
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TJAŠA NOVAK 

 

 

 

 



 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA RAZREDNI POUK 

 

 

 

 

 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA NARAVOSLOVJA  

V II. TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica: Dr. Darja Skribe Dimec, doc.                                    Kandidatka: Tjaša Novak 

 

Ljubljana, junij 2011 

 

 



 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Zahvaljujem se mentorici, dr. Darji Skribe-Dimec, za strokovno pomoč in svetovanje pri 

pisanju diplomskega dela. 

Prav tako se zahvaljujem vsem ravnateljem in učiteljem za pomoč in sodelovanje pri 

raziskavi. 

Najlepša zahvala pa gre staršem, sorodnikom, Alešu in prijateljem za vse spodbudne 

besede, nasvete, potrpljenje in dobro voljo tekom celotnega študija. 

 

 



 

II 

 

POVZETEK 

 

V današnjih časih se preverjanje in ocenjevanje znanja naravoslovja pri učiteljih vedno bolj 

razlikujeta. Nekateri se bolj nagibajo k tradicionalnemu preverjanju znanja, drugi pa iščejo 

nove načine preverjanja, saj se tudi pri samem pouku naravoslovja pojavljajo nove 

smernice, ki naj bi jih učitelji upoštevali za bolj zanimive, kakovostne in raznolike ure 

naravoslovja. Z njimi bi pri učencih spodbudili razmišljanje o zakonitostih narave in 

naravnih procesih, ki se v naravi odvijajo, poleg tega pa bi učencem naravo tudi približali 

in izboljšali njihov odnos in stališča do narave/naravoslovja.  

Z raziskavo sem želela preveriti, v kolikšni meri se preverjanje in ocenjevanje znanja 

naravoslovja med učitelji razlikujeta, zato sem sestavila vprašalnik, ki sem ga razdelila 

učiteljem. En del vprašalnika je obsegal rešen test učenca 4. razreda, ki so ga morali 

učitelji popraviti in oceniti, drug del pa numerično lestvico strinjanja z danimi trditvami o 

preverjanju in ocenjevanju naravoslovnega znanja. Na podlagi rezultatov sem ugotovila, da 

se ta dva procesa med učitelji precej razlikujeta. Razlikovale so se tako ocene testa, ki so 

ga učitelji popravili in ocenili, kot tudi nekatera njihova mnenja o preverjanju in 

ocenjevanju. Mnenja so se najbolj razlikovala glede upoštevanja individualnosti učencev 

pri preverjanju in ocenjevanju znanja, najmanj pa pri trditvah, ki so se navezovale na 

domače naloge.  
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ABSTRACT  

 

Assessment and evaluation of knowledge in natural science and technics differ a lot 

regarding to the teacher. Some teachers prefer traditional assessment of knowledge, others 

look for new methods of assessment as the teaching of natural science itself faces new 

guidelines which tend to make lessons more interesting, better and more diverse. Such 

methods try to encourage a student to think about the laws of nature and natural processes 

which take place in nature. Moreover, students get closer to nature and their relation to 

nature/natural science improves.  

In my research I tried to verify to what extent the assessment and evaluation of knowledge 

in natural science vary regarding the teacher and their teaching methods.  I prepared and 

distributed a questionnaire to teachers. One part of the questionnaire was a test of a 4th 

grade student with his/her answers. The teachers had to correct and evaluate it. The other 

part of the questionnaire was a numeric scale in which teachers had to decide to what 

extent they agree or disagree with the statements regarding the assessment and evaluation 

of the knowledge in natural science. According to the results I found out that these two 

processes differ among teachers. The grades as well as some of their opinions about 

assessing  and evaluating differed – the biggest differences were those which take into 

account the students individuality with the assessment and evaluation, the smallest 

differences were those which regard the homework. 
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1. UVOD 
 

V današnjih časih šolanje in sama šola spodbujata veliko polemičnih razprav. Pojavlja se 

vedno več mednarodnih raziskav, ki sporočajo uspešnost našega šolskega sistema. Ena 

izmed njih je raziskava PISA, v katero je vključenih več kot 50 držav. Med njimi so 

najuspešnejše države Koreja, Tajvan in Japonska, med evropskimi državami pa je vodilna 

Finska. V našem šolskem prostoru so se v zadnjih letih odvijale reforme, ki težijo k 

izboljšanju znanja med slovenskimi učenci, saj se tudi naša država skuša prebiti med bolj 

uspešne države. 

Z uvedbo devetletne osnovne šole naj bi zmanjšali preobremenjenost učencev in povečali 

kakovost in trajanje znanja. Sledila je sprememba učnih načrtov, pa tudi pripomočkov, ki 

jih učitelji in učenci uporabljajo pri pouku. Skupaj s spremembo učbenikov so strokovnjaki 

težili tudi k sodobnejšim pristopom v poučevanju in s tem tudi k novim načinom 

preverjanja znanja.  

Ocenjevanje znanja je aktivnost, ki v šoli med učenci, učitelji in starši dviga največ prahu, 

saj so ravno ocene tiste, ki vplivajo na učenčevo nadaljnje izobraževanje, poleg tega pa 

močno vplivajo tudi na učenčev osebnostni razvoj. Strokovnjaki menijo, da imajo ocene 

preveliko vrednost in da ne služijo več svoji prvotni vlogi – informiranju učenca in staršev 

o znanju, ki ga je učenec usvojil in pa učitelju, kako kvalitetno opravlja svoj pedagoški 

poklic.  

Sama sem se za to temo odločila, ker sem na praksi, ki je potekala v okviru študija, 

ugotovila, da se med samim ocenjevanjem učiteljev pojavljajo (pre)velike razlike. Nekateri 

učitelji v II. triletju osnovne šole znanje učencev ocenjujejo večinoma z ocenami 4 in 5, saj 

želijo učence motivirati za učenje in s tem doseči, da ne bi imeli o šoli že takoj negativnega 

mnenja, drugi pa že v samem začetku ocenjevanja uporabljajo dokaj stroge kriterije. O 

tem, kako različno zahtevna so preverjanja in ocenjevanja znanja pri različnih učiteljih, so 

se med seboj pogovarjali tudi učenci iz različnih oddelkov pri nivojskem pouku. 
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Pri naravoslovju je možnosti, kako preveriti znanje, veliko. Kljub temu se učitelji v veliki 

meri še vedno odločajo za tradicionalni način preverjanja znanja – s pisnimi testi, ki 

obsegajo predvsem vprašanja nižjega kognitivnega nivoja. Pojavljajo pa se nove oblike 

preverjanja znanja, ki obsegajo računalniške teste, načrtovanje in izvajanje raziskave, 

skupinsko preverjanje znanja, portfolio, projekti, razstave, preverjanje znanja v naravi, 

vrstniško ocenjevanje…, ki pa jih v razredu zaenkrat še zelo redko opazimo.  

Menim, da bi prav s takim načinom preverjanja pri učencih lažje dosegli naravoslovno 

pismenost, saj alternativna preverjanja znanja v večji meri vključujejo lastno aktivnost 

učencev, njihovo samostojno uporabo različnih strategij in postopkov za reševanje 

problemskih situacij, ki pa so bolj realne in pri učencih spodbujajo kritično mišljenje. 

Učitelji bi verjetno bolj pogosto uporabljali različne oblike preverjanj, če bi o tem imeli 

dovolj znanja in bi si v okviru izobraževanj pridobili tudi dodatne ideje in informacije o 

tem, kako vključiti sodobnejše oblike preverjanja znanja.  

Po mojem mnenju je na področju preverjanja in ocenjevanja znanja možnosti za izboljšavo 

še veliko. Z boljšim načinom preverjanja bi tudi pri učencih izboljšali kvaliteto njihovega 

znanja. Če bi učitelj z nalogami v testih preverjal bolj uporabno znanje, bi bilo pri učencih 

manj učenja »na pamet«, učenci bi se navadili na prenos znanja iz teorije v prakso, na ta 

način pa bi znanje postalo trajnejše in bolj kakovostno, kar pa je tudi namen in smisel 

preverjanja. 
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2. TEORETIČNI DEL 
 

V teoretičnem delu bom opisala, kaj lahko o preverjanju in ocenjevanju znanja zasledimo v 

literaturi, predvsem o tem, kakšen je pomen preverjanja znanja, kako vpliva na učence, na 

kaj mora biti učitelj pri preverjanju znanja pozoren in česa se mora zavedati pred samim 

procesom preverjanja oziroma ocenjevanja znanja. V drugem delu teoretičnega dela pa 

sem se osredotočila zgolj na preverjanje znanja pri naravoslovnih predmetih: kaj 

naravoslovno znanje sploh pomeni in na kakšen način ga lahko preverimo.  

2.1 PREVERJANJE ZNANJA 
 

Preverjanje znanja vsak učitelj opravlja na svoj način, za katerega misli, da najbolj 

učinkovito preveri zastavljene cilje, ki jih želi doseči pri učencih. Pri tem se pojavljajo 

različne oblike in načini preverjanja znanja. Učiteljem so v pomoč nasveti strokovnjakov 

in dodatna izobraževanja o tem, kako čim bolj kakovostno izvajati proces preverjanja 

znanja ter kako vključiti tudi modernejše pristope, ki so zaradi same spremembe učnih 

metod  in oblik pouka vedno bolj zaželeni, čeprav jih učitelji še vedno vključujejo v manjši 

meri. 

2.1.1   POMEN PREVERJANJA ZNANJA 
 

Preverjanje znanja ni več namenjeno samo njegovemu prvotnemu namenu – ugotoviti 

znanje posameznika, temveč dobiva večje razsežnosti. Učiteljem omogoča povratno 

informacijo o njihovem delu in s tem omogoča izboljšavo načina poučevanja, učencem pa 

omogoča boljše učenje in jih motivira. Zunanja preverjanja znanja pa med drugim služijo 

tudi za javno vrednotenje šol in šolskega sistema. Preverjanje znanja ima po mnenju Paula 

Blacka (1990) tri osnovne funkcije: a) je sestavni del poučevanja in učenja, b) omogoča 

beleženje dosežkov posameznih učencev za izdajanja spričeval ali diplom in c) omogoča 

beleženje dosežkov skupin, razredov ali šol za širše politične namene, kot sta na primer 

nadzor (angl. monitoring) ali evalvacija. (cit. po Skribe-Dimec 2007, str. 16). 
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2.1.2     NEGATIVNI UČINKI OCENJEVANJ A ZNANJA 
 

Zaradi pomembnosti, ki jo družba, pa tudi ožje družbeno okolje pripisuje šolanju in 

predvsem ocenam, večinoma učenci ocenjevanje jemljejo zelo resno. Glažar (2006) pravi, 

da se prav zaradi tega med strokovnjaki pojavljajo vprašanja o smiselnosti ocen, saj bi 

ocene morale biti osnova za spremljanje in usmerjanje učencev, ne pa osnova za selekcijo. 

Pri učencih se pojavljajo stresne obremenitve, ki lahko privedejo do agresivnosti, 

nevrotičnosti, pogosta so slaba počutja, slabost in glavoboli. Svetina (1991) navaja, da 

negativne ocene pri učencih vzbujajo strah pred šolo, begajo in izostajajo iz šole, se 

zatekajo k laži in goljufiji, da bi se izognili slabim ocenam ali da bi jih prikrili pred starši. 

Učenci se prevečkrat učijo iz strahu, ne pa iz zanimanja za predmet in ko ta strah odpade in 

ko ni več zunanje prisile, je tudi konec otrokovega in mladostnikovega ukvarjanja s tem 

predmetom. Takšna šola ni dosegla glavnega namen dobre vzgoje in šole: ni vzbudila 

veselja do spoznanja in pozitivne pripravljenosti za nadaljnje učenje in pridobivanje 

novega znanja. 

Svetina (1991) ugotavlja tudi, da je pri samem ocenjevanju znanja najbolj zaskrbljujoče to, 

da ocene ne prikazujejo dejanskega znanja učencev, ne upošteva se prizadevnosti učenca, 

ustvarja se socialna diferenciacija med učenci, prihaja pa tudi do razlik v ocenjevanju med 

posameznimi učitelji, kar pomeni, da je pri različnih učiteljih enako znanje različno 

ocenjeno.  Zaradi tega prihaja do sporov med učitelji in predvsem starši, ki se v skrajnosti 

končajo tudi s prepisom otroka v drugo šolo, kjer so učitelji manj zahtevni in so ocene 

boljše.  

Svetina (1991) dalje navaja, da učitelj pri ocenjevanju znanja pogosto primerja znanje med 

učenci v razredu ali pa celo z učenci iz drugih oddelkov, ki jih uči drug učitelj. Zato tudi 

prihaja do velikih razlik med ocenjevanjem v posameznih šolah, kar pomeni, da ocene 

nimajo objektivne vrednosti. Tudi učitelj sam lahko isto znanje različno oceni, če test 

popravlja ob dveh različnih priložnostih pod vplivom različnih notranjih in zunanjih 

dejavnikov. Učenci ocene jemljejo kot nagrado, oz. kazen za njihovo delo in trud, ki ga 

vlagajo v učenje. Tako lahko učenec, ki se zelo trudi, a vseeno dobi samo zadostno oceno, 

to doživlja kot kazen in s tem izgubi motivacijo za učenje. Nasprotno pa lahko učenec brez 

učenja dobi odlično oceno in se privadi na doseganje ocen brez truda in učenja, kar pa 
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lahko kasneje privede do težav. Dobra ocena kljub neučenju privede do nedelavnosti, 

lenobe, spodbuja slabe delovne navade in zavira proces šolskega učenja. Pri nekaterih 

učencih z načinom ocenjevanja tako dosežemo odpor do učenja in šole, pri drugih pa 

nedelavnost in pričakovanje lahkih rezultatov ali uspehov brez dela in truda. Ravno 

ocenjevanje tako bistveno vpliva na odnos učenca do šole in učenja. Zaradi želje po dobrih 

ocenah pogosto prihaja tudi do goljufanja pri preizkusih znanja. »Namesto, da bi šola 

obogatila in povečala otrokovo etično kulturo, ji dejansko škoduje in ga moralno pokvari.« 

(Svetina 1991, str. 10).  

Prav zaradi vseh naštetih razlogov je zelo pomembno, da učitelj pri procesu preverjanja in 

ocenjevanja znanja uporablja različne načine preverjanja in se na preverjanje čim bolj 

natančno in skrbno pripravi, tako da preverja učenčevo dejansko znanje in znanje tudi v 

čim večji meri objektivno oceni. 

 

2.1.3. NAČINI IN OBLIKE PREVERJANJA ZNANJA 

 

Vsak učitelj uporablja svoj način preverjanja znanja. Znanje lahko preverja formativno 

(sproti) ali pa sumativno (na koncu). Formativno preverjanje učitelj opravlja sproti, 

namenjeno pa je predvsem informiranju učencev o že doseženem znanju in kako znanje 

izboljšati, pa tudi učitelju, ki s pomočjo formativnega preverjanja znanja sproti zbira 

informacije in na podlagi le-teh prilagaja svoje zahteve do učencev glede na njihove 

dosežke. Sumativno preverjanje znanja navadno učitelj opravi ob koncu leta, oz. na koncu 

določene celote. S tem preveri, koliko so se učenci naučili v nekem določenem obdobju.  

Gipps (1994) pravi, da »formativno preverjanje poteka med poukom in se uporablja 

predvsem za povratne informacije o procesu poučevanja/učenja. Sumativno preverjanje pa 

poteka na koncu leta ali ob zaključku programa in se uporablja za zbiranje informacij o 

tem, koliko so se učenci naučili in kako uspešen je bil program.« (cit. po Skribe-Dimec 

2007, str. 27). 

Učitelji so ugotovili, da je nesmiselno dajati ob vsaki vaji, testu ali rezultatu učenja oceno, 

bodisi številčno bodisi opisno. Komljanc (2010) navaja, da je v procesu učenja bolj 

smiselna in uporabna povratna informacija v obliki spodbude, namiga, komentarja, 
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ponujanja novega oz. dodatnega vira učenja ali preoblikovanega učnega cilja oz. osebnih 

navodil za dosego želenega znanja. 

Učitelj pri preverjanju znanja uporablja različne tipe nalog, različne zahtevnosti testov 

glede na taksonomijo učnih ciljev in tudi različne načine preverjanja 

(ustno/pisno/praktično). Vse to je nujno potrebno tudi zaradi individualnosti učencev. Vsak 

ima namreč svoja šibka in močna področja, učitelj pa mora zagotoviti, da učenec pokaže 

svoje znanje v najboljši meri. 

Učenci največkrat ločujejo preverjanje znanje glede na to, na kakšen način jih učitelj izvaja 

– ustno, pisno ali praktično. Vsak način preverjanja ima svoje dobre in slabe lastnosti. 

Učitelj se o načinu preverjanja po navadi odloča glede na čas, ki je namenjen preverjanju 

in ne glede na cilje oz. vsebine, ki jih želi preveriti, čeprav bi bilo to bolj smiselno. 

