejo 6. in 9. razrede morajo biti zelo prilagodljivi, saj učenci glede na razred, ki ga 

obiskujejo, pričakujejo različne pristope. Učitelji, ki poučujejo šestošolce, bi morali biti dobre volje, 

učence znati pohvaliti, v pouk matematike vnesti čim več zabavne matematike in nalog, ki so jim v 

izziv. Učenci 9. razreda si želijo učitelja, ki se zna pošaliti in se zna z njimi sproščeno pogovarjati, 

pri svojem delu pa uporablja čim več različnih ponazoritev. 

Glede na lansko matematično oceno se pojavijo razlike tudi pri zaželenosti uporab oblik dela pri 

pouku. Učenci z zaključno oceno 2 si želijo skupinskega dela, ostali učenci pa delo v dvojicah. 

Skupinsko delo si učenci z zaključno oceno 3 in 4 želijo kot drugo obliko dela, učenci z zaključno 

oceno odlično pa kot tretjo obliko. Pri učencih z zaključnima ocenama 2 in 3 je najbolj zaželena 

metoda dela z računalom, pri učencih z zaključnima ocenama 4 in 5 pa razlaga s pogovorom. Ne 

glede na lansko končno oceno je zaželena uporaba različnih ponazoritev in reševanja na tablo. 

Najbolj zaželena matematična aktivnost je zabavna matematika, ki ji pri učencih z zaključnima 

ocenama 2 in 5 sledijo logične naloge. Zanimiv uvod v uro je najbolj zaželen del učne ure ne glede 

na končno oceno matematike. Učenci z zaključnima ocenama 2 in 3 si želijo napovedane učne 

cilje, učenci z zaključnima ocenama 4 in 5 pa poudarek bistva učne ure. Dajanje domače naloge je 

zopet na zadnjem mestu zaželenosti, le pri učencih z zaključno oceno odlično je nezaželen 

povzetek snovi ob koncu ure. Učiteljeva dobra volja in smisel za humor sta zaželeni učiteljevi 

lastnosti. Nezaželeno pa je učiteljevo navduševanje za matematiko. Po mnenju učencev z 

zaključno oceno 5 je učiteljeva sproščenost manj pomembna. Učenci z zaključno oceno 2 si želijo 

učiteljeve pohvale in upoštevanje njihovih idej, učenci z zaključno oceno 3 pa učiteljev sproščen 

pogovor z njimi. Učiteljevo zanimivo predstavitev tudi dolgočasne snovi si želijo učenci z 

zaključnima ocenama 4 in 5. Nezaželena je učiteljeva primerjava učencev med seboj. Učenci z 

zadostno zaključno oceno pa si ne želijo uporabe strokovnih izrazov. Ne glede na zaključne ocene 

je pri učencih po njihovem mnenju zaželena priprava na preizkuse in ponavljanje in utrjevanje 

znanja. Ustnega preverjanja znanja pa si ne želijo. 

Učitelji nimajo v razredu samih odličnjakov in ne samih učencev z zaključno oceno 2, zato morajo 

uro prilagoditi vsem. Sedaj, ko na mnogih šolah izvajajo pouk v homogenih skupinah je učiteljeva 
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priprava na pouk nekoliko lažja. Učitelj, ki uči učence nižjega nivoja, naj uporablja čim več 

pripomočkov, reševanja na tablo, učni cilji pa naj bodo napovedani. Učitelj, ki bo dobre volje in se 

bo med uro znal pošaliti, bo učence še dodatno motiviral za delo. Učitelji, ki poučujejo učno 

zmožnejše učence, naj uporabljajo pri učenju različne ponazoritve, ob koncu šolske ure pa 

poudarek bistva učne ure. Učenci si želijo učitelja, ki bo verjel vanje in s katerim bi pri pouku bi 

reševali naloge, ki so jim izziv. 

Katere oblike dela učitelji matematike po mnenju učencev največ uporabljajo? 