Velikokrat bi tako učitelj najbolj ustrezno znanje preveril z ustnim načinom spraševanja, 

vendar se zaradi pomanjkanja časa odloči za pisno preverjanje znanja. 

2.1.3.1     USTNO PREVERJANJE 
 

Rutar Ilc (2003) navaja, da je pri ustnem načinu preverjanja največja prednost učitelja, da 

ima z učencem neposredni stik, glede na reakcije učenca lahko prilagodi nivo in obseg 

vprašanja, kar omogoča večjo individualizacijo. Učitelj spremlja učenčevo razmišljanje, ga 

spodbudi z vprašanji, impulzivnega učenca pa obvaruje pred nepremišljenimi napačnimi 

odgovori in na tak način uresniči načelo pozitivne naravnanosti. Pri učencu lažje 

spodbujamo kritično mišljenje in izvirnost. Za učenca je ustno preverjanje koristno tudi z 

vidika, da pri preverjanju razvija sposobnost govornega izražanja. Neodvisno je od bralnih 

sposobnosti, zato je najbolj pogosto na začetku šolanja otrok in zaželeno pri učencih z 

bralnimi težavami. Ustno preverjanje znanja je dobrodošlo tudi za ostale učence v razredu, 

saj pri preverjanju lahko sodelujejo in s tem tudi utrjujejo svoje znanje.  

Poleg vseh pozitivnih lastnosti pa ima ustno preverjanje znanja tudi negativne. Učitelj težje 

zagotovi objektivnost preverjanja, bolj uspešni so učenci z večjim besednim zakladom in 

boljšimi verbalnimi sposobnostmi, učenec lahko vprašanje vsebinsko spremeni in odgovori 

na tak način, da pove tisto, kar zna, tudi če ga učitelj po tem ne sprašuje. Učenci imajo pred 
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ustnim spraševanjem večjo tremo in posledično slabšo koncentracijo, ker se bojijo 

posmehovanja in zbadanja sošolcev ter negativnega odziva učitelja.  

2.1.3.2     PISNO PREVERJANJE 
 

Za razliko od ustnega preverjanja znanja je pri pisnem preverjanju znanja objektivnost 

večja, učitelj pa težje upošteva individualnost učenca, saj imajo vsi učenci enake pogoje. 

Pisno preverjanje je bolj pogosto predvsem zaradi ekonomičnosti, v primerjavi z ustnim 

preverjanjem znanja vzame veliko manj časa, saj so vsi učenci hkrati zaposleni. Učitelj ima 

možnost odgovor večkrat prebrati, odgovori pa so tudi dokumentirani, zato se lahko učitelj 

o odgovoru posvetuje, oz. izdelke pokaže staršem. Za učence je največja prednost, da 

lahko sami izberejo zaporedje in tempo odgovarjanja.  

2.1.3.3     PRAKTIČNO PREVERJANJE ZNANJA  
 

Nekateri predmeti omogočajo tudi praktično preverjanje znanja. Učitelj s praktičnim 

načinom preverjanja znanja preveri, če učenec teoretično znanje zna pretvoriti v 

operativno. Tak način preverjanja je primeren predvsem pri učnih predmetih, kjer učenec 

pri delu uporablja orodja, materiale in druge konkretne pripomočke.  Black (1998, str. 87) 

učiteljem svetuje, naj »namesto, da učence prosijo, da jim povedo, kaj bi naredili, pri 

preverjanju praktičnih dejavnosti rečejo, naj jim pokažejo, kaj lahko naredijo«.  

Pri predmetu naravoslovje in tehnika je možnosti za praktično preverjanje znanja veliko. V 

učnem načrtu tako lahko najdemo kar nekaj ciljev, kjer je najbolj smiselno uporabiti 

praktično preverjanje in ocenjevanje, saj s tem učenci najbolje pokažejo, če so dosegli 

zastavljen cilj. Spodaj našteti cilji so izpisani iz veljavnega učnega načrta za predmet 

naravoslovje in tehnika (2005). 

Učenci znajo: 

- zgraditi model preproste stavbe iz sestavljank, 

- iz gradnikov znajo sestaviti preprosto vozilo, 

- skicirati, oblikovati, konstruirati, graditi modele cevja in korit, 

- sestaviti preprost električni krog z žarnico, ploščato baterijo in stikalom, 

- ob razstavljanju in sestavljanju preprostih strojčkov ali igrač preučevati sestavne 

dele in njihovo delovanje, 
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- iz sestavljank sestaviti model verižnega in zobniškega gonila, 

- iz sestavljanke sestaviti in poimenovati dele ter skicirati jermensko gonilo, 

- znajo pravilno in varno uporabljati orodja, 

- zgraditi in preizkusiti delovanje naprav, ki jih poganja veter, 

- obvladajo osnovne obdelovalne postopke za papirna gradiva, umetne mase, les, 

tanko pločevino in mehko žico (rezanje, spajanje, oblikovanje, preoblikovanje in obdelavo 

površine). 

Praktično preverjanje znanja je najbolj ustrezen način preverjanja, saj se pri tem vedno 

pojavlja izdelek, ki je dokaz o učenčevem resničnem znanju.  Praktično delo učenca sili k 

temu, da razmišlja o povezavi med teorijo in prakso,  Freedman (1997) pa navaja tudi, da 

pogosto praktično delo pozitivno vpliva na dosežke učencev, kot tudi na njihov odnos do 

naravoslovja. 

Učitelj mora »predelati« veliko količino snovi, zato se dogaja, da ciljev pri posamezni 

vsebini nima časa preveriti. S tega vidika bi se morali sestavljalci učnega načrta zavedati, 

da preobsežen učni program znižuje kvaliteto znanja in preprečuje možnost za praktično 

preverjanje znanja. Učenci tako na višjo stopnjo šolanja prenesejo neuporabno znanje. 

Zaradi pomanjkanja časa učenec ne utrdi spretnosti in praktičnih izkušenj, ki bi si jih 

pridobil ob večji količini praktičnega preverjanja znanja pri pouku. 

2.1.4     MERSKE KARAKTERISTIKE 
 

V splošnem velja, da mora vsak test ustrezati naslednjim merskim karakteristikam, da ga 

lahko označimo kot dober test, ki služi svojemu namenu (povzeto po Jurman, 1989):  

2.1.4.1  Objektivnost 
Naloga dopušča samo eno pravilno rešitev, rezultati na testu so odvisni samo od znanja 

učencev, ki so test reševali, in ne od presoje učitelja. Test je objektiven, če različni učitelji 

enako vrednotijo izdelek učenca.  To je mogoče samo tako, če vsi ocenjevalci vrednotijo 

naloge na testu po natančno dogovorjenih pravilih. 

2.1.4.2  Občutljivost 
Če  dosežejo vsi učenci na testu enake rezultate, potem test ni občutljiv. Čim bolj se 

rezultati med seboj razlikujejo, tem bolj je test občutljiv. Več razlik se pojavi pri daljšem 
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času reševanja, večjemu številu nalog in različni zahtevnosti nalog. Vsaj ena naloga na 

začetku testa naj bi bila taka, da bi jo morali rešiti vsi in na koncu taka naloga, za katero je 

velika verjetnost, da je ne bo rešil nihče. S tem poskrbimo za motivacijo učencev. 

2.1.4.3  Zanesljivost 
Test je zanesljiv, če učenci ob ponovnem pisanju testa v različnih časovnih intervalih, 

znova dosežejo enake rezultate, kar pa je zelo težko doseči zaradi različnih dejavnikov, ki 

prav tako vplivajo na uspešnost reševanja testa (prostor, motnje v okolici, počutje, 

pripravljenost za delo, spominski efekti,…) Iz teh razlogov prihaja do razlik pri vnovičnem 

pisanju. Zanesljivost lahko povečamo z večjim številom nalog. Učitelj lahko sestavi tudi 

dva testa (A in B), če učenci iste razvojne stopnje dosegajo pri obeh testih enake rezultate, 

lahko rečemo, da je test zanesljiv. 

2.1.4.4  Veljavnost 
Je najpomembnejša karakteristika testa. Zadeva njegovo lastnost, da meri obvladovanje  

prav tiste snovi, ki smo jo želeli preveriti. Pomembno je, da se učitelj že vnaprej vpraša, 

kaj želi s testom preveriti. Opredeli snov z vidika vsebine in obsega, nato pa določi nivo 

zahtevnosti. Lahko preverja samo dejstva in povezave med pojmi ali pa zakonitosti, načela 

in pravila.  

Veljavnost testa je odvisna od učiteljevega poznavanja snovi, od poznavanja razvojne 

stopnje učencev, od tega, kako dobro zna posamezno snov prilagoditi ustreznemu tipu 

nalog in kako dobro pozna metode za analizo nalog. 

2.1.4.5 Normiranost 
Učitelj predpostavlja, da bo nekaj učencev test pisalo slabo, nekaj dobro, večinoma pa 

povprečno. Ta kriterij ni vedno uporaben, še posebej, če imamo skupino zelo sposobnih 

učencev ali pa skupino učencev, ki v povprečju dosegajo slabe rezultate. Prav tako ta 

kriterij ne velja, če je učitelj sestavil zelo enostaven ali pa zelo težak test. 

2.1.4.6 Ekonomičnost 
Preizkus znanja ne sme trajati manj kot 20 minut in ne več kot eno šolsko uro. Navodila in 

čas reševanja morajo biti preprosti, porabiti moramo čim manj materiala, izdelan mora biti 

tako, da je mogoče rezultate hitro in brez težav ovrednotiti, naravnan pa mora biti na 

skupino ali na razredni kolektiv na dani razvojni stopnji. Čim več teh lastnosti ima test, 

tem bolj je ekonomičen. 
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2.1.4.7 Uporabnost 
Test je uporaben tedaj, če njegove merske karakteristike dosežejo statistično predvidene 

stopnje. Običajno jih preverjamo s psihometričnimi metodami. Test znanja, ki ima 

preverjene vse karakteristike, ne služi več učiteljevi uporabi, temveč je namenjen 

znanstvenemu preverjanju znanja. Običajno učitelji za tak test nimajo dovolj znanja, 

metrična obdelava pa  zahteva tudi veliko sredstev. 

 

2.1.5      NAPAKE PRI OCENJEVANJU 

Kljub vsemu se je skorajda nemogoče izogniti napakam pri ocenjevanju. Napake, ki so 

pogoste pri ocenjevanju, je v svojem delu Ocenjevanje znanja – selekcija in orientacija 

opisal B. Jurman (1989, str. 88 -99).  

2.1.5.1 Splošne napake 
Splošne napake se kažejo pri vseh učiteljih. Sem spadajo: osebna enačba, halo efekt, 

kontrast, prilagoditev skupini.  

- Osebna enačba – odraža zahtevnost učitelja in se kaže v njegovi popustljivosti oz. 

nepopustljivosti. Strogi učitelji težko dajo dobro oceno, zato prevladujejo povprečne in 

podpovprečne ocene, medtem ko pri bolj popustljivih učiteljih prevladujejo povprečne in 

nadpovprečne ocene.  

- Halo efekt – učitelj oceni učenca glede na njegov odnos do njega. 

- Napaka kontrasta – učitelj učenca primerja z drugimi učenci. V nadpovprečno 

uspešnem razredu tako učenca hitro označi za učenca z učnimi težavami, oz. v 

podpovprečno uspešnem razredu učenca označi za nadarjenega.  

- Prilagoditev skupini – učitelj prilagodi test znanja celotni skupini, glede na 

sposobnost učencev. Posledica tega je, da učenci ne dobijo enake ocene za enako znanje. 

2.1.5.2 Posebne napake  
- Diskriminatvino ocenjevanje – učitelj skupino učencev označi za sposobne (ti 

navadno dobijo dobre ocene) in drugo skupino za manj sposobne (ti dobijo slabše ocene). 
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- Neobčutljivo ocenjevanje – učitelj ločuje znanje še med posameznimi ocenami. 

Tako v nasprotju s šolsko zakonodajo poveča število ocen ( npr. +3, -3) Gre za pretirano 

diferenciacijo znanja učencev. 

- Pretirano strogo ocenjevanje – učitelj skrajša ocenjevalno lestvico; večinoma se 

pojavljajo ocene od 1-3. 

- Disciplinsko ocenjevanje – učitelj zaradi nediscipline sestavi težji test in se tako 

maščuje. Ocene imajo tako vključeno vzgojno komponento. Te ocene imajo lahko 

pozitivni vpliv na vzgojo, vendar najbolj prizadenejo prav učence, ki se težko učijo. 

- Inflacijsko ocenjevanje – napake se pojavljajo zaradi zahteve šole, da čim več 

učencev uspešno konča šolanje, zato učitelji spustijo kriterij pri ocenjevanju, namesto, da 

bi več poudarka dali urjenju znanja. 

- Pretirano blago ocenjevanje – pojavi se pri učiteljih, ki imajo preohlapne vrednote, 

so premalo kritični do sebe, ali pa pri učiteljih, ki se trudijo biti priljubljeni. Večinoma se 

pojavljajo samo dobre ocene. 

2.1.5.3 Anomalije  
So posledica nezadovoljstva s socialnimi in z materialnimi razmerami. Učitelj zaradi 

pomanjkanja časa ali preveč obsežne snovi pride k pouku nepripravljen, hiti z razlago 

snovi, zato so učenci manj uspešni, pojavlja se veliko število negativnih ocen.  

 

2.1.6     OCENJEVANJE ALI PREVERJANJE? 
 

Naša šolska praksa pogosto ne razlikuje med preverjanjem in ocenjevanjem. Včasih med 

tema dvema pojmoma sploh niso razlikovali in je bilo oboje namenjeno pridobivanju ocen. 

V današnjih časih s preverjanjem poimenujemo vsako preverjanje znanja, ki pa ga ne 

ocenimo, medtem ko pri ocenjevanju sledi tudi ocena.  

Zorman (1968, str. 6) navaja, da »preverjanje znanja sestoji iz pridobivanja potrebnih 

podatkov glede na naloge pouka, medtem ko gre pri ocenjevanju za vrednotenje dobljenih 

podatkov in njih pretvarjanja v mnenje ali oceno. Vendar sta preverjanje in ocenjevanje, 
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čeprav ju moramo pojmovno in praktično razlikovati, med seboj zelo tesno povezana in ju 

v učni praksi ne bi smeli nikoli ostro ločevati«.  

V pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni 

osnovni šoli (Uradni list RS, 80. člen) piše: »S preverjanjem znanja se zbirajo informacije 

o tem, kako učenec dosega cilje, oziroma standarde znanja iz učnih načrtov, in ni 

namenjeno ocenjevanju znanja. Doseganje ciljev oziroma standardov znanja se preverja 

pred, med in ob koncu obravnave novih vsebin iz učnih načrtov«. 

O ocenjevanju pa v istem pravilniku lahko preberemo: »Ocenjevanje znanja je ugotavljanje 

in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega cilje, oziroma standarde znanja, in se opravi 

po preverjanju znanja. Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, 

praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge dejavnosti«. 

Darja Skribe – Dimec (2007, str. 13) na podlagi zbranih informacij v svojem delu navaja, 

»da je za slovenske avtorje preverjanje predvsem postopek (zbiranje podatkov), 

ocenjevanja pa je rezultat tega postopka (ovrednotenje podatkov)«.  

Strokovnjaki so mnenja, da se učitelji v današnjih časih prepogosto poslužujejo ocen, zato 

so l. 2009 tudi predlagali aktualizacijo pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli. Na strokovnih posvetih so izpostavili predvsem 

potrebo po redukciji ocen, oz. pogostejšem formativnem spremljanju in pa upoštevanju 

pedagoških načel za učinkovito preverjanje in ocenjevanje, ki učitelja usmerjajo k bolj 

strokovnem pedagoškem procesu. (Predlog za aktualizacijo pravilnika o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, št. 210-4/2009-1, 2.11.20 

2.1.7      PEDAGOŠKA IN PSIHOLOŠKA NAČELA  

 

Cveta Razdevšek Pučko (1991) je v svojem delu zbrala pedagoška in psihološka načela, na 

katerih naj temelji učiteljeva izbira oblik ter načinov preverjanja in ocenjevanja znanja v 

šoli. 

1. Znanje je subjektivna psihološka kategorija, ki je ni mogoče direktno 

(neposredno) ugotavljati, kaj šele meriti. Znanje se materializira šele v odgovorih na dana 

vprašanja. Učitelj se odloča, katero področje, raven in obseg znanja bo pri učencih preveril.  
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2. Strpnost: učitelj mora biti pripravljen počakati, da učenec razmisli in odgovori. 

Strpnost omogoča tudi uresničitev individualnih razlik - nekateri učenci za odgovor 

potrebujejo manj časa kot drugi. Čeprav je strpnost odvisna od temperamenta, lahko učitelj 

nanjo zavestno vpliva. 

3. Pozitivna usmerjenost: učitelj pri učencih išče znanje, ne pa neznanja. Učencu 

moramo dovoliti, da pokaže svoje znanje, kar učitelj doseže s strpnostjo in s prilagajanjem 

nalog individualnim posebnostim vsakega učenca. 