Po mnenju učencev učitelji na podeželju in v manjšem mestu največ uporabljajo frontalno delo, v 

večjem mestu pa samostojno delo. Učitelji na podeželju, po mnenju učencev, ne delajo razlik pri 

uporabi oblik dela glede na razred, ki ga učenci obiskujejo, medtem, ko učitelji v večjem in 

manjšem mestu ne uporabljajo istih oblik dela v obeh razredih. Učiteljeva uporaba učnih metod se 

močno razlikuje med kraji šolanja. Na podeželju učitelji po mnenju učencev največ uporabljajo 

reševanje na tablo in razlago s pogovorom, najmanj pa izdelovanje miselnih vzorcev. V manjšem 

mestu je po mnenju učencev največkrat uporabljeno delo z učnimi listi ter uporaba različnih 

ponazoritev. V večjem mestu pa učitelji po mnenju učencev največ uporabljajo učbenik in prikaz z 

različnimi ponazoritvami. Med najredkeje uporabljenimi metodami so uporaba računala, 

miselnega vzorca in povezovanje z drugimi predmeti. Učitelji s podeželja in manjšega mesta ne 

uporabljajo različnih metod dela glede na razred, ki ga poučujejo. Učitelji 9. razredov v večjem 

mestu pa uporabljajo učbenik kot učitelji 6. razredov. Pri uporabi specifičnih učnih dejavnosti je 

vidna velika razlika med kraji šolanja. Na podeželju in v večjem mestu je najpogosteje uporabljena 

zabavna matematike, ki ji na podeželju sledijo naloge, ki so izziv, v večjem mestu pa logične 

naloge. V manjšem mestu so najpogosteje uporabljene logične naloge, sledi jim matematično 

preiskovanje. Po mnenju učencev je najredkeje uporabljen matematični sprehod. Razlike se 

pojavijo tudi glede na razred, ki ga učenci obiskujejo. Učenci 6. razreda na podeželju menijo, da se 

najpogosteje uporablja matematično preiskovanje in najredkeje matematični sprehod, po mnenju 

devetošolcev pa je najpogosteje uporabljena zabavna matematika in najredkeje pa prav tako 

matematični sprehod. V manjšem mestu so si učenci enotni, da sta najpogosteje uporabljeni 

matematični aktivnosti logične naloge in matematično preiskovanje. Učenci 6. razreda iz večjega 

mesta menijo, da učitelji najpogosteje uporabljajo logične naloge, tem sledjo naloge, ki so izziv. Po 

mnenju devetošolcev pa je najpogosteje uporabljena zabavna matematika. Učitelji, ne glede v 

katerem kraju poučujejo, po učenčevem mnenju najpogosteje dajejo domačo nalogo, nekoliko 

redkeje jo skupaj potem tudi pregledajo in obravnavajo. Najredkeje pa povzamejo snov ob koncu 

šolske ure. Učitelji uporabljajo iste pristope, ne glede na to v katerem razredu učijo. Učitelji, po 

mnenju učencev, verjamejo vanje in jih navdušujejo za matematiko, a so zelo nesproščeni (ne 

dovolijo, da ne bi bilo po njihovih načrtih) in se ne znajo pošaliti. Učenci 6. razreda menijo, da jih 

učitelji najpogosteje navdušujejo za matematiko, učenci 9. razreda pa niso tega mnenja, saj so to 

učiteljevo lastnost uvrstili na zadnje mesto učiteljeve uporabe. Učitelji, po mnenju učencev, zelo 

pogosto uporabljajo vprašanja med razlago in so pri pogovoru sproščeni. Učenci ne glede na to, 

kje obiskujejo šolo, pravijo, da jih učitelji ne primerjajo med seboj. Šestošolci s podeželja in 

večjega mesta menijo, da učitelji pogosto zahtevajo popolno tišino v razredu, devetošolci obeh šol 

pa menijo, da to uporabljajo le občasno. Učenci menijo, da učitelj pogosto uporabljajo priprave na 

preizkuse in ponavljanje in utrjevanje znanja, ustno spraševanje pa redkeje. 

Ali učitelji uporabljajo pristope, ki so pri učencih zaželeni? 