4. Upoštevanje individualnih posebnosti: učitelj ne pozna vseh individualnih 

posebnostih učencev, pričakuje pa se, da jih pozna čim več. Pri tem mora predvsem 

upoštevati individualni napredek učenca. Ko ugotovimo, kakšen način preverjanja znanja 

učencu bolj ustreza, damo ocenam, pridobljenim s takim načinom preverjanja, večjo težo 

pri oblikovanju zaključne ocene. Upoštevamo tudi učenčev kognitivni stil. Pri vidnem 

kognitivnem stilu je potrebno učencu pomagati z oblikovanjem vizualne predstave, pri 

slušnem kognitivnem cilju pa bomo učencu pomagali pri pisnem preverjanju znanja in mu 

s poudarkom na bistvu prebrali vprašanje. Analitično usmerjenega bomo opozorili na 

celoto, celostnega pa na pomembne posameznosti. Impulzivnega opozorimo, naj se ne 

prenagli z odgovorom, ob napačnem odgovoru dovolimo, da s premislekom odgovori še 

enkrat, medtem ko pri razmišljajočem tipu strpno počakamo na odgovor, oz. pri pisnem 

izdelku podaljšamo čas pisanja. Za upoštevanje tega načel je pomembno, da učitelj res čim 

bolje pozna učenca, potrebna pa je tudi velika mera pedagoškega in psihološkega znanja.  

5. Ubeseditev kriterijev in načel: učitelj učencem razloži, kaj bo upošteval pri 

oblikovanju ocene in kako. S tem se izogne nesporazumom in opazkam, da med učenci 

dela razlike. Učitelj mora učencem povedati, da načelo enakosti pomeni, da se prilagaja 

razlikam učencev. To je pomembno predvsem pri nivojskem pouku, ki poteka v naših 

šolah. Če učitelj ubesedi kriterije, lahko tudi oblikuje povratne informacije in učencu pove, 

katero znanje je že usvojil in na katerem področju mora svoje znanje še izpopolniti. Učitelj 

učencem na ta način predstavi, kaj je pomembno, daje jim usmeritve za domače učenje, 

hkrati pa usposablja učence za kritično presojanje njihovega znanja in znanja njihovih 

sošolcev. Olajša mu tudi upoštevanje načela doslednosti. 
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6. Načelo doslednosti: učitelj je dosleden pri ocenjevanju, kar pomeni, da se skuša 

izogniti subjektivnim napakam ocenjevanja (simpatičnost/antipatičnost, razpoloženje pri 

ocenjevanju ipd.) in dosledno upošteva tudi posebnosti učencev. 

7. Načelo utrjevanja in povezovanja znanja: do znanja pridemo z utrjevanjem in 

ponavljanjem, ki je prilagojeno vsebinam; spretnosti pridobivamo z urjenjem, abstraktne 

vsebine pa lažje usvojimo z iskanjem zvez.  

8. Načrtovanje preverjanja in ocenjevanja: učitelj si ne sme dovoliti, da preverja 

znanje samo na koncu ure, če ostane še kaj časa, ali pa se zaradi pomanjkanja časa in 

razpoloženja raje odloči za pisno preverjanje namesto ustnega. Način in potek preverjanja 

in ocenjevanja znanja mora prilagoditi glede na cilje, ki jih želi doseči. 

9. Kontinuirano spremljanje učenčevega dela in napredovanja: učitelj sproti 

spremlja učenčevo delo in svoje ugotovitve beleži. S tem ugotavlja napredek vsakega 

učenca posebej in ga o tem tudi obvešča, prav tako tudi njegove starše. Učenec spozna 

svoja šibka in močna področja ter dobi navodila za nadaljnje delo. Če učenca vključimo v 

ocenjevalne postopke, je za delo tudi bolj motiviran, dodamo mu dosegljive, kratkoročne 

cilje, za katere vemo, da jih lahko doseže. Učitelj ne beleži zgolj rezultatov preverjanja, 

ampak vse, kar se z učencem dogaja v šolskem okolju (pripravljenost na delo, socialni 

odnosi, organiziranost, …) 

10. Načelo medsebojne povezanosti procesov poučevanja, učenja in preverjanja: 

učitelj mora proces ocenjevanja in preverjanja znanja prilagoditi načinu poučevanja; znanje 

mora preveriti na tak način, kot ga je posredoval učencem in učence usmeriti tudi k takemu 

načinu učenja.  

 

2.1.8     TAKSONOMIJA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNIH SMOTROV 

Učitelj preverja znanje na različnih nivojih. Najosnovnejša raven je poznavanje dejstev, 

medtem ko najzahtevnejša raven vključuje tudi zahtevnejše intelektualne sposobnosti in 

spretnosti.  

V pedagogiki se uporablja več različnih taksonomij znanj, vse taksonomije pa 

predpostavljajo, da je struktura taksonomskih stopenj deloma hierarhična, predvsem pa se 
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posamezne stopnje v nalogah prepletajo in jih včasih ni lahko razmejevati in določevati. 

Cilje lahko razdelimo na v tri glavna področja: 

1. kognitivno ali spoznavno področje, 

2. afektivno ali čustveno področje, 

3. psihomotorično področje. 

 

Na kognitivnem ali spoznavnem področju je pri nas najbolj razširjena in za mnoge najbolj 

uporabna razdelitev ciljev, ki jo je zasnoval Bloom s sodelavci in je poznana pod izrazom 

Bloomova taksonomija kognitivnih ciljev vzgoje in izobraževanja (Skribe-Dimec, 2007, 

str. 21). Kognitivne cilje so razvrstili v 6 kategorij:  

1. znanje, 

2. razumevanje, 

3. uporaba, 

4. analiza, 

5. sinteza, 

6. vrednotenje. 

Kategorije so hierarhično urejene in si sledijo od najenostavnejše do najzahtevnejše. 

Zorman (1994) v svojem delu vsako kategorijo bolj natančno opisuje: 

1. Znanje – ta kategorija poudarja zapomnljivost. Učenec mora prepoznati posamezne 

informacije ali podatke ter jih kasneje reproducirati in prepoznati. Sem spada: poznavanje 

simbolov, pojmov, datumov, pojavov, poznavanje pravil o lepem vedenju, modelov, shem, 

teorij, … 

2. Razumevanje – učenci morajo gradivo čim bolje razumeti in ga miselno usvojiti.  

Razlikujemo tri vrste razumevanja: prevajanje, interpretacija in ekstrapolacija. 
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• Prevajanje: učenec dobljeno sporočilo ali gradivo izrazi z drugimi besedami – 

sposobnost branja tabel, diagramov, geografskih kart, prevajanje daljšega sporočila v 

krajše, prevajanje tekstov iz tujega jezika, ipd. 

• Interpretacija: zajema razlaganje in pojasnjevanje učnega gradiva in raznih drugih 

gradiv. Učenec pravilno dojame bistvene ideje in razume njihov medsebojni odnos. 

Gradivo mora reorganizirati, odkriti v njem nove odnose, urediti in izvesti ustrezne sklepe.  

• Ekstrapolacija: kaže se v sposobnosti presojanja in napovedovanja učinkov, 

posledic ali dogodkov, v postavljanju jasnih domnev, itn.  

3. Uporaba: Učenec zna pridobljene pojme, zakonitosti, načela in posplošitve 

uporabiti v novih nalogah, s katerimi se sooča v šoli in v vsakdanjem življenju.  

 

4. Analiza: zajema razčlenjevanje gradiva na njegove sestavne dele ali elemente in 

ugotavljanje odnosov med temi deli.  

 

5. Sinteza: vključuje povezovanje delov ali elementov v neko celoto. Omogoča 

oblikovanje novih modelov in struktur, ki jih prej ni bilo.  

 

6. Vrednotenje: zajema presojanje vrednosti idej, rešitev, metod in raznega drugega 

gradiva. Za vrednotenje so potrebni kriteriji, ki si jih lahko učenec izbere sam ali pa mu jih 

določi učitelj. 

V tabeli so zapisana vprašanja in navodila za preverjanje posamezne ravni znanja, 

prirejena po Marentič Požarnik (1978) in Rowntreeju (1987), ki so učitelju lahko v pomoč 

pri sestavljanju testov (cit. po Skribe – Dimec, str.  22-23).    

1. Znanje Kaj veš o… ? Se spomniš? Opiši. Ponovi. Opredeli. Določi. Kdo? 

Kdaj? Kateri? Kje? Kaj? 

2. Razumevanje Opiši s svojimi besedami. Povej, kaj si zaznal. Povej, kaj pomeni. 

Pojasni. Primerjaj. Poveži. 

3. Uporaba Kako bi lahko to uporabil? Kam te to vodi? Svoje znanje uporabi. 
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Reši problem. Demonstriraj. 

4. Analiza Kateri deli? Kateri razlogi? Kateri vzroki? Kateri problemi? 

Kakšne rešitve? Kakšne posledice? Katero zaporedje? 

5. Sinteza V čem bi lahko bil drugačen? Kako še drugače? Kaj, če? 

Predpostavi. Razvij. Izboljšaj. Naredi na svoj način. 

6. Vrednotenje Kako bi ti presodil? Ali je uspelo? Ali bo delovalo? Kaj bi imel 

najraje? Zakaj tako misliš? 

Tabela 1: Vprašanja in navodila za preverjanje posamezne ravni znanja  

Preden se učitelj loti načrtovanja, mora vedeti, kaj hoče pri pouku določenega predmeta 

doseči (vsebino pouka) in kako bo to dosegel (metode). Sredstev za preverjanje znanja ni 

mogoče obravnavati ločeno od drugih elementov poučevanja. Vsi ti elementi sestavljajo 

strukturno celoto v učnem procesu, zato jih moramo upoštevati in iz njih izhajati.  

Bloom je ugotovil, da tisti učitelji, ki načrtno sestavljajo in uporabljajo teste znanja, bolje 

razumejo in razlagajo vzgojno – izobraževalne cilje, pa tudi bolj kvalitetno poučujejo, kot 

tisti, ki se držijo le tradicionalnih oblik dela (cit. po Zorman 1974, str. 8). Skribe – Dimec 

(2004) pa trdi, da je malo učiteljev, ki imajo pri sestavljanju pisnega preizkusa v mislih 

ravni zahtevnosti znanja. Prav zaradi tega v pisnih preizkusih prevladujejo naloge, ki 

preverjajo poznavanje dejstev, oziroma reprodukcijo znanja.   

V raziskavi z naslovom Analiza uresničevanja nekaterih vidikov pravilnika o ocenjevanju 

in napredovanju učencev osnovne šole, ki sta jo je izvedla Republiški komite za vzgojo in 

izobraževanje ter telesno kulturo in Zavod Republike Slovenije za šolstvo v šolskem l. 

1987/88 je 63,67% učiteljev menilo, da sestavljajo kvalitetne naloge, ki zagotavljajo 

objektivno ugotavljanje znanja, 36,33% pa meni, da ne zagotavljajo kvalitete, zato 

predlagajo, naj naloge objektivnega tipa in teste znanja sestavijo strokovni delavci 

ustreznih inštitucij za vso Slovenijo in za vse predmete, ker bo tako zagotovljena 

strokovnost in enoten kriterij, oz. da jih sestavi skupina učiteljev v sodelovanju s šolskimi 

svetovalnimi delavci.  
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V današnjih časih se glede na moje izkušnje v preverjanjih znanja v veliki meri pojavljajo 

naloge, ki (po Bloomovi taksonomiji znanja) preverjajo samo osnovno znanje učenca, v 

manjši meri pa tudi razumevanje, medtem ko se višje ravni znanja pojavljajo zelo redko. 

Pri tem se postavlja vprašanje, ali učitelji sploh poznajo Bloomovo taksonomijo in ali jo 

tudi zavestno uporabljajo pri sestavljanju testov. V primeru, da učitelj v test vključi samo 

naloge, ki zahtevajo reprodukcijo znanja, test ne moremo označiti kot dobrega, saj preverja 

samo to, koliko se je učenec naučil, ne preverja pa kvalitete njegovega znanja, oz. tega, ali 

zna znanje uporabiti tudi v vsakdanji situaciji, kar pa je bistvo učenja.  

2.2     PREVERJANJE ZNANJA NARAVOSLOVJA 
 

Vsebina, ki jo učitelji obravnavajo pri pouku naravoslovja, pa tudi sami cilji, ki jih morajo 

učenci doseči, omogočajo različno organizacijo samega pouka. Pri tem ima učitelj na voljo 

različne oblike in metode dela, prav tako pa lahko uporablja tudi različne načine 

preverjanja znanja, ki naj bi čim bolj ustrezali samemu načinu posredovanja snovi. Kljub 

temu, da se pojavljajo nove, alternativne oblike preverjanja, pa se učitelji še vedno v večji 

meri zatekajo k tradicionalnim oblikam preverjanja znanja - pisnim preizkusom. 

2.2.1     NARAVOSLOVN A PISMENOST 

Učitelji pri naravoslovju ocenjujejo učenčevo naravoslovno znanje, zato je smiselno vedeti, 

kaj naravoslovno znanje sploh je. Zadnje čase namesto izraza naravoslovno znanje večkrat 

uporabljamo izraz naravoslovna pismenost, ki nima ene same opredelitve. Miller (1983) 

pravi, da je pojem naravoslovna pismenost sestavljena iz treh dimenzij (cit. po Skribe-

Dimec 2007, str. 95): 

a) razumevanje naravoslovnih pravil in metod – pojmovanje naravoslovja (angl. 

nature of science), 

b) ključnih naravoslovnih izrazov in pojmovanj in  

c) razumevanja vpliva naravoslovja in tehnologije na družbo.  

Skribe-Dimec (2007) trdi, da je treba izpostaviti tudi pomen kritičnega mišljenja, ki vpliva 

na splošno kritično mišljenje in logično sklepanje. To dokazujejo tudi Zohar, Weinberger 

in Tamir (2004). Po njihovem mnenju se naravoslovno znanje razvija s procesom 
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znanstvenega poizvedovanja (angl. inquiry). Če želimo o naravoslovnih stvareh razmišljati 

kritično, potem je treba poznati metode, s pomočjo katerih se naravoslovno znanje 

pridobiva.  

V raziskavi PISA 2006 (Repež idr. 2008, str. 23) pa je naravoslovna pismenost opredeljena 

kot: 

- posameznikovo naravoslovno znanje in uporaba tega znanja za prepoznavanje 

bistvenih vprašanj, oziroma problematike, pridobivanje novega znanja, razlaganje 

naravoslovnih pojavov in izpeljevanje ugotovitev, ki temeljijo na preverjenih dejstvih, 

povezanih z naravoslovnimi znanostmi; 

- razumevanje značilnosti naravoslovnih znanosti kot oblike človeškega znanja in 

raziskovanja; 

- zavedanje o tem, kako naravoslovne znanosti in tehnologija oblikujejo naše snovno, 

intelektualno in kulturno okolje; 

- pripravljenost za sodelovanje pri naravoslovno-znanstvenih vprašanjih kot 

razmišljujoč človek.  

Raziskava PISA je mednarodno standardizirana raziskava, ki poteka v 56 državah in v 

kateri sodeluje med 4500 in 10.000 učencev, starih 15 let. Raziskava pokriva področje 

bralne, matematične in naravoslovne pismenosti, vendar ne toliko v smislu merjenja znanja 

v okviru šolskega kurikula, kot v smislu pomembnosti znanja in spretnosti, ki jih 

posameznik potrebuje v odraslem življenju. Poudarek je na obvladovanju procesov in 

razumevanju konceptov ter sposobnosti delovanja v različnih situacijah. (Repež idr, 2008) 

Druga mednarodna raziskava, ki pa poteka v osnovnih šolah v 4. in 8. razredu, pa je 

raziskava TIMSS. Čepič (2006) navaja, da rezultati raziskave TIMSS kažejo, da je 

Slovenija v vseh področjih preverjanja napredovala, da so učencem naloge, kjer sprašujejo 

po dejstvih, domače, slabše pa se odrežejo pri nalogah, ki terjajo razmislek in sklepanje 

(avtentične naloge). Lažje jim je odločati med že ponujenimi odgovori, kot utemeljevati 

svoje odgovore v kratki pisni obliki, zato bi bilo smiselno, da učitelji naloge tipa TIMSS 

bolj pogosto vključijo v preverjanje znanja.  
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Tudi učitelji bi se pri samih preverjanjih znanja morali bolj osredotočiti na take naloge, ki 

bi pri učencih spodbujale uporabno znanje, prepogosto namreč učitelji preverjajo zgolj 

poznavanje pojmov, redkeje pa obvladovanje sposobnosti in spretnosti, ki so potrebne za 

razvijanje teh pojmov. Skribe-Dimec (2007) trdi, da je preverjanje znanja osrednji del 

didaktike in močno vpliva na to, ali bomo pri učencih dosegli naravoslovno pismenost ali  

ne. Izvedeno mora biti v skladu z zastavljenimi cilji v učnem načrtu. 