Učitelji, ne glede na razred in kraj poučevanja, po mnenju učencev premalo uporabljajo zaželene 

oblike dela. Frontalno delo in samostojno delo, ki nista najbolj zaželena, sta uporabljena 

pogosteje, kot bi si učenci želeli, medtem, ko sta delo v dvojicah in skupinsko delo preredko 

uporabljena. Učenci 6. razreda menijo, da se učitelji najbolj približajo njihovim željam po uporabi 
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povezovanja snovi z življenjskimi primeri, reševanja nalog na tablo in razlagi snovi s pogovorom. 

Učenci si želijo razlage snovi s pogovorom, a tega žal učitelji ne uporabljajo dovolj pogosto. 

Devetošolci si najbolj želijo učiteljeve razlage snovi s pogovorom, kar po njihovem mnenju učitelji 

tudi uporabljajo. Največja razlika med željami učencev in učiteljevo uporabo se pojavi pri uporabi 

računala, ki ga učitelji preredko uporabljajo. Učitelji uporabljajo redkeje ure aktivnosti, kot bi si to 

želeli učenci. Najbolj zaželena je uporaba zabavne matematike, ki je sicer tudi najpogosteje 

uporabljena. Večja razlika med željami učencev in učiteljevo uporabo je, po mnenju učencev, 

pogostost uporabe matematičnega sprehoda. Ne glede na razred, si učenci mnogo bolj želijo 

zanimivega uvoda v uro kot ga učitelji uporabljajo. Prav tako si učenci želijo povzetek snovi ob 

koncu šolske ure, kar pa učitelji ne upoštevajo. Učitelji, po mnenju učencev prepogosto dajejo 

domačo nalogo, saj si tega učenci ne želijo najbolj. Učenci si želijo učitelja, ki je dobre volje in se 

zna pošaliti, a žal tega ne dobijo vedno. Po mnenju učencev jih učitelji mnogo prepogosto 

navdušujejo za matematiko, česar si posebej ne želijo. Večjih razlik med željami devetošolcev in 

učiteljevimi dejanji ni. Med željami šestošolcev in učiteljevimi dejanji pa so razlike, in sicer učenci 

menijo, da učitelji prepogosto od učencev zahtevajo popolno tišino in premalo posredujejo 

povratne informacije. Po mnenju učencev učitelji pogosto oziroma redko uporabljajo tiste oblike 

dela, ki so zaželene pri njih. Tako je več priprav na preizkuse in ponavljanja znanja, ustnega 

spraševanja pa manj. 

Učitelji bi morali bolj opazovati učence in se tudi pogovarjati z učenci o tem, kakšne so njihove 

želje za delo v razredu, saj si oboji želijo čim boljšega uspeha in lažjega dela v razredu. 

Verjamem,da je za delo z določenimi pristopi in aktivnostmi potrebno mnogo več predhodnih 

priprav in si zaradi tega učitelji ne morejo privoščiti njihove uporabe tako pogosto, vendar za 

dobro voljo in nekaj nasmehov v razredu niso potrebne posebne priprave. 

Ali učitelji matematike izvajajo specifične učen dejavnosti za učenje procesnih znanj? 

Po mnenju učencev učitelji preredko uporabljajo sodobne oblike dela. Učenci 6. razreda pravijo, 

da jih naloge, ki so izziv, motivirajo za delo in so pri njih zaželene, a so preredko uporabljene. 

Podobno menijo tudi učenci 9. razreda. Velika razlika se pojavi tudi pri pogostosti uporabe in 

zaželenosti zabavne matematike. Zanimivo se mi zdi, kaj učenci menijo o matematičnem 

aktivnostih. Za večino, razen za matematični sprehod, pravijo, da so pomembne za njihovo 

motivacijo, a si posebej ne želijo, da bi jih učitelji pogosteje uporabljali. 