Osborne in Freyberg (1985, str. 79) zagovarjata preverjanje, ki je sestavljeno iz 5 področij:  

1. Sposobnosti pojasnjevanja: sposobnost načrtovanja, izvajanja in poročanja o 

raziskavi. 

2. Kognitivne sposobnosti: sposobnost oblikovanja smiselnega povzetka, ki je v 

skladu z dokazi, sposobnost pojasnjevanja rezultatov in napovedovanja, sposobnost 

spoštovanja mnenj drugih in dokazov, na katerih temelji povzetek. 

3. Ročne spretnosti: sposobnost sestaviti napravo, odčitavati merilne skale, slediti 

navodilom, kjer je to potrebno. 

4. Sposobnost praktičnega dela: sposobnost očistiti in pospraviti eksperimente, 

sposobnost natančnega opazovanja postopkov. 

5. Socialne sposobnosti: odgovornost do skupine, razreda, sposobnost povedati 

drugim in prisluhniti drugim. 

Na ta način učitelj učence usmeri v raziskovalno delo in ga tudi vrednoti, saj veliko teh 

vidikov znanja ni mogoče preveriti s pisnimi preizkusi.   

2.2.2     VRSTE NALOG V PISNIH PREIZKUSIH 

S. A. Glažar (2006, str. 77-84) navaja, da so v naravoslovju najbolj pogosti naslednji tipi 

nalog:  

 2.2.2.1 Alternativne naloge 
Zahtevajo trditev, ki je natančna in jasna, odgovor je lahko samo da ali ne. Te vrste nalog 

nudijo 50% možnosti ugibanja, zato je dobro, da zahtevamo kratko obrazložitev odgovora. 
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2.2.2.2 Dopolnilne naloge 
V stavku naj manjka ena beseda, največ dve, ki pa naj si ne sledita ena za drugo. Pri 

popravljanju moramo upoštevati sopomenke. 

2.2.2.3 Izbirne naloge 
      Sestavljene so iz dveh delov. V prvem del je opisan problem, v drugem pa so podane 

možnosti. Pri tem je potrebno paziti, da obravnavamo le en pojem ali zakonitost, da je 

besedilo jasno in brez nepotrebnih podatkov, da je pravilen odgovor nedvoumen, v 

primeru, da sprašujemo po nepravilnih odgovorih, pa moramo to posebej poudariti, saj tak 

način ni pogost. Nepravilni odgovori naj odražajo napačna razmišljanje učencev v zvezi z 

dano vsebino, izogibati pa se moramo besedilu, ki nakazuje na pravilno izbiro odgovora.   

2.2.2.4 Naloge urejanja podatkov in povezovalne naloge 
Podatki so razvrščeni v dva stolpca, za vsak podatek iz prvega stolpca moramo najti 

ustrezen podatek iz drugega. Pomanjkljivost naloge je v tem, da je zadnja povezava 

posledica reševanja naloge in pri učencih ne zahteva znanja. Temu se lahko izognemo s 

tem, da je število podatkov v prvem stolpcu večje kot v drugem, ali pa ima en podatek več 

ustreznih povezav.  

2.2.2.5 Računske naloge  
So naloge odprtega tipa in pogosto potekajo v več stopnjah. To vrsto nalog lahko 

povežemo z branjem preglednic, grafov in shem, iz katerih pridobimo podatke, potrebne za 

izračun. 

2.2.2.6 Kratki opisi 
Opisne naloge spodbujajo natančnost in logično mišljenje ter pisno izražanje. Vsebino, 

navedeno v vprašanju, moramo opredeliti v okvirnem številu vrstic, kar zahteva jasen in 

jedrnat odgovor.  Pri ocenjevanju nalog, ki vsebujejo kratke opise, se pojavljajo problemi 

pri ocenjevanju zaradi subjektivnosti.  

2.2.2.7 Problemsko zasnovane naloge. 
S problemskimi nalogami preverjamo sposobnost uporabe znanja, analize podatkov in 

sposobnost sklepanja. Pri nalogi je za učence pomembno, da razumejo prebrano besedilo, 

znajo iz nje izluščiti bistvene podatke in pridobiti še druge podatke, ki jih potrebujejo za 

rešitev naloge. 
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Zgornje tipe nalog učitelji večinoma uporabljajo za preverjanje nižjega nivoja znanja. Ker 

pa strokovnjaki težijo k modernizaciji pouka in s tem tudi modernizaciji preverjanja 

znanja, se vedno bolj pogosto pojavljajo nove oblike preverjanja znanja v naravoslovju.  

Alternativne oblike preverjanja znanja so se pojavile zaradi nezadovoljstva glede 

tradicionalnega načina preverjanja znanja. Naji (2006) pravi, da se največja kritika pojavi 

ob dejstvu, da bi morali testi spodbuditi željo učenca po učenju. Velikokrat se pojavi, da 

učenci ne vedo, kaj učitelj zahteva pri preverjanju znanja, nalog ne razumejo, saj učitelji 

naloge preveč zahtevno in kompleksno sestavijo.  

 

2.2.3 AVTENTIČNO UČENJE IN AVTENTIČNE OBLIKE PREVERJANJA 
ZNANJA V NARAVOSLOVJU  
 

Pri sodobnih oblikah poučevanja se večkrat pojavi izraz »avtentičnost«. Izraz je v Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika (1994, str. 27) opredeljen kot lastnost, za katero je značilna 

pristnost, izvirnost, pa tudi verodostojnost. 

2.2.3.1 AVTENTIČNO UČENJE 
Sentočnik (2006, str. 56) za avtentično učenje pravi, da »poteka v problemskih situacijah, 

podobnih in približanih resničnemu življenju. Učitelj ga načrtuje tako, da predstavlja za 

učence izziv in da učenje začutijo kot smiselno in vredno truda. Usmerjeni so v učenje z 

odkrivanjem in v izgrajevanje (spo)znanj. V procesu učenja prihaja do interakcij, ki ne 

potekajo le med učiteljem in učenci, ampak tudi in predvsem med učenci samimi, ki v 

medsebojnem sodelovanju rešujejo odprte probleme, ki so postavljeni v realen kontekst«  

Avtentično učenje omenja že Bruner (Wood, 1976, cit. po Sentočnik 2006, str. 56), ki 

navaja, da je smisel izobraževanja v razvijanju učenčevega mišljenja in njegove 

sposobnosti za participiranje v realnih življenjskih dejavnostih, pri čemer razvija zmožnost 

kritičnega, samostojnega in odgovornega soustvarjanja smisla in pri tem ponovno odkriva 

in obnavlja že znane resnice. Pri učencih avtentično učenje spodbuja notranjo motivacijo in 

prispeva k razvijanju učenčeve avtonomije. Pri tem je pomembna vloga učitelja, ki mora 

spodbujati učence, jih usmerjati in verjeti, da so se sposobni soočati z ovirami, se truditi za 

reševanje problemov ter so sposobni prevzeti odgovornost za svoje učenje.  Učence na nek 

način postavimo v vlogo strokovnjakov. Za avtentične oblike učenja so značilne 
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problemske situacije, ki se pojavljajo v vsakdanjem življenju, zato se učenci naravno 

spoznajo s problemi, se učijo s pomočjo raziskovanja in odkrivanja ter se učijo od ljudi, ki 

imajo več znanja na nekem področju. Učijo se iz lastnih napak in iz napak drugih. Pri 

učenju si posamezniki med seboj izmenjujejo mnenja, prepričanja in stališča. Pri 

avtentičnem učenju je pomembno, da pustimo učencu dovolj časa za analizo povratnih 

informacij in za odpravljanje pomanjkljivosti. 

Sentočnik (2006) trdi, da avtentične naloge usmerjajo učence k dejavnostim aktivnega 

učenja (zbiranje, urejanje, preiskovanje, utemeljevanje, interpretiranje, predstavitev 

dosežkov, ipd.) Učiteljeva naloga je, da predstavi cilje in tako omogoči učencu, da uvidi 

celoto, sicer pa učencem v čim večji meri prepusti samostojnost raziskovanja.  

2.2.3.2 PREVERJANJE Z AVTENTIČNIMI NALOGAMI 
 

Sentočnik (2006) opisuje tudi, na kakšen način lahko učitelj preveri učenčevo znanje s 

pomočjo avtentičnih nalog. Pri preverjanju učitelj opazuje učenca skozi celotno 

raziskovanje, oz. izvajanje dejavnosti; kako učenec zastavlja vprašanja, kako rešuje 

problem, kako o njem v razredu razpravlja, kako komunicira ipd. Z avtentičnim 

preverjanjem tako presojamo, ali zna učenec izoblikovati utemeljene odgovore, izpeljati 

kompleksne dejavnosti in pripraviti kakovostne izdelke. Glažar (2003) navaja bistvene 

značilnosti avtentičnih nalog: 

1. so realistične; 

2. omogočajo prenos, integracijo, sintezo in aplikacijo usvojenega znanja; 

3. so problemsko zasnovane; 

4. reševanje vključuje zbiranje in urejanje podatkov, analiziranje podatkov in 

oblikovanje sintez in posploševanje; 

5. spodbujajo razmišljanje o alternativnih rešitvah, ki jih je treba v danih pogojih 

analizirati, jih sprotno korigirati in izboljševati; 

6. zahtevajo kritično razmišljanje o posameznikovem delu, spodbujajo odkrivanje 

posameznikovih močnih in šibkih področjih in s tem samoevalvacijo; 

7. zahtevajo nenehno povratno informacijo o izobraževalni funkciji. 
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2.2.3.3 UČITELJEVA VLOGA 
 

Sentočnik (2006) pravi, da mora učitelj ustvariti potrebne učne razmere, da učence podpira 

in jih usmerja k ciljem ter da poskrbi za to, da doživljajo uspeh. Učencem zagotavlja izbiro 

vsebin in dejavnosti, ki so blizu interesom učencev, so zanje pomembne ter jim pomagajo 

pri razumevanju sveta, pojavov in odnosov v njem. Učencem predstavi problem, jih usmeri 

k reševanju ter jim nudi podporo v procesu reševanja in argumentiranja rešitev.  

2.2.3.4 ODGOVORNOST UČENCEV 
 

Sentočnik (2006) opredeli tudi odgovornost učencev. Učenci morajo biti motivirani za 

učenje, preverjati svoj napredek, ob raziskovanju morajo kritično razmišljati, sodelovati z 

učitelji in sošolci, razmišljati o kriterijih in razvijati pozitiven odnos do učenja. Od učencev 

pričakujemo, da si zastavijo smiselne cilje, za dosego le-teh skušajo tudi obnoviti svoje 

prejšnje, oz. že pridobljeno znanje, ki ga na ta način ponovno aktivirajo. Učenci si morajo 

prizadevati, da pridobljeno novo znanje skušajo razumeti, ga širiti in poglabljati. Pri tem si 

lahko pomagajo tudi z različnimi ponazoritvami (npr. slikovno). Skozi delo zavestno 

pridobivajo in uporabljajo učinkovite učne strategije, ki jih znajo uporabiti tudi v 

sodelovanju z drugimi. O problemu znajo razpravljati in si konstruktivno izmenjevati 

mnenja. Svoje rešitve vedno preverijo in presodijo njihovo utemeljenost, novo znanje pa 

tudi aktivno uporabljajo ter ga posredujejo drugim. 

Preverjanje in ocenjevanje znanja s problemsko – avtentičnimi nalogami temelji na 

spremljanju učenčevega napredka in ne na primerjanju učencev med seboj. Skvarč (2004) 

trdi, da je glavni cilj iskanje šibkejših in močnih točk v učenčevem znanju in ne iskanje 

neznanja, ki je sankcioniran s slabo oceno. Pri klasičnem preverjanju znanja naravoslovja 

se največkrat ustno ali pisno preverja kognitivno področje znanja, s problemsko – 

avtentičnimi nalogami pa preverjamo tudi afektivno in psihomotorično področje, ki pa v 

procesu ocenjevanja lahko zmanjšata ocenjevalčevo objektivnost. 

Alternativne metode preverjanja znanja, ki se v šolah postopoma uveljavljajo na področju 

preverjanja znanja, so predvsem: računalniško prirejeni testi, skupinska preverjanja znanja, 

ocenjevanje učenčevega osebnega načina reševanja naloge ali problema, opazovanje 

učenca pri reševanju naloge oz. problema, portfolio, delo s plakati, preverjanje znanja v 
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naravi ipd. Verjetno pa bo potrebno še kar nekaj časa, da bo večina učiteljev pričela 

preverjati znanje učencev na drugačen način, kot zgolj s tradicionalnimi testi.  
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

V empiričnem delu bom opisala svojo raziskavo in predstavila rezultate, ki sem jih dobila.  

3.1   OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Možnosti za preverjanje znanja je veliko, zato si lahko vsak učitelj izbere načine, ki po 

njegovem mnenju najbolje preverijo znanje učencev. Prav zaradi raznolikih možnosti za 

preverjanje znanja je smiselno, da učencu omogočimo tak način preverjanja, s katerim 

lahko dokaže svoje znanje, saj uspešnost v šoli močno vpliva na učenčevo samopodobo, 

njegov odnos do učenja in pridobivanja novega znanja.  

Mnogo kritik v današnjem času leti na ocenjevanje. Nekateri strokovnjaki trdijo, da so 

učenci s preverjanji znanj preobremenjeni in da preverjanje in ocenjevanje znanja pri 

učencih povzročata negativne učinke. Učitelji bi več poudarka morali dati na to, da učenec 

usvoji znanje, ki ga zna prenesti v konkretno situacijo in uporabiti tudi v vsakdanjem 

življenju. S tem bi pri učencih zagotovili večjo kvaliteto znanja.  

Namen raziskave je bil ugotoviti, na kakšen način učitelji preverjajo in ocenjujejo znanje in 

v kolikšni meri se preverjanje in ocenjevanje med učitelji razlikuje.  

3.2   RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Glede na problem raziskave, sem si postavila naslednja vprašanja: 

• V kolikšni meri se ocene istega rešenega testa razlikujejo med različnimi učitelji? 

• Ali učitelji pri preverjanju znanja upoštevajo individualnost učencev? 

• Kakšne tipe nalog učitelji najbolj cenijo? 

• Ali učitelji preverjajo pravilnost domačih nalog? 

• Ali učitelji menijo, da imajo dovolj znanja o sestavljanju testov in ocenjevanju 

rezultatov? 
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• Ali učitelji pri sestavljanju testov zavestno upoštevajo taksonomijo znanja in 

sestavljajo naloge različnih zahtevnosti?  

• Ali učitelji pri oblikovanju zaključne ocene, ocene pridobljene na različne načine 

upoštevajo kot enakovredne? 

• Ali učitelji pri učencih opazijo stisko in strah pred preverjanjem znanja? 

3.3   RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
Glede na postavljene cilje in pregled literature sem želela preveriti naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1:  Med najboljšo in najslabšo oceno testa bo razlika vsaj za eno oceno, saj 

predvsem naloge odprtih tipov učitelji vrednotijo različno, zato prihaja do razlik v 

točkovanju. 

Hipoteza 2: Učitelji menijo, da imajo dovolj znanja o sestavljanju testov, saj jim njihova 

sestava ne povzroča problemov.  

Hipoteza 3: Učitelji vrednotijo tudi praktične izdelke in plakate, saj učenci pri njihovi 

izdelavi pokažejo znanje in spretnosti, ki ustrezajo ciljem iz učnega načrta in jih učitelj pri 

učencih mora preveriti. 

Hipoteza 4: Učitelji pri učencih opazijo strah pred ocenjevanjem znanja, saj se učenci 

bojijo negativnih posledic slabih ocen. 

Hipoteza 5: Učitelji pri preverjanju/ocenjevanju znanja upoštevajo individualnost učencev, 

saj se trudijo učencu omogočiti, da svoje znanje pokaže v čim večji meri na, tudi na način, 

ki mu najbolj ustreza. 

3.4   METODOLOGI JA   
Metodologija, ki sem jo uporabila pri raziskovalnem delu, je opisana v naslednjih točkah. 

3.4.1 OPIS VZORCA 

Za potrebe raziskave sem uporabila neslučajnostno metodo vzorčenja, in sicer priložnostni 

vzorec. Prošnjo za sodelovanje v raziskavi sem posredovala 23 šolam, odzvalo pa se je 8 

šol: OŠ Ivana Tavčarja, OŠ Poljane, OŠ Škofja Loka – Mesto, OŠ Cvetka Golarja, OŠ 
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Stražišče, OŠ Pirniče, OŠ Franceta Prešerna Kranj in OŠ Vodice. Vprašalnike sem osebno 

razdelila 48 učiteljem, nazaj pa sem dobila 21 ustrezno rešenih vprašalnikov (44%). 

3.4.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskava je potekala v aprilu 2011. Na vsaki osnovni šoli sem za sodelovanje in 

dovoljenje najprej prosila ravnatelje, ki pa so se odzvali glede na pripravljenost učiteljev. 

Nekateri učitelji so sporočili ravnatelju, da v raziskavi ne želijo sodelovati, saj naj bi imeli 

preveč dela z reševanjem vprašalnikov, ki jim jih posredujejo študenti.   

Na 8 šolah so pristali na sodelovanje. Ravnatelj je sklical kratek sestanek v zbornici, kjer 

sem jim na kratko predstavila cilje raziskave in vprašalnik, ki so ga kasneje rešili. Zaradi 

oddaljenosti sem jih prosila, naj mi vprašalnike vrnejo po pošti, nekaj šol pa sem obiskala 

ponovno čez en teden in prišla iskat vprašalnike.  Pri tem so mi bile v veliko pomoč že 

poznane učiteljice, ki so se bolj zavzele za to, da sem vprašalnike res dobila vrnjene. 

Presenetil me je odziv učiteljev, ki so sicer pristali na sodelovanje, vendar vprašalnikov 

potem niso vrnili. Tako sem dobila vrnjenih 31 od 48 vprašalnikov, od tega so iz ene šole 

vrnili 6 popolnoma enakih vprašalnikov, kjer so učitelji očitno skupaj reševali vprašalnik, 4 

učitelji pa so rešili samo numerično lestvico. Zato sem na koncu imela samo 21 ustrezno 

rešenih vprašalnikov. 

3.4.3 OPIS INSTRUMENTOV 

Instrument je bil sestavljen iz dveh delov: 

• Prvi del je obsegal test »O človeku«, ki sem ga sestavila sama, rešil pa ga je učenec 

4. razreda. Učitelji so test »O človeku« morali oceniti, nato pa odgovoriti še na 4 

vprašanja, ki so se navezovala na test, ki so ga predhodno ocenili. Test »O človeku« je bil 

sestavljen iz 10 nalog, različnih tipov in različnih nivojev zahtevnosti.   

• Drugi del je obsegal numerično lestvico strinjanja s posameznimi trditvami, ki so se 

nanašala na preverjanje in ocenjevanje znanja. Teh trditev je bilo 24, učitelji pa so svoje 

strinjanje izrazili z obkrožanjem številk, pri čemer so obkrožili številko 1, če se s trditvijo 

sploh niso strinjali in število 6, če so se s trditvijo popolnoma strinjali. 
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3.4.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

-  Postopek obdelave podatkov pri analizi testa: 

Test »O človeku« sem analizirala tako, da sem za vsako vprašanje posebej število 

dodeljenih točk delila z možnimi točkami in tako dobila v odstotkih izraženo oceno 

pravilnosti naloge (op. dodeljene in možne točke so učitelji določili sami, po svojem 

mnenju). Tudi učiteljevo točkovanje vseh nalog skupaj sem pretvorila v odstotek, številčna 

ocena pa je ostala ista, kot jo je določil učitelj. 

Odgovore na vprašanja, ki so se navezovala na test »O človeku«, sem zbrala in jih 

razvrstila v kategorije ter zraven napisala, koliko učiteljev je zapisalo tak odgovor.   

-  Postopek obdelave podatkov pri analizi ocenjevalne lestvice: 

Pri vsaki trditvi posebej sem na podlagi mnenja učiteljev izračunala aritmetično sredino in 

standardni odklon (priloga 2). Podatke sem predstavila s tabelami in grafi. Pri analizi sem 

si pomagala s programom Microsoft Excel 2003. 

 

3.5  REZULTATI  IN INTERPRETACIJA 
 

Z raziskavo sem pridobila rezultate, ki sem jih prikazala v tabelah in grafih po posameznih 

nalogah. Najprej je predstavljen prvi del vprašalnika, ki je obsegal test »O človeku« in 

vprašanja, ki so se navezovala na ta test, nato pa sledi še analiza numerične lestvice 

strinjanja učiteljev s trditvami o preverjanju in ocenjevanju znanja. 

3.5.1 Analiza točkovanja testa »O človeku«  
Učitelji so pri vsaki nalogi napisali število možnih točk in število točk, ki jih je učenec 

dosegel. Sama sem dodeljene točke zaradi lažje primerjave spremenila v odstotke. 

Rezultati so prikazani po posameznih nalogah. Test »O človeku« je v prilogi 1. 

1. naloga: 
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Rezultati točkovanja 1. naloge so prikazani v grafu 1. 
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Graf 1: Rezultati točkovanja 1. naloge. 

Vsi učitelji so namenili celotno število točk. To sem tudi pričakovala, saj je naloga 

enostavna. Po Bloomovi taksonomiji ustreza prvi kognitivni stopnji, preverja samo 

učenčevo znanje. Učenec je pravilno vpisal manjkajoče besede.  

2. naloga: 

 

 

 

Rezultati točkovanja 2. naloge so prikazani v grafu 2.  
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Graf 2: Rezultati točkovanja 2. naloge. 
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Pri tem vprašanju odprtega tipa je prihajalo do velikih razlik v točkovanju. Nekdo izmed 

učiteljev je odgovor točkoval s celotnim številom točk, medtem ko je eden odgovor 

točkoval samo s četrtino točk. Prevladovalo je mnenje, da je učenec rešil polovico naloge 

pravilno. Rezultat točkovanja učiteljev je bil pričakovan, saj se pri odprtih tipih nalog tudi 

sicer pojavljajo večje razlike. Učitelji pričakujejo različne odgovore - nekateri od učencev 

zahtevajo več, drugi manj. Učenec je nalogo rešil delno pravilno. Manjkali so nekateri 

podatki (npr. razgradnja hrane v ustih s pomočjo zob in sline, razgradnja hrane po 

celotnem prebavnem traku in prehajanje hrane in vode v kri), kar je vplivalo na to, da so 

učitelji različno ocenili nalogo. Naloga ustreza prvi kognitivni stopnji Bloomove 

taksonomije. 

3. Naloga 

 

Rezultati točkovanja 3. naloge so prikazani v grafu 3.  
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Graf 3: Rezultati točkovanja 3. naloge. 
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Največ učiteljev je odgovor pri tej nalogi točkovalo s 57% vseh možnih točk. Do razlik je 

prihajalo predvsem zaradi tega, ker so nekateri učitelji upoštevali odgovor 

»prve/druge/več« kot polovično pravilne odgovore, bolj zahtevni učitelji pa so te odgovore 

označili kot nepravilne. Tudi sicer je ta odstotek pravilnosti najbolj ustrezen, saj je učenec 

pravilno zapisal imena zob, besedilo spodaj pa ni ustrezno dopolnil. Ustrezni odgovori bi 

bili »mlečne/stalne/32«. Rezultati točkovanja so pričakovani, saj se tudi sicer pogosto 

dogaja, da nekateri učitelji odgovore, ki niso napačni, niso pa taki, kot so jih pričakovali, 

točkujejo s polovičnim številom točk, bolj strogi učitelji pa jih štejejo kot napačne. Tudi ta 

naloga ustreza prvi stopnji Bloomove taksonomije, pri učencu preverja znanje. 

 

4. Naloga 

 

Rezultati točkovanja 4. naloge so prikazani v grafu 4.  
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Graf 4: Rezultati točkovanje 4. naloge. 

Pri tej nalogi se je pokazalo, da so tudi nekateri učitelji hitro spregledali, da sta pojma 

šarenica in zenica napačno povezana. Zenica je namreč črn krog sredi očesa, šarenica 

obarvan del očesa, veka pa kožna guba nad očesom. Kljub temu je pet učiteljev odgovoru 

dodelilo celotno število točk, šestnajst učiteljev pa je opazilo napako in dodelilo tretjino 

možnih točk. Rezultati so me presenetili, saj sem pričakovala, da bodo vsi učitelji opazili, 
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da je naloga delno narobe rešena. Kljub temu do velikih razlik pri točkovanju ni prihajalo, 

saj je naloga enostavna tako za reševanje (ustreza prvi kognitivni stopnji Bloomove 

taksonomije), kot tudi za točkovanje.    

5. Naloga 

 

Rezultati točkovanja 5. naloge so prikazani v grafu 5.  
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Graf 5: Rezultati točkovanje 5. naloge. 

Pri tej nalogi so imeli nekateri učitelji velike probleme z odločitvijo, katere trditve so 

pravilne. Največ učiteljev (sedem) je dodelilo odgovoru polovico točk, kar je tudi pravilno, 

trije učitelji so odgovoru dodelili celotno število točk, en učitelj je odgovor točkoval s 

75%, en učitelj s 33% ter trije učitelji s 25%, medtem ko pet učiteljev ni namenilo 

odgovoru nobene točke. Marsikdo je prvo trditev označil za pravilno, čeprav se srce v 

resnici ne nahaja na levi strani, temveč je samo pomaknjeno rahlo v levo. Drugo trditev je 

učenec rešil pravilno, saj ni obkrožil črke pred trditvijo, ki je v resnici napačna, vendar je 

kar nekaj učiteljev to spregledalo in ni namenilo nobene točke. Tudi pri zadnjih dveh 

trditvah je prihajalo do različnih odločitev učiteljev o tem, ali je trditev pravilna ali ne. 

Trditev, da bi bilo najbolj zdravo, če bi jedli samo sadje in zelenjavo je napačna, saj mora 

človek jesti raznoliko hrano, vendar v različnih količinah (več ogljikovih hidratov, manj 
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maščob). Zadnja trditev je pravilna, saj samo ene bakterije ne moremo opaziti s prostim 

očesom, opazimo lahko samo kolonije bakterij. Na koncu pri komentarjih so učitelji 

zapisali, da se jim trditve pri tej nalogi zdijo dvoumne in zavajajoče. Verjetno je tudi zaradi 

tega prihajalo do precejšnjih razlik v točkovanju te naloge. Tako velikih razlik v 

točkovanju nisem pričakovala, čeprav so bile trditve res sestavljene na tak način, da je 

potrebno trditev natančno prebrati. Naloga ustreza prvi stopnji Bloomove taksonomije. 

6. Naloga 

 

Rezultati točkovanja 6. naloge so prikazani v grafu 6.  
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Graf 6: Rezultati točkovanje 6. naloge. 
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Nalogo je samo en učitelj točkoval pravilno, s 67% možnih točk. Vsi ostali učitelji so bili 

mnenja, da je prva trditev pravilna, čeprav je v resnici napačna, saj iz diagrama ne moremo 

sklepati, da rastline živijo dalj časa kot živali; v diagramu se namreč nahajajo samo podatki 

za smreko, ne pa tudi za ostale rastline. Druga in tretja trditev sta bili pravilni. Učiteljici, ki 

sta nalogo točkovali kot 33% pravilno, sta bili mnenja, da je učenec pravilno rešil samo 

drugo trditev in da je pri zadnji trditvi obkrožil napačen odgovor. Rezultati točkovanja so 

me zelo presenetili, saj učitelji (z izjemo enega) niso vedeli pravilnih rešitev te naloge. 

Naloga je v primerjavi s prejšnjimi že bolj zahtevna, saj zahteva branje diagrama (druga 

kognitivna stopnja po Bloomovi taksonomiji - razumevanje). Glede na rezultate sklepam, 

da tudi učitelji niso navajeni takega tipa nalog, ki pa je sicer pogost pri mednarodnih 

raziskavah (PISA).  

7. Naloga 

 

Rezultati točkovanja 7. naloge so prikazani v grafu 7. 
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Graf 7: Rezultati točkovanje 7. naloge. 
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Največ učiteljev (deset) je menilo, da si učenec pri tej nalogi ne zasluži nobene točke. 

Poskus dokazuje, da naše čutilo za temperaturo (koža) ne »kaže« vedno pravilno, saj se 

nam zdi mlačna voda bolj vroča, če roko prestavimo iz mrzle v mlačno vodo, oz. bolj 

hladna, če roko prestavimo iz vroče v hladno vodo. Dva učitelja sta odgovor točkovala s 

75% vseh možnih točk, štirje učitelji s polovičnim številom točk, trije s 33% in dva s 25%. 

Število dodeljenih točk se je med učitelji kar precej razlikovalo, verjetno tudi zato, ker 

učitelji niso vedeli, kaj se smatra za pravilen odgovor, na žalost pa nihče ni zraven napisal, 

kaj manjka v odgovoru učenca, oz. kaj je pravilen odgovor. Zopet lahko opazimo, da pri 

odprtih tipih naloge prihaja do večjih razlik v ocenjevanju, kar pa sem tudi pričakovala. 

Učitelji so to nalogo označili kot prezahtevno za učenca, oz. primerno samo, če so učenci 

izvajali poskus v šoli. Kljub temu menim, da je naloga precej logična, če učenec, ki 

poskusa ni rešil, pomisli na kakšno konkretno situacijo iz vsakdanjega življenja, ki mu je 

bolj znana, kot situacija opisana v nalogi. Verjetno je že vsak učenec kdaj stopil v mrzlo 

vodo/morje in ga je najprej zeblo, potem pa se mu voda ni več zdela mrzla, oz. je stopil iz 

mraza v hišo sobne temperature in se mu je zdelo vroče, medtem ko je poleti stopil iz 

sonca v hišo sobne temperature in se mu je zdelo prijetno hladno. Po Bloomovi 

taksonomiji naloga preverja tretjo kognitivno stopnjo – uporabo, saj zahteva prenos znanja 

iz ene situacije v drugo. 

8. Naloga 

 

Rezultati točkovanja 8. naloge so predstavljeni v grafu 8. 
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Graf 8: Rezultati točkovanje 8. naloge. 

Tudi pri tej nalogi je bila situacija pri točkovanju podobna kot pri 7. nalogi. 10 učiteljev je 

nalogo točkovalo kot popolnoma nepravilno, medtem ko so štirje učitelji učencu namenili 

polovico točk, en učitelj je odgovor točkoval s 25% možnih točk, šest učiteljev pa s 33%. 

Pravilen odgovor je »da«, možno je, da je Miha slišal Rokov glas, saj se zvok širi tudi po 

vodi. Rezultati me niso presenetili, saj sem zaradi odprtega tipa naloge in nepopolnega 

odgovora učenca pričakovala, da bodo učitelji nalogo vrednotili različno. Tako kot prejšnja 

naloga tudi ta po Bloomovi taksonomiji ustreza tretji kognitivni stopnji.  

Učiteljem se ta naloga ni zdela logična. Šest učiteljev je zraven naloge naredilo vprašaj.  

Kljub temu se je trem učiteljem zdela ta naloga najboljša v testu, saj so napisali, da od 

učenca zahteva prenos znanja iz teorije v konkretno situacijo. Nekateri učitelji so tudi 

mnenja, da učenci nimajo dovolj izkušenj s podvodnim svetom, da bi nalogo znali rešiti. 

9. Naloga 
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Rezultati točkovanja 9. naloge so prikazani v grafu 9.  
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Graf 9: Rezultati točkovanja 9. naloge. 

Pri tej nalogi so bile razlike v točkovanju manjše, kot pri prejšnjih nalogah. Večinoma so 

učitelji učencu namenili 60% vseh točk, saj menijo, da bi zadnji dve trditvi morali biti 

ravno obratni. Taka rešitev je tudi pravilna. Zrak gre najprej skozi nos, kjer se ogreje, očisti 

in navlaži, nato potuje po sapniku, sledita obe sapnici, nato pa zrak po majhnih cevkah 

pride do pljučnih mehurčkov, del zraka pa se izloči v kri. Trije izmed učiteljev so nalogo 

točkovali kot 100% pravilno. Zelo zanimivo bi bilo vedeti, kako sta vsak pravilen odgovor 

točkovali učiteljici, ki sta pri tej nalogi določili 4 možne točke, glede na to, da je 5 trditev, 

vendar sta zraven naloge napisali samo število možnih in število doseženih točk.  Tak 

rezultat točkovanja učiteljev sem pričakovala, saj je tak tip naloge enostaven za 

točkovanje, naloga pa tudi ni zahtevna, po Bloomovi taksonomiji razvrščanje podatkov v 

pravilno časovno zaporedje ustreza prvi kognitivni stopnji. 

10.  Naloga: 

 

Rezultati točkovanja 10. naloge so prikazani v grafu 10. 
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Graf 10: Rezultati točkovanja 10. naloge. 

Štirinajst učiteljev je učencu namenilo vse možne točke, kljub temu, da je v nalogi z 

velikimi črkami in poudarjeno napisano, da naj učenec napiše 3 čim bolj različne 

dejavnosti/situacije. Učenec je napisal samo aktivnosti, ki ponazarjajo gibanje. Lahko bi 

napisal še strah, živčnost ipd. Nekateri učitelji so to tudi verjetno upoštevali, zato so 

učencu namenili manjše število točk. Pet učiteljev je odgovoru namenilo 67% točk, dva 

učitelja pa 33%. Pričakovala sem, da bo več učiteljev učencu namenilo manjše število točk, 

prav zaradi poudarjene besede. Naloga po Bloomovi stopnji ustreza drugi kognitivni 

stopnji, saj od učenca zahteva samostojno navajanje primerov na podlagi naučenih 

zakonitosti. 

Učitelji so na koncu sešteli točke, ki so jih namenili posamezni nalogi, napisali kriterije za 

ocenjevanje in določili oceno, ki si jo je učenec prislužil. Ocene testa »O človeku«, ki so 

ga ocenili učitelji, so prikazane v grafu 11. 
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  Graf 11: Delež ocen, ki so jih učitelji namenili testu "O človeku". 