 

Če povzamemo, učenci menijo, da učitelji premalo uporabljajo pristope, ki si jih učenci želijo. Tako 

je frontalno delo v razredu prepogosto uporabljeno in delo v dvojicah in skupinsko delo 

premalokrat. Tako šestošolci, kot tudi devetošolci menijo, da sta skupinsko delo in delo v dvojicah 

zanje pomembna za motivacijo, zato si tudi želijo njihovo uporabo v razredu. Po mnenju učencev 

učitelji uporabljajo tiste oblike preverjanja znanja, ki so pri učencih zaželene in menijo, da so zanje 

pomembne. Prav tako ne primerjajo učencev med seboj, saj učenci menijo, da jih ta pristop ne 

motivira, poleg tega pa si tega ne želijo. Kljub temu, da si učenci domačih nalog ne želijo, se 

zavedajo, da so zanje pomembne, devetošolci si celo želijo pogostejšo obravnavo domačih nalog. 

Že Blažič (2003, str. 93-101) je zapisal, da si učenci želijo učitelja, ki je strokoven, naklonjen 

učencem, izraža vedrino in toplino, razumevajoč in zaupanja vreden. Ravno to se je izkazalo tudi v 

empiričnem delu diplomske naloge. 

Tako učitelji, kot učenci si želijo čim boljšega vzdušje v razredu. V empiričnem delu diplomske 

naloge sem ugotovila, da lahko učitelj z izbiro pristopov, ki jih uporablja v razredu, veliko 

pripomore k temu. Menim, da bi morali biti učitelji bolj pozorni na to, kateri pristopi učence 

pritegnejo in spodbudijo in se o zaželenih pristopih tudi pogovoriti z njimi. Po mnenju učencev 
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imajo učiteljeve lastnosti in dejanja velik pomen za njihovo motivacijo. Že dobra volja učitelja in 

njegova pozitivna naravnanost učence motivira za delo in učenje. Seveda pa je ob tem nujna tudi 

ustrezna izbira oblike učne ure, izbira metod dela in aktivnosti, s katerimi bodo učenci dosegali 

učne cilje. Zelo pomembne so tudi oblike preverjanja in ocenjevanja znanja. Učenci nas 

opozarjajo, kako pomembno je preverjanje znanja pred ocenjevanjem. Želijo si formativnega 

preverjanja, ki jim bo dalo informacijo o tem, kaj že obvladajo, kje imajo še težave in čemu naj 

posvetijo pozornost, da bodo pri ocenjevanju uspešni. 

Z raziskavo sem ugotovila, da učitelji lahko učence ne glede na njihovo starost, spol, kraj šolanja 

ali oceno pri matematiki motivirajo na mnoge načine. Vsem učencem je skupna želja, da bi bil 

njihov učitelj dobre volje in se znal z njimi sproščeno pogovarjati. Po mnenju učencev ni tako 

pomembno navduševanje za matematiko, uporaba naprednih oblik dela in uporaba strokovnih 

izrazov, želijo si učitelja, ki upošteva njihove ideje, se jim zna prilagoditi in jih pohvali, ko si to 

zaslužijo. 

 

Menim, da mi bodo vsa ta spoznanja brez dvoma koristila pri mojem pedagoškem delu. 
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11 PRILOGE 

Pozdravljen/a! 

Sem Dunja Blaznik, absolventka matematike in računalništva na Pedagoški fakulteti. V okviru diplomske 

naloge želim spoznati mnenje učencev o različnih pristopih učiteljev pri pouku.  

Prosim te, da odgovoriš na nekaj vprašanj. Že vnaprej se ti iskreno zahvaljujem za pomoč. 

Anketa je anonimna, a te za začetek vseeno prosim za nekaj osnovnih podatkov: 

Spol: M  Ž  

Razred: 6. 9. 

Šola:  

Lanska končna ocena pri matematiki: 1 2 3 4 5  

Ocena pri matematiki v 1. ocenjevalnem obdobju: 1 2 3 4 5  

 

Prosim razporedi po priljubljenosti predmete, ki jih imaš letošnje leto, in sicer tako, da najbolj 

priljubljenemu predmetu pripišeš številko 1 in potem nadaljuješ z oštevilčevanjem še za vse ostale 

predmete. 