 

Najboljša ocena, ki jo je učitelj namenil učencu, je bila 4. Pravilnost nalog je ta učitelj 

ocenil kot 86%. Najslabše ocenjen pa je bil test z 48% pravilnostjo nalog, ki pa mu je 

učitelj vseeno namenil oceno 2, čeprav po navadi učitelji zahtevajo od učencev za 

pozitivno oceno, vsaj 50% pravilnost nalog. Zanimivo je, da je nekdo izmed učiteljev za 

62% pravilnost nalog dodelil oceno 3, drugi pa za 66% uspešnost oceno 2.  Povprečna 

ocena, ki so jo dodelili učitelji, je znašala 2,57, oz. 64% pravilnost nalog. 

Pričakovala sem, da bodo učitelji test ocenili z ocenama 2 in 3. Nisem pa pričakovala 

ocene 4, ki je glede na pravilnost testa po mojem mnenju pretirana. Izkazalo se je, da 

različni učitelji zares različno ocenijo enako znanje učenca. Ocene se razlikujejo predvsem 

zaradi različnega točkovanja nalog odprtih tipov in zaradi strokovnega znanja učiteljev. 

Kar nekaj učiteljev je namreč imelo težave s pravilnostjo odgovorov, zaradi česar sem bila 

še posebej presenečena. 

 

3.5.2 Analiza mnenj učiteljev o testu »O človeku«  
 

Učitelji so po ocenjevanju testa »O človeku« odgovorili na štiri vprašanja, ki so se 

nanašala na ta test. Test in vprašanja se nahajajo v prilogi 1. 

Prvo vprašanje je učitelje spraševalo po morebitnih težavah, ki so jih imeli pri 

pregledovanju testa. Učitelji so zapisali naslednje odgovore: 
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- ni bilo težav (5 odgovorov), 

- z nejasnimi vprašanji (4 odgovori), 

- z nalogami odprtih tipov vprašanj (4 odgovori), 

- z določevanjem točk pri posamezni nalogi (3 odgovori), 

- s pravilnimi odgovori ( 2 odgovora), 

- z nerodno sestavljenimi nalogami (1 odgovor), 

-  »Nisem vedela, kaj točno naloga zahteva in kako je bila informacija predstavljena 

učencem« (1 odgovor). 

Čeprav je pet učiteljev odgovorilo, da s pregledovanjem testa ni bilo težav, so bili njihovi 

testi dokaj slabo pregledani, saj niso odkrili napačnih odgovorov, ki jih je napisal učenec. 

Glede na število nevrnjenih vprašalnikov in glede na število vrnjenih vprašalnikov, kjer pa 

so učitelji rešili samo drug del vprašalnika, ki obsega numerično lestvico, sklepam, da je 

bilo učiteljem težko ali pa neprijetno popraviti test. Taki so bili tudi odzivi učiteljev, kjer 

sem vprašalnike prišla iskat osebno. Menili so, da so trditve zavajajoče in naloge dokaj 

zahtevne za učenca 4. razreda. Tudi sami so namreč imeli probleme s pravilnostjo nalog.  

Verjetno bi bilo učiteljem test lažje oceniti, če bi vedeli, kaj natanko sem s posamezno 

nalogo želela preveriti, oz. kaj sem pri posameznih nalogah imela v mislih kot 100% 

pravilen odgovor. Pri točkovanju je večina učiteljev imela največ težav pri vprašanjih 

odprtega tipa. Tu se je število točk med učitelji tudi bolj razlikovalo kot pri vprašanjih 

zaprtega tipa.  

Drugo vprašanje je učitelje spraševalo, katera naloga jim je bila v testu najbolj všeč in 

zakaj. Odgovori so prikazani v grafu 12. 
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Graf 12: Prikaz odgovorov na vprašanje "Katera naloga v testu Vam je bila najbolj všeč" 

Kot razlog, zakaj jim je bila določena naloga najbolj všeč, so učitelji zapisali naslednje 

odgovore (nekateri so napisali več kot eno obrazložitev): 

- lahko jo je popraviti (9 odgovorov) – 5., 6. in 9. naloga, 

- ker zahteva branje iz diagrama (5 odgovorov) – 6. naloga, 

- ker mora učenec razmisliti in odgovor utemeljiti (3 odgovori) – 7. in 8. naloga, 

- zaradi slike (2 odgovora) – 3. naloga, 

- ker je naloga popolnoma jasna. - 4. naloga, 

- ker povezuje naučeno znanje z življenjsko situacijo. – 7. in 8. naloga, 

- ker združuje realno situacijo in logično razmišljanje. – 7. in 8. naloga, 

- branje preglednice, povezava, razumevanje. – 6. naloga, 

Osem učiteljev je odgovorilo, da jim je bila najbolj všeč 6. naloga, predvsem zato, ker od 

učenca zahteva branje diagrama, naloga pa je enostavna tudi za točkovanje. Zaradi 

enostavnega točkovanja je bila učiteljem všeč tudi 9. naloga. Zanimivo je, da so trije 

učitelji kot najboljšo nalogo izbrali 8. nalogo, ki pa je na drugi strani bila s šestimi 

odgovori izbrana tudi kot najslabša naloga v testu. Všeč jim je bilo to, da morajo učenci 

svoj odgovor utemeljiti in da naloga združuje naučeno znanje in konkretno situacijo. 

Zanimivo se mi zdi, da je kar devet učiteljev, kot razlog za izbiro naloge, ki jim je bila 
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najbolj všeč, navedlo, da jim je naloga všeč predvsem zato, ker jo je enostavno popraviti, 

ne pa npr. zato, ker najbolje preverja znanje učenca.  

 

Tretje vprašanje je učitelje spraševalo, katera naloga se jim je zdela najslabša in zakaj. 

Odgovori so prikazani v grafu 13. 
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Graf 13: Prikaz odgovorov na vprašanje "Katera naloga v testu se Vam je zdela najslabša?" 

 

Kot razlog, zakaj se jim je zdela najslabša, so učitelji navedli naslednje odgovore (nekateri 

so napisali več kot eno obrazložitev): 

- predolga navodila, preveč teksta (8 odgovorov) – 7. in 8. naloga, 

- zavajajoče trditve (6 odgovorov) – 5. naloga, 

- za učence prezahtevna (6 odgovorov) – 7. in 8. naloga, 

- težko točkovanje (2 odgovora) – 2. naloga, 

- naloga ni logična – 7. naloga 

- učenci znajo nalogo rešiti, samo če so izvedli poskus – 6. naloga 

Osmim učiteljem se je 8. naloga zdela preveč zahtevna, zato so jo tudi največkrat označili 

za nalogo, ki jim je bila najmanj všeč. Enako število učiteljev je za nalogo, ki se jim je 

zdela najslabša, izbralo 5. nalogo. Kot razlog za izbiro so navedli, da so zapisane trditve po 

njihovem mnenju zavajajoče. Predvsem 7. in 8. naloga sta se učiteljem zdeli prezahtevni, 

saj naj ne bi imeli izkušenj s takimi situacijami, kot so opisane v nalogi. Verjetno so tudi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                      Tjaša Novak, diplomsko delo 

44 

 

učitelji sami pri teh dveh nalogah imeli največ težav, tako s pravilnostjo rešitev, kot tudi s 

samim točkovanjem in jim nalogi tudi zato nista bili všeč. 

 

Pri četrtem vprašanju so učitelji podali svoje mnenje o tem, katera naloga je po njihovem 

mnenju za učenca najzahtevnejša in zakaj tako menijo. Odgovori so prikazani v grafu 14. 
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Graf 14: Prikaz odgovorov na vprašanje "Za katero nalogo menite, da je za učenca najzahtevnejša" 

Kot razlog so učitelji navedli naslednje odgovore (nekateri so zapisali več kot eno 

obrazložitev): 

- ker ima zavajajoče trditve. (4 odgovori) – 5. naloga, 

- ker je nalogo težko utemeljiti. (4 odgovori) – 7. in 8. naloga, 

- ker nimajo dovolj izkušenj s podvodnim svetom. (3 odgovori) – 8. naloga, 

- ker mora učenec tekst, zlasti pa vprašanje, dobro prebrati in uporabiti tudi svoje 

splošno znanje in izkušnje, ki jih ni mogel dobiti pri pouku. (3 odgovori) – 6., 7. in 8. 

naloga 

- ker mora učenec iz svojega znanja povezati in poiskati odgovor,  oz. ga razbrati iz 

besedila. (2 odgovora) – 8. naloga, 

- ker je učenec ne zna rešiti, če ni izvedel poskusa. (2 odgovora) – 7. naloga,  

- ker jo težko rešijo učenci, ki so samo naučeni. (1 odgovor) – 6. naloga,  
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- učenci morajo dobro razumeti graf in natančno prebrati trditve. (1 odgovor) – 6. 
naloga. 
 
 

Po mnenju učiteljev je za učenca najtežja 8. naloga, ker učenci nimajo izkušenj s 

podvodnim svetom, nalogo je težko utemeljiti, učenci morajo uporabiti svoje splošno 

znanje, odgovor pa morajo znati tudi razbrati iz besedila. Šesta naloga naj bi bila zahtevna 

predvsem za učence, ki niso izvedli poskusa. Tako kot za osmo nalogo, tudi za to nalogo 

učitelji menijo, da morajo učenci uporabiti svoje splošno znanje in izkušnje, ki jih niso 

pridobili pri pouku. Za 5. nalogo menijo, da je najtežja za učenca zato, ker ima zavajajoče 

trditve in 6. zato, ker morajo dobro razumeti graf in natančno prebrati trditve. Odgovori 

učiteljev me niso presenetili. Naloge 6, 7 in 8 tudi po Bloomovi taksonomiji ustrezajo 

drugi oz. tretji kognitivni stopnji in so bolj zahtevne od ostalih nalog, kjer učenec zgolj 

reproducira znanje. 
 

3.5.3 Analiza mnenj učiteljev o preverjanju in ocenjevanju znanja 
V drugem delu vprašalnika so učitelji s pomočjo 6 - stopenjske numerične lestvice izražali 

svoje strinjanje s trditvami (priloga 1). Pri tem so obkrožili število 6, če so se s trditvijo 

popolnoma strinjali in število 1, če se s trditvijo sploh niso strinjali. Vseh trditev je bilo 24.  

Za vsako trditev posebej sem pridobljene rezultate predstavila v grafih. Izračunane 

aritmetične sredine in standardni odkloni mnenj učiteljev, so prikazni v prilogi 2. 

Rezultati mnenj učiteljev o prvi trditvi »Naravoslovni testi, ki jih sestavljam sam/a, imajo 

podobne naloge kot test »O človeku«« so prikazani v grafu 15. 

 

 

 

 

 

 

Graf 15: Mnenje učiteljev o tem, da so naloge v testih, ki jih sestavljajo sami, podobne nalogam v testu 
"O človeku". 
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Glede na rezultat lahko vidimo, da učitelji menijo, da sestavljajo dokaj podobne naloge, 

kot je test »O človeku«. Sedem učiteljev je izbralo 5. stopnjo strinjanja in deset učiteljev 4. 

stopnjo strinjanja. Da se je večina učiteljev bolj nagibala k strinjanju s trditvijo nam kaže 

tudi aritmetična sredina, ki znaša 4,05. Standardni odklon (0,88) nam pove, za koliko v 

povprečju rezultati odstopajo od aritmetične sredine. Pri tej trditvi ni bilo pretiranih razlik 

v odgovorih. Rezultat je pričakovan, saj so v testu »O človeku« zajeti skorajda vsi tipi 

nalog, ki se tudi sicer najbolj pogosto pojavljajo v testih. 

Rezultati mnenj učiteljev o drugi trditvi »Naravoslovni testi, ki jih sestavljam sam/a, so po 

zahtevnosti lažji, kot test »O človeku«« so prikazani v grafu 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 16: Mnenje učiteljev o tem, da so testi, ki jih sestavljajo sami, po zahtevnosti lažji kot test "O 
človeku" 

Učitelji imajo o trditvi zelo različno mnenje. Na podlagi aritmetične sredine (3,29) in 

standardnega odklona (1,20) ne moremo zaključiti, da učitelji sestavljajo bolj zahtevne, oz. 

bolj enostavne teste, saj so učitelji odgovarjali različno. Nekateri sestavljajo bolj, drugi 

manj zahtevne teste. Nihče pa se ni popolnoma strinjal s trditvijo, da so njegovi testi po 

zahtevnosti lažji. Rezultati so me presenetili glede na komentarje učiteljev, da je test »O 

človeku« za učence prezahteven, vendar se vseeno nihče ni strinjal, da sam sestavlja lažje 

teste.  

Rezultati mnenj učiteljev o trditvi »Pri naravoslovnih testih zavestno upoštevam 

taksonomije znanja in izbiram vprašanja različnih tipov zahtevnosti.« so prikazani v grafu 

17. 
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Graf 17: Mnenje učiteljev o upoštevanju taksonomije znanja in izbiranju vprašanj različnih tipov 
zahtevnosti. 

Štirinajst učiteljev se je s trditvijo popolnoma strinjalo. Tudi ostali so se bolj nagibali k 

strinjanju s trditvijo, kot k nestrinjanju. Temu primerno je bila visoka tudi aritmetična 

sredina, ki je znaša 5,48, standardni odklon pa 0,85. Učitelji torej zavestno upoštevajo 

taksonomijo znanja in izbirajo vprašanja različnih tipov zahtevnosti. Nad rezultatom sem 

bila presenečena, saj v moji dosedanji praksi pri pregledovanju testov drugih učiteljev 

nisem zasledila veliko vprašanj višjih nivojev.  

Rezultati mnenj učiteljev o četrti trditvi »V naravoslovne teste vprašanja višjega nivoja 

vključujem v manjši meri, predvsem zato, ker je njihova sestava (pre)zahtevna.« so 

prikazani v grafu 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 18: Mnenje učiteljev o trditvi, da v naravoslovne teste vprašanja višjega nivoja vključujejo v 
manjši meri, ker je njihova sestava (pre)zahtevna. 
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Učitelji so imeli o trditvi različno mnenje, zato je standardni odklon dokaj visok (1,31). 

Aritmetična sredina pridobljenih podatkov za to trditev je znašala 3,71, kar pomeni, da 

prevladujejo učitelji, ki menijo, da je sestava vprašanj višjih nivojev res (pre)zahtevna, oz. 

da imajo pri sestavljanju vprašanj višjih nivojev težave. Nekaj učiteljev pa teh težav nima 

in menijo, da imajo dovolj znanja o sestavljanju vprašanj višjega nivoja. Rezultat me ni 

presenetil, saj je včasih glede na cilj, ki ga želimo pri učencih doseči, težko sestaviti 

vprašanje višjega nivoja. 

Rezultati mnenj učiteljev o trditvi »V testih, ki jih sestavljam pri predmetu naravoslovja, je 

več vprašanj izbirnega tipa kot vprašanj odprtega tipa.« so prikazani v grafu 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 19: Mnenje učiteljev o trditvi, da ja v testih, ki jih sestavljajo pri naravoslovju, več vprašanj 
izbirnega tipa kot vprašanj odprtega tipa. 

Večinoma so se učitelji odločili za 3. stopnjo strinjanja. Tudi aritmetična sredina je 3,14, 

kar pomeni, da razmerje med izbirnim tipom in vprašanji odprtega tipa v testih, ki jih 

sestavljajo učitelji, ni tako očitna, da bi se učitelji v večji meri odločili za popolno 

strinjanje ali nestrinjanje s trditvijo. Da so odgovori bili dokaj različni, nam pove tudi 

standardni odklon, ki znaša 1,21. Rezultat je pričakovan, saj se v tradicionalnih testih, ki 

jih večinoma sestavljajo učitelji, pojavljajo tako vprašanja odprtega tipa kot vprašanja 

izbirnega tipa.  

Rezultati mnenj učiteljev o šesti trditvi »V naravoslovnih testih naloge razporedim od 

lažjih k težjim.« so prikazani v grafu 20. 
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Graf 20: Mnenje učiteljev o razporejanju nalog v testih od lažjih k težjim. 

Učitelji so se tudi pri tej trditvi odločali zelo različno (to nam pove tudi visoka vrednost 

standardnega odklona – 1,53). Nobena trditev po številu odgovorov bistveno ne izstopa. 

Aritmetična sredina znaša 4,05, kar pomeni, da večinoma učitelji res razporedijo naloge od 

lažjih h težjim, saj sta se samo dva učitelja odločila za skrajno vrednost nestrinjanja. 

Presenetljivo je, da se ni več učiteljev popolnoma strinjalo s trditvijo, saj večina 

strokovnjakov poudarja, da je to ena od lastnosti dobro sestavljenega testa, ki naj bi jo 

učitelji upoštevali v čim večji meri. 