6. razred 

Angleščina  

Geografija  

Glasbena vzgoja  

Gospodinjstvo  

Likovna vzgoja  

Matematika  

Naravoslovje  

Slovenščina  

Športna vzgoja  

Tehnika in tehnologija  

Zgodovina  

 

9. razred 

Angleščina  

Biologija  

Fizika  

Geografija  

Glasbena vzgoja  

Kemija  

Likovna vzgoja  

Matematika  

Slovenščina  

Športna vzgoja  

Zgodovina  

V nadaljevanju so naštete različne oblike učiteljevega dela. Za vsako obliko odgovori glede na 

pomembnost za pouk, pogostost učiteljeve uporabe in glede na to, kako pogosto si ti želiš, da bi učitelj 

uporabljal tak način dela. 

Odgovarjaš tako, da v prazen prostor zapišeš številke od 1 do 5, v skladu z naslednjimi navodili. 

A  Kako pomemben za tvoje učenje matematike se ti zdi posamezen učiteljev pristop: 

povsem  

nepomemben 
nepomemben 

niti nepomemben,  

niti pomemben 
pomemben 

zelo 

 pomemben 

1 2 3 4 5 

 

B Kako pogosto učitelj matematike uporablja posamezen pristop: 

nikoli redko občasno pogosto zelo pogosto 

1 2 3 4 5 

 

C Kako pogosto si želiš, da bi učitelj matematike uporabljal posamezen pristop: 

nikoli redko občasno pogosto zelo pogosto 

1 2 3 4 5 
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UČITELJEVI PRISTOPI 
A. POMEMBNOST 

ZAME 

B. POGOSTOST PRI 

POUKU 

C. MOJA ŽELENA 

UPORABA 
o

b
lik

e 
d

el
a 

frontalno delo    

samostojno delo    

delo v dvojicah    

skupinsko delo    

u
čn

e 
m

et
o

d
e 

d
el

a 

izdelava miselnih vzorcev    

delo z učbenikom    

delo z učnimi listi    

uporaba pripomočkov, modelov    

povezovanje z življenjskimi primeri    

uporaba različnih ponazoritev (skica, slika, …)    

uporaba računala    

raziskovanje v okviru pouka    

povezovanje z drugimi predmeti    

razlaga s pogovorom    

reševanje nalog na tablo    

m
at

em
at

ič
n

e 

ak
ti

vn
o

st
i 

matematično preiskovanje    

logične naloge    

naloge, ki so izziv    

matematični sprehod    

zabavna matematika    

d
el

i u
čn

e 
u

re
 

učitelj naredi zanimiv uvod v uro    

učitelj napove cilje učne ure    

učitelj daje domačo nalogo    

pregled in obravnava domače naloge    

povzetek snovi ob koncu ure    

učitelj poudari bistvo učne snovi    

u
či

te
lje

ve
 la

st
n

o
st

i 

učitelj je dobre volje    

učitelj zna vzdrževati pozornost    

učitelj navdušenje za matematiko    

učitelj verjame v nas učence    

učitelj je sproščen (dovoli, da ni vse po "reglcih")    

učitelj se zna pošaliti    

u
či

te
lje

va
 d

ej
an

ja
 

učitelj tudi dolgočasno snov naredi zanimivo    

učitelj uporablja veliko strokovnih izrazov    

učitelj pohvali učence    

učitelj prilagodi delo posameznim učencem    

učitelj upošteva učenčeve ideje    

učitelj se sproščeno pogovarja z učenci    

učitelj nas uči delati zapiske    

učitelj zahteva popolno tišino    

učitelj daje povratne informacije učencem    

učitelj med razlago postavlja vprašanja    

učitelj primerja učence med seboj    

p
re

ve
rj

an
je

 z
n

an
ja

 ponavljanje in utrjevanje znanja    

sprotno preverjanje znanja    

učitelj ustno sprašuje    

priprava na preizkuse znanja    

poprava preizkusa znanja    

 