Rezultati mnenj učiteljev o trditvi »Pri naravoslovnih predmetih znanje preverjam tudi 

praktično.« so prikazani v grafu 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 21: Mnenje učiteljev o uporabi praktičnega preverjanja znanja pri naravoslovju. 

Štirinajst učiteljev se je s trditvijo o uporabi praktičnega preverjanja znanja pri 

naravoslovju popolnoma strinjalo, šest učiteljev je izbralo 5. stopnjo strinjanja, samo eden 

izmed učiteljev pa se je odločil za 3. stopnjo strinjanja. Aritmetična sredina odgovorov je 
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znašala 5,57, tudi vrednost standardnega odklona je nizka (0,73), zato lahko zaključim, da 

večina učiteljev vključenih v to raziskavo, znanje naravoslovja, pričakovano, preverja tudi 

praktično.  

Rezultati mnenj učiteljev o trditvi »Pri predmetu naravoslovja vedno vrednotim tudi 

praktične izdelke učencev (npr. sestavljanje različnih modelov vozil, tehničnih sestavljank, 

izdelava barometra, vetrokaza, ipd.)« so prikazani v grafu 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 22: Mnenje učiteljev o vrednotenju praktičnih izdelkov učencev pri naravoslovju. 

Večina učiteljev vedno vrednoti praktične izdelke učencev, trinajst se jih s trditvijo namreč 

popolnoma strinja, dva učitelja sta izbrala 5. stopnjo strinjanja, en učitelj 4. stopnjo, štirje 

učitelji so izbrali 3., en učitelj pa se s trditvijo sploh ni strinjal. Aritmetična sredina je 

znašala 5,00, standardni odklon pa 1,48. Take rezultate sem pričakovala, saj se tudi po 

mojih izkušnjah učitelji vedno več odločajo tudi za ocenjevanje praktičnih izdelkov 

učencev.  

Rezultati mnenj učiteljev o trditvi »Pri predmetu naravoslovja vrednotim tudi plakate, ki 

jih izdelajo učenci.« so prikazani v grafu 23. 
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Graf 23: Mnenje učiteljev o vrednotenju plakatov, ki jih izdelajo učenci. 

Učitelji večinoma vrednotijo plakate, ki jih zdelajo učenci. Devet učiteljev se s trditvijo 

popolnoma strinja, samo en učitelj pa se s trditvijo sploh ne strinja. Pet učiteljev je izbralo 

5. stopnjo strinjanja, štirje učitelji 4., dva učitelja pa 3. stopnjo strinjanja. Aritmetična 

sredina znaša 4,86, standardni odklon pa 1,32. Rezultat je pričakovan, saj morajo učenci za 

izdelavo kvalitetnega plakata vložiti veliko truda, pri tem pa pokažejo tudi nova znanja in 

spretnosti, ki jih učitelj lahko oceni. Menim, da so učenci v primeru, da učitelj plakat 

oceni, bolj motivirani za delo in se pri izdelavi bolj potrudijo, zato je taka ocena zaželena. 

Rezultati mnenj učiteljev o trditvi »Pri oblikovanju končne ocene pri naravoslovju vse 

ocene smatram kot enakovredne, ne glede na to, ali so ocene pisnega, ustnega, praktičnega, 

..., preverjanja znanja.« so prikazani v grafu 24. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 24: Mnenje učiteljev o enakovrednosti ocen pisnega, ustnega in praktičnega načina preverjanja 
znanja. 

Štirinajst učiteljev se popolnoma strinja s trditvijo, da vse ocene smatrajo kot enakovredne. 

Noben izmed učiteljev ni izrazil popolno nestrinjanje s to trditvijo in 2. stopnje strinjanja. 

Trije učitelji so izbrali 3. stopnjo strinjanja, dva učitelja 4. stopnjo in dva učitelja 5. stopnjo 
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strinjanja. Aritmetična sredina je znašala 5,29, standardni odklon pa 1,12.  Nad rezultatom 

sem bila presenečena, saj sem pričakovala, da učitelji še vedno največjo vrednost 

pripisujejo oceni pisnega preverjanja znanja. 

Rezultati mnenj učiteljev o enajsti trditvi »Pri oblikovanju končne ocene pri naravoslovju 

ima ocena pisnega izdelka največjo vrednost.« so prikazani v grafu 25.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 25: Mnenje učiteljev o večji vrednosti ocene pisnega izdelka pri končnem oblikovanju ocene. 

S to trditvijo so učitelji še enkrat dokazali, v nasprotju z mojimi pričakovanji, da pri večini 

ocena pisnega izdelka nima večje veljave kot ostale ocene, saj se več kot polovica učiteljev 

ni strinjala s trditvijo. Nekateri učitelji pa se s trditvijo tudi bolj strinja. Dva učitelja sta 

izbrala 2. stopnjo strinjanja, pet učiteljev je izbralo 3. stopnjo strinjanja, en učitelj je izbral 

4 stopnjo strinjanja, dva učitelja pa 5. stopnjo strinjanja. Aritmetična sredina pridobljenih 

rezultatov je znašala 2,10, standardni odklon pa 1,34. Eden izmed učiteljev je k trditvi 

zapisal, da ocena pisnega izdelka prevlada, če je učenec med oceno, saj naj bi s pisnim 

izdelkom pokazal največji obseg znanja.  

Rezultati mnenj učiteljev o dvanajsti trditvi »Vedno preverim, če imajo učenci domačo 

nalogo.« so predstavljeni v grafu 26. 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6

št
ev

ilo
 u

či
te

lje
v

sploh se ne strinjam                                                          popolnoma se strinjam

mnenje učiteljev



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                      Tjaša Novak, diplomsko delo 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 26: Mnenje učiteljev o tem, da vedno preverijo, če imajo učenci domačo nalogo. 

Učitelji menijo, da večinoma vedno preverijo, če imajo učenci domačo nalogo. Odgovori 

se niso veliko razlikovali, zato je bil standardni odklon nizek (0,63), aritmetična sredina pa 

je znašala 5,71. Rezultati so pričakovani, saj učitelji po mojem mnenju le s stalnim 

preverjanjem prisotnosti domačih nalog dosežejo, da jih učenci tudi zares naredijo.  

Rezultati mnenj učiteljev o naslednji trditvi »Učenci večinoma dobijo povratne informacije 

o pravilnosti domače naloge.« so prikazani v grafu 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 27: Mnenje učiteljev o tem, da učenci vedno dobijo povratne informacije o pravilnosti domače 
naloge. 

Prav tako kot pri prejšnji trditvi so je tudi pri tej večina učiteljev odločilo za popolno 

strinjanje s trditvijo, in sicer 16 učiteljev. Pet učiteljev se je odločilo za 5. stopnjo 

strinjanja, dva učitelja pa za 4. stopnjo strinjanja. Aritmetična sredina bila dokaj visoka 

(5,67), standardni odklon pa nizek (0,64). Tako kot pri prejšnji trditvi tudi tukaj rezultat ni 
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presenetljiv, saj je smiselno, da učenec dobi povratno informacijo o pravilnosti domače 

naloge in tako izve, če je nalogo rešil pravilno. 

Rezultati mnenj učiteljev o naslednji trditvi »Če učenci nimajo domače naloge, si to 

označim.« so prikazani v grafu 28. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 28: Mnenje učiteljev o označevanju manjkajočih domačih nalog. 

Dvajset učiteljev se je popolnoma strinjalo s trditvijo, en učitelj pa je izbral drugo 5. 

stopnjo strinjanja, zato lahko zaključim, da si učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, po 

pričakovanjih vedno označijo manjkajoče naloge učencev in jih na ta način tudi prisilijo, 

da domače naloge redno opravljajo. Aritmetična sredina je bila pri tej trditvi najvišja 

(5,96), standardni odklon pa najnižji (0,21).  

Rezultati mnenj učiteljev o petnajsti trditvi »Če učenci večkrat nimajo domače naloge, jim 

v redovalnico vpišem negativno oceno.« so prikazani v grafu 29.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 29: Mnenje učiteljev o vpisu negativne ocene v redovalnico, če učenci večkrat nimajo domače 
naloge. 
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Učitelji se s trditvijo niso strinjali, 19 izmed njih se s trditvijo sploh ne strinja, en učitelj je 

izbral 3. stopnjo strinjanja, medtem ko nekdo izmed učiteljev učencem vpiše v redovalnico 

negativno oceno, če večkrat nimajo domače naloge. Aritmetična sredina je znašala 1,33, 

standardni odklon pa 1,13. Približno polovica učiteljev je zraven trditve napisala, da se 

zaradi manjkajočih nalog ne sme v redovalnico zapisati negativne ocene, verjetno so se 

tudi zaradi tega tako odločno odločili za nestrinjanje s trditvijo, ki je tudi sicer v nasprotju 

z mojimi pričakovanji, saj sem vsako leto na praksi slišala »grožnje« učiteljev, da bodo pri 

večkratno manjkajočih nalogah vpisali v redovalnico negativno oceno. 

Rezultati mnenj učiteljev o naslednji trditvi »Pri pisnih preverjanjih/ocenjevanjih znanja 

upoštevam individualne razlike učencev.« so prikazani v grafu 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 30: Mnenje učiteljev o upoštevanju individualnih razlik učencev pri pisnih 
preverjanjih/ocenjevanjih znanja. 

Pri tej trditvi so bili odgovori učiteljev skorajda enakomerno porazdeljeni po stopnjah 

strinjanja. Nekateri učitelji menijo, da upoštevajo individualne razlike učencev pri pisnih 

preverjanjih/ocenjevanjih znanja, drugi pa ne. Aritmetična sredina znaša 3,24. Zaradi 

raznolikih rezultatov je tudi standardni odklon velik (1,63). Tako različna mnenja učiteljev 

so me presenetila. Pričakovala sem, da se bo več učiteljev odločilo za nestrinjanje s 

trditvijo, saj po navadi pri pisnih preverjanjih znanja vsi učenci pišejo enake teste. Po 

mojih dosedanjih izkušnjah učitelji prilagodijo učencem samo čas reševanja, ob morebitnih 

daljših navodilih pa pomagajo učencem z bralnimi težavami. 

Rezultati mnenj učiteljev o sedemnajsti trditvi »Pri ustnih preverjanjih/ocenjevanjih znanja 

upoštevam individualne razlike učencev.« so prikazani v grafu 31. 
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Graf 31: Mnenje učiteljev o upoštevanju individualnih razlik učencev pri ustnih 
preverjanjih/ocenjevanjih znanja. 

Tudi pri tej trditvi so odgovori učiteljev zelo različni, vendar se v tem primeru v primerjavi 

s prejšnjo trditvijo več učiteljev strinja s tem, da pri ustnih preverjanjih upoštevajo 

individualne razlike učencev. Aritmetična sredina znaša 3,81, standardni odklon pa je še 

večji kot pri prejšnji trditvi (1,82). V nasprotju s prejšnjo trditvijo, kjer sem pri pisnem 

preverjanju znanja pričakovala, da učitelji v manjši meri menijo, da upoštevajo 

individualne razlike, pa so bila pri tej trditvi moja pričakovanja, da se bodo učitelji 

večinoma strinjali s to trditvijo. Neposredni stik učitelja in učenca pri ustnem preverjanju 

znanja omogoča učitelju, da prilagodi zahtevnost vprašanja. 

Rezultati mnenj učiteljev o naslednji trditvi »Pri praktičnih preverjanjih/ocenjevanjih 

znanja upoštevam individualne razlike učencev.« so prikazani v grafu 32. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 32: Mnenje učiteljev o upoštevanju individualnih razlik učencev pri praktičnih 
preverjanjih/ocenjevanjih znanja. 
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Aritmetična sredina (3,81) je popolnoma enaka kot pri prejšnji trditvi, ki se nanaša na 

upoštevanje individualnih razlik pri ustnem preverjanju znanja, standardni odklon pa je 

manjši (1,74). Tako kot pri prejšnjih dveh trditvah so bila tudi pri tej trditvi mnenja 

učiteljev različna, sklepam, da tudi zaradi tega, ker morajo učitelji po eni strani zagotoviti 

enake pogoje za vse učence, po drugi strani pa tudi manj uspešnim učencem s 

prilagoditvijo zahtev omogočiti, da pokažejo svoje znanje. Kar nekaj učiteljev je v 

vprašalnik dodalo, da individualne razlike upoštevajo samo pri učencih z odločbo. 

Rezultati mnenj učiteljev o naslednji trditvi »Dosežke učencev beležim tudi sproti med 

poukom in ne samo ob preverjanjih.« so prikazani v grafu 33. 

 

 

 

 

 

 

Graf 33.: Mnenje učiteljev o beleženju dosežkov učencev med poukom. 

Večinoma so se učitelji strinjali s trditvijo, da beležijo dosežke učencev sproti med 

poukom in ne samo ob preverjanju znanja. Največ učiteljev (osem) se je odločilo za 5. 

stopnjo strinjanja. Šest učiteljev se je odločilo za 6. stopnjo strinjanja, dva učitelja sta se 

odločila za 4. stopnjo, prav toliko učiteljev pa tudi za 3. in 2. stopnjo, medtem ko se je za 

1. odločil en učitelj. Aritmetična sredina je znašla 4,52, standardni odklon, pa je bil zaradi 

razpršenosti mnenj dokaj velik (1,47). Rezultati so pričakovani, saj beleženje dosežkov 

učencev med poukom učitelju omogoča stalno evidenco o napredku znanja učenca, ki jo 

lahko posreduje tudi staršem. 

Rezultati mnenj učiteljev o naslednji trditvi »Dosežke učencev pri preverjanjih znanja 

smatram tudi kot rezultat svojega dela.« so prikazani v grafu 34. 
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Graf 34: Mnenje učiteljev o tem, da so dosežki učencev tudi rezultat njihovega dela. 

Tako kot pri prejšnji trditvi se je tudi tukaj največ učiteljev (sedem) odločilo za 5. stopnjo 

strinjanja. Pet učiteljev se je odločilo za 6. stopnjo strinjanja in prav toliko za 4. stopnjo. 

Dva učitelja sta se odločila za 3. stopnjo strinjanja in dva za drugo. Aritmetična sredina 

znaša 4,52, standardni odklon pa 1,22. Mnenja učiteljev so pričakovana, saj učitelji s 

svojim delom veliko pripomorejo k boljšim rezultatom učencev. S kvalitetnim 

posredovanjem učne snovi učencem omogočajo, da si snov lažje zapomnijo in tako 

pridobijo nova znanja. 

Rezultati mnenj učiteljev o enaindvajseti trditvi »O sestavljanju in vrednotenju testov 

imam dovolj znanja.« so prikazani v grafu 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 35: Mnenje učiteljev o njihovi usposobljenosti za sestavo in vrednotenje testov. 

Dva izmed učiteljev sta izbrala največjo vrednost strinjanja, osem učiteljev je izbralo 5. 

stopnjo strinjanja, štirje učitelji 4. stopnjo strinjanja, pet učiteljev 3. stopnjo, dva učitelja 2. 

stopnjo strinjanja, medtem ko nihče ni izbral najnižje. Aritmetična sredina je znašala 4,14, 

standardni odklon pa 1,17. Pričakovano so rezultati učiteljev različni, saj imajo nekateri 
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več znanja o sestavljanju in vrednotenju testa, lahko pa imajo tudi že toliko delovnih 

izkušenj, da jim sestava in vrednotenje testov ne povzročata težav. 

Rezultati mnenj učiteljev o dvaindvajseti trditvi »Pri učencih pogosto opazim strah pred 

preverjanjem znanja za oceno.« so prikazani v grafu 36. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 36: Mnenje učiteljev o pogostih opažanjih strahu pri učencih pred preverjanjem znanja za oceno. 

Učitelji kar pogosto pri učencih opazijo strah pred preverjanjem znanja za oceno. Rezultati 

kažejo, da se je največ učiteljev (enajst), ki so se odločili za drugo stopnjo strinjanja s 

trditvijo, 2 učitelja sta izbrala najvišjo vrednost, medtem ko nihče izmed učiteljev ni izbral 

najnižje vrednosti strinjanja. Aritmetična sredina je znašala 4,43, kar tudi potrjuje, da 

učitelji menijo, da je strah med učenci pogost, kar je bilo glede na prebrano literaturo in 

navedbe strokovnjakov tudi pričakovati. Standardni odklon je znašal 1,05. 

Rezultati mnenj učiteljev o naslednji trditvi »Zaradi želje po boljših ocenah pri učencih 

pogosto opazim goljufanje pri ocenjevanju znanja« so prikazani v grafu 37. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 37: Mnenje učiteljev o opažanju goljufanja pri učencih pri ocenjevanju znanja. 
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Učitelji goljufanje zaradi želje po boljših ocenah pri učencih opazijo redko, oz. se 

goljufanje sploh ne pojavlja. Učitelji so se odločali za nižje stopnje strinjanja. Sedem 

učiteljev je izbralo najnižjo stopnjo, devet učiteljev 2. stopnjo in pet učiteljev 3. stopnjo. 

Odgovori med učitelji se niso bistveno razlikovali, zato je tudi standardni odklon majhen 

(0,75). Aritmetična sredina odgovorov je znašala 1,90. Pričakovala sem drugačne rezultate, 

saj je tudi v literaturi pogosto zaslediti mnenje strokovnjakov, da je med učenci preveč 

prepisovanja in goljufanja za boljše ocene. Verjetno se ta v večji meri pojavlja v višjih 

razredih osnovne šole. 

Rezultati mnenj učiteljev o zadnji trditvi »Včasih namenoma sestavim bolj zahteven test, 

kar je posledica nediscipline v razredu.« so prikazani v grafu 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 38: Mnenje učiteljev o sestavljanju bolj zahtevnega testa, ki je posledica nediscipline v razredu. 

Pri tej trditvi so se učitelji dokaj enotno odločili za nestrinjanje s trditvijo, kar dokazuje 

tudi nizek standardni odklon (0,88). Dva učitelja sta se odločila za 2. stopnjo strinjanja s 

trditvijo, eden izmed učiteljev pa se je odločil za 5. stopnjo strinjanja. Aritmetična sredina 

je znašala 1,29. Rezultati so me presenetili, saj sem pričakovala, da se učitelji ne bodo tako 

množično odločili za najnižjo stopnjo strinjanja, vendar očitno zahtevnejši testi zares niso 

posledica nediscipline v razredu. 

Če primerjamo aritmetične sredine in standardne odklone posameznih nalog (priloga 2), 

lahko ugotovimo, da so bili učitelji najbolj enotni pri 14. trditvi (»Če učenci nimajo 

domače naloge, si to označim.«) Tudi sicer je bil standardni odklon pri trditvah, ki se 
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nanašajo na domače naloge, dokaj nizek. To pomeni, da se pri trditvah o domačih nalogah 

mnenje učiteljev ne razlikuje veliko. 

Do največjih razlik v mnenjih je prihajalo pri trditvi št. 17 (»Pri ustnih 

preverjanjih/ocenjevanjih znanja upoštevam individualne razlike učencev«) pa tudi pri 

naslednjih dveh trditvah, kjer sem učitelje spraševala o upoštevanju individualnih razlik pri 

ustnem in praktičnem preverjanju znanja, je bil standardni odklon precej velik, kar pomeni, 

da mnenja učiteljev niso enotna. Nekateri individualne razlike učencev upoštevajo, drugi 

spet ne.  

Učitelji so se najbolj strinjali s trditvijo, da si označijo, če učenci nimajo domače naloge 

(povprečna vrednost strinjanja: 5,95), najmanj pa s trditvijo, da je lahko zahteven test 

posledica nediscipline v razredu (povprečna vrednost strinjanja: 1,29) 

Iz rezultatov, ki so prikazani v grafih od 11 - 38, lahko ocenimo ustreznost postavljenih 

hipotez. 

Hipoteza št. 1 je bila: »Med najboljšo in najslabšo oceno testa bo razlika vsaj za eno 

oceno, saj predvsem naloge odprtih tipov učitelji vrednotijo različno, zato prihaja do razlik 

v točkovanju.« Na podlagi rezultatov, predstavljenih v grafu 11, lahko svojo hipotezo 

potrdim, saj je bila najvišja ocena, ki jo je učitelj dodelil učenc, ocena štiri (86% pravilnost 

nalog), najnižja pa ocena dve (48% pravilnost nalog). Do največjih razlik je prihajalo prav 

pri ocenjevanju odprtih tipov vprašanj. (grafi 2, graf 7, graf 8). 

Hipoteza št 2. je bila »Učitelji zase menijo, da imajo dovolj znanja o sestavljanju in 

preverjanju testov, saj jim njihova sestava ne povzroča problemov.« Na podlagi rezultatov 

enaindvajsete trditve, predstavljene v grafu 35, sklepam, da učitelji zase menijo, da imajo 

večinoma dovolj znanja o sestavljanju in preverjanju testov. Aritmetična sredina je znašala 

3,81, standardni odklon pa je bil tudi dokaj nizek (1,17), kar pomeni, da so bili učitelji 

dokaj enotnega mnenja.  

Hipoteza št. 3 je bila, da »Učitelji vrednotijo tudi praktične izdelke in plakate, saj učenci 

pri njihovi izdelavi pokažejo znanje in spretnosti, ki ustrezajo ciljem iz učnega načrta in jih 

učitelj pri učencih mora preveriti.« Glede na mnenja učiteljev o osmi in deveti trditvi, ki so 

prikazani v grafu 22 in 23, lahko hipotezo potrdim, saj je aritmetična sredina pri osmi 
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trditvi znašala 5,00, pri deveti pa 4,86, kar pomeni, da se je večina učiteljev s trditvama 

strinjala. 

Hipoteza št. 4 je bila, da »Učitelji pri učencih opazijo strah pred ocenjevanjem znanja, saj 

se učenci bojijo negativnih posledic slabih ocen.« Glede na mnenja učiteljev o 

dvaindvajseti trditvi, ki so predstavljeni v grafu  36, hipotezo lahko potrdim. Aritmetična 

sredina odgovorov je znašala 4,43, kar pomeni, da večina učiteljev pri učencih opazi strah 

pred preverjanjem znanja za oceno. Tudi standardni odklon ni bil visok (1,05) kar pomeni, 

da se mnenja učiteljev niso veliko razlikovala. 

Hipoteza št. 5 je bila »Učitelji pri preverjanju/ocenjevanju znanja upoštevajo 

individualnost učencev, saj se trudijo učencu omogočiti, da svoje znanje pokaže v čim 

večji meri tudi na način, ki mu najbolj ustreza«. Na podlagi mnenj učiteljev o trditvah št. 

16, 17 in 18, ki so prikazani v grafih 30, 31 in 32, sem ugotovila, da je ravno pri teh 

trditvah, ki so vključevale upoštevanje individualnosti učencev pri pisnih, ustnih in 

praktičnih preverjanjih znanja, prihajalo do največjih razlik pri odgovorih. Aritmetična 

sredina pri trditvi o upoštevanju individualnosti učencev pri pisnih preverjanjih znanja je 

znašala 3,24 (standardni odklon 1,47), pri ustnih preverjanjih 3,81 (standardni odklon 

1,22), pri praktičnih preverjanjih pa 3,81 (standardni odklon 1,17), kar pomeni, da hipoteze 

ne morem potrditi, saj veliko učiteljev individualnosti otrok ne upošteva, razlike v 

odgovorih pa so tudi prevelike, da bi lahko posplošili, da učitelji vključeni v to raziskavo 

upoštevajo, oz. ne upoštevajo individualnih razlik – nekateri jih, drugi spet ne. To nam 

kažejo tudi izračunani standardni odklon. Pri teh trditvah so učitelji pogosto zapisali, da 

individualne razlike upoštevajo samo pri učencih, ki imajo odločbo, sicer pa ne.  

3.6  POVZETEK UGOTOVITEV 
 

Rezultati raziskave so pokazali, da se ocenjevanje in preverjanje znanja med učitelji 

razlikuje. Različne so bile tako ocene testa »O človeku«, kot tudi mnenja učiteljev o 

posameznih trditvah, ki so se nanašale na ocenjevanje in preverjanje.  

Pri ocenjevanju testa »O človeku« je bila razlika med najboljšo in najslabšo oceno precej 

velika. Najbolje ocenjen test je bil ocenjen s 86% pravilnostjo nalog, najslabše ocenjen test 

pa s 48% pravilnostjo nalog. Razlika tako znaša kar 38%. Prav tako so se razlikovale tudi 
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točke pri posameznih nalogah. Edino pri 1. nalogi so bili o kvaliteti odgovora učenca vsi 

učitelji enotni. Največje razlike so se pojavljale pri odprtih tipih vprašanj. Do razlik pa je 

prišlo tudi zaradi neznanja/nenatančnosti učiteljev, saj veliko napak pri točkovanju sploh 

niso upoštevali. Nekateri so bili pri ocenjevanju bolj strogi in so zahtevali boljši, oz. bolj 

obsežen odgovor. Do takih razlik prihaja tudi sicer v šolskih situacijah, saj ima vsak učitelj 

svoje kriterije, ki jih izoblikuje na podlagi tega, kako je znanje posredoval učencem, kaj je 

pri razlagi snovi še posebej poudaril ipd.  

Verjetno bi bili rezultati drugačni, če bi pri vsakem vprašanju napisala zraven rešitve in kaj 

sem hotela s posamezno nalogo doseči. Tako bi se učitelji lažje odločili za število točk, pa 

tudi s pravilnostjo odgovorov ne bi imeli problemov. Prav zaradi precej pogosto 

spregledanih napak, sem bila nad rezultati testa dokaj presenečena. Ko sem sestavljala 

naloge, si nisem mislila, da bodo učiteljem povzročale toliko težav. Da so imeli učitelji 

težave pri vrednotenju testa »O človeku«, sem izvedela predvsem iz osebnih povratnih 

informacijah učiteljev. Ena izmed učiteljic je za razlago naloge prosila fizika, učiteljice pa 

so povedale tudi, da so se o testu veliko pogovarjale med seboj. 

Ugotovila sem, da so učiteljem všeč predvsem naloge, kjer učenci utemeljujejo svoje 

odgovore, pravilnost odgovorov ni dvoumna, naloga pa mora biti tudi enostavna za 

točkovanje. Nekatere naloge so se učiteljem zdele prezahtevne za učence 4. razreda. 

Učitelji menijo, da pri sestavljanju testov zavestno upoštevajo taksonomije znanja in 

izbirajo vprašanja različnih tipov zahtevnosti, menijo pa tudi, da imajo dovolj znanja o 

samem ocenjevanju in preverjanju znanja. Znanje pogosto tudi praktično preverjajo in 

vrednotijo. Ocenijo tako praktične izdelke učencev, kot tudi plakate.  

Večina učiteljev vedno preveri, če imajo učenci domače naloge, učenci pa dobijo tudi 

povratne informacije o pravilnosti naloge. Če učenec nima domače naloge, si učitelji to 

označijo, kljub temu pa učenci v redovalnico ne dobijo negativne ocene, če večkrat nimajo 

naloge.  

Učitelji so mnenja, da imajo vse ocene isto vrednost, ne glede na to, na kakšen način so 

pridobljene. Nekateri učitelji rezultate beležijo sproti med poukom, nekateri pa zgolj ob 

preverjanjih. Ugotovila sem tudi, da učitelji različno upoštevajo individualnost učencev, 
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nekateri individualnost učencev pri preverjanju in ocenjevanju znanja upoštevajo, drugi 

spet ne. 

V strokovnih člankih lahko beremo tudi o tem, da se pri učencih pred ocenjevanjem znanja 

pogosto pojavi strah, kar so potrdili tudi učitelji, vključeni v raziskavo, kljub temu pa (za 

razliko od teorije) menijo, da pri ocenjevanju znanja učenci ne goljufajo. Pri rezultatih 

mnenja nekaterih trditev se mi pojavljajo dvomi, ali so učitelji zares odgovorili v skladu s 

svojim mnenjem in dejanji, ki jih tudi izvajajo v razredu, ali pa so odgovori taki, kot jih 

predpisuje pravilnik in so bolj moralno oz. družbeno sprejemljivi.  
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4 ZAKLJUČEK 
 

Z raziskavo sem želela preveriti, kako učitelji preverjajo in ocenjujejo znanje učencev pri 

naravoslovnih predmetih in v kolikšni meri se le to med posameznimi učitelji tudi 

razlikuje. Pri raziskavi sem imela največje probleme s sodelovanjem učiteljev. Nekateri 

učitelji so trdili, da je bil vprašalnik, predvsem test »O človeku«, prezahteven, da ne znajo 

vrednotiti teste, ki jih sestavljajo drugi, ker ne vedo, kaj želi učitelj s posamezno nalogo 

preveriti, drugi pa, da imajo z vprašalniki študentov preveč dela in da nimajo časa za 

reševanje vseh vprašalnikov, ki jim jih posredujemo. 

Kljub temu mi je uspelo pridobiti 21 ustreznih vprašalnikov, s pomočjo katerih sem si 

lahko odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja. Menim, da je vzorec premajhen, 

da bi pridobljene rezultate lahko posplošila na celotno populacijo učiteljev, kljub temu pa 

sem ugotovila, da se ocenjevanje učiteljev razlikuje – pri nekaterih stvareh bolj, pri drugih 

manj.  

Nekateri učitelji so imeli probleme s pravilnostjo rešitev, kar me je najbolj presenetilo. 

Največje razlike med učitelji so se pojavile pri točkovanju vprašanj odprtega tipa, zato so 

se na koncu razlikovale tudi ocene testa. Učitelji so imeli probleme predvsem zaradi tega, 

ker niso vedeli, kaj je pravilna rešitev posamezne naloge, oz. kaj je 100% pravilen 

odgovor. Če bi sami sestavljali test, teh problemov verjetno ne bi imeli. Nihče izmed 

učiteljev ni pravilne rešitve zapisal zraven k nalogi. Če bi raziskavo ponovila, bi navodilo 

dopolnila in zahtevala, naj zraven vsake naloge dopišejo še pravilno rešitev.  

Kljub temu, da je odprte tipe nalog težje oceniti, so učiteljem take naloge všeč. Všeč jim je 

tudi, če naloga zahteva utemeljitev. Zanimivo bi bilo tudi dejansko preveriti, kakšne teste 

sestavljajo učitelji, ki so sicer odgovorili, da se testi po sestavi nalog in po zahtevnosti ne 

razlikujejo veliko od testa »O človeku«. Če bi raziskavo opravila še enkrat, bi učitelje 

prosila, če lahko zraven vprašalnika pripnejo še en njihov test. Verjetno bi potem dobila še 

manj vrnjenih vprašalnikov, saj bi bili učitelji mnenja, da preverjam njihovo delo, ki ga 

opravljajo v razredu.   
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Kljub temu, da je bil glavni namen raziskave ugotoviti, kje se pojavljajo razlike v 

preverjanju in ocenjevanju znanja med posameznimi učitelji, pa sem dosegla še drug 

namen, in sicer, da so učitelji bolj poglobljeno začeli razmišljati o nalogah, ki jih 

sestavljajo in o ocenjevanju testov. O  tem sem se lahko prepričala tudi po reakcijah 

učiteljic, ki so dejale, da so se med seboj pogovarjale, kako so ocenile posamezne naloge in 

da so ugotovile, da so verjetno na posamezno nalogo odreagirale ravno tako kot učenec, ki 

nalogo prvič vidi in pri sami nalogi morda ne ve, kaj je želela učiteljica z nalogo preveriti. 

Na dveh šolah v bližini mojega doma sem po končanem pouku učiteljicam, ki so rešile 

vprašalnik, tudi razložila pravilnost nalog in jim povedala, kaj sem želela s posamezno 

nalogo doseči. Učiteljice so bile tega zelo vesele, saj niso vedele, kaj so popravile pravilno 

in kaj napačno. Menim, da so na ta način pridobile tudi dodatne informacije in ideje za 

sestavljanje nalog. Če bi imela to možnost, bi verjetno enako ponovila tudi z vsemi 

ostalimi učitelji, ki so sodelovali v raziskavi. 

Kljub temu, da učitelji menijo, da imajo dovolj znanja o sestavljanju in vrednotenju testov, 

pa so nekateri odgovorili tudi, da je sestava vprašanj višjih nivojev za njih zahtevna, zato 

sem mnenja, da bi že v samemu procesu izobraževanja za poklic učitelja morali dati 

preverjanju in ocenjevanju znanja večji poudarek. Že kot študenti bi morali pridobiti več 

informacij in idej, kako na kvaliteten in čim bolj raznolik način preveriti znanje učencev.  
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6 PRILOGE 
 

• Priloga 1: vprašalnik. 

• Priloga 2: mnenja učiteljev o posamezni trditvi ter izračunane aritmetične sredine in 
standardni odkloni. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 1: vprašalnik 

 



 

 

Pozdravljeni! 

Sem Tjaša Novak, absolventka razrednega pouka Pedagoške fakultete v Ljubljani.  

Pišem diplomsko nalogo z naslovom Preverjanje in ocenjevanje znanja naravoslovja v 
II. triletju osnovne šole, katere namen je ugotoviti, na kakšen način učitelji v II. triletju 
pri naravoslovju preverjajo in ocenjujejo znanje učencev in v kolikšni meri se preverjanje 
in ocenjevanje med posameznimi učitelji razlikuje. 

Pridobljene podatke bom uporabila zgolj v namen raziskave, zagotavljam pa Vam tudi 
njihovo anonimnosti.  

Že vnaprej se Vam za sodelovanje najlepše zahvaljujem! 

S spoštovanjem,  

Tjaša Novak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na naslednji strani se nahaja naravoslovni test »O človeku« , ki ga je rešil učenec 4. 
razreda. Prosim Vas, če test popravite in vrednotite, tako kot tudi sicer počnete v razredu. 
Pri vsaki nalogi določite število možnih točk in število točk, ki jih učenec dosegel. Na 
koncu točke seštejte , oblikujte kriterij in določite številčno oceno pisnega izdelka.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


