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V prispevku razpravljamo o značilnostih zunanje diferenciacije ter o njenem vplivu na dosežke učencev 

(pri matematiki). Predstavili bomo nekatere vidike (prednosti in slabosti) zunanje diferenciacije glede 

učinkovitosti pridobivanja matematičnih znanj na doseženo raven matematičnega znanja v 

homogenih in heterogenih učnih skupinah. Rezultati kažejo, da ni enovitega odgovora, še zlasti ne, če 

se omejimo na skrajna pola – na zmožnejše učence in na učence z učnimi težavami. Od šole oziroma 

učitelja se seveda pričakuje, da prav vsakemu učencu s primernim pristopom omogoči, da se 

izobražuje v skladu s svojimi potenciali. Zato tako nadarjenost učencev kot učne težave učencev 

razumemo kot izziv učitelju, kako poučevati, kako prepoznati potrebe učencev in katere ukrepe 

izbrati, da bodo dosežki učencev optimalni glede na njihove zmožnosti in sposobnosti. Z vidika ciljev 

pridobivanja kakovostnega znanja vseh je ključno vprašanje, kako prilagoditi pouk vsem učencem 

glede na njihove potrebe in potenciale, ter tako znižati morebitno prikrajšanost zmožnejših  učencev 

ali učencev z učnimi težavami. To narekuje potrebo po razvijanju ustreznih pristopov učenja in 

poučevanja za vse učence.  
 

Ključne besede: homogene učne skupine, heterogene učne skupine, diferenciacija, učne težave, matematika 

 
 
In this paper we discuss caracteristics of external differentiation and its influence on student’s 
achievements (at mathematics). We are going to present some aspects (advantages and 
disadvantages) of external differentiation regarding the efficiency of gaining mathematical 
knowledges for achieved level of mathematical knowledge in homogenous and diverse study groups. 
The results are indicating that there are no homogenous answers, especially not if we limit ourselves 
to the outmost poles – on the most capable students and on students with learning difficulties. It is 
expected that school and a teacher enable each student to be educated with suitable approach that 
support his potentials. That’s why we understand the capability on one hand and learning difficulties 
on the other as a challenge to the teacher to find appropriate way of how to teach, how to recognise 
student’s needs and which measures to choose that the achievements of students will be optimal 
regarding their abilities and capabilities. The key question regarding the goals of gaining qualitative 
knowledge for all is how to adapt learning to all students, considering their needs and potentials and 
thus lower eventual deprivation of more capable students and students with learning difficulties. This 
dictates the need for developing of suitable approaches of learning and teaching for all. 
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Uvod 

Vprašanja učne diferenciranje in individualizacije so bila v zgodovini šolstva vedno prisotna: kdaj naj 

se začne, zakaj oziroma s kakšnimi nameni učence grupirati, kako naj to grupiranje poteka, ali naj se 

učence glede na njihove zmožnosti razvršča v heterogene skupine, ali naj bodo po njihovih 

sposobnostih v homogenih skupinah, kako dolgo naj bi trajalo obdobje »ločevanja učencev v 

homogene skupine«, ali ima katera skupina pri tem sistematične prednosti, oziroma, ali je katera 

skupina pri tem oškodovana.  

 

Didaktično načelo učne diferenciacije in individualizacije je torej stalno aktualno. Danes vprašanje 

diferenciacije in individualizacije v domačem in mednarodnem prostoru usmerja strokovni razmislek, 

kako prepoznati in z ustreznimi organizacijskimi in didaktično izvedbenimi načini upoštevati 

individualne razlike med učenci, da bo pouk čim bolj kakovosten in bo njegov rezultat kakovostno in 

trajno znanje učencev, prav tako pomembna pa je tudi socialno oblikovalna oziroma vzgojna vloga 

šole (Milena Valenčič Zuljan idr., 2012). 

 

Učna individualizacija in diferenciacija  

Omenimo naj dve dimenziji učne individualizacije in diferenciacije: učno individualizacijo in diferenciacijo, 

ki je pretežno organizacijski ukrep, in diferenciacijo učne vsebine. 

 

Strmčnik (1987) trdi, da individualiziran učni pristop pri izvajanju pouka v večji meri upošteva 

individualne specifike posameznega učenca. Učna individualizacija (skladna in dopolnilna z učno 

diferenciacijo) zahteva od šole in učitelja, da odkrivata, spoštujeta in razvijata utemeljene 

individualne razlike med učenci, da skušata sicer skupno poučevanje in učenje čim bolj 

individualizirati in personificirati, se pravi, prilagoditi individualnim vzgojnim in učnim posebnostim, 

potrebam, željam in nagnjenjem posameznega učenca ter mu omogočiti kar se da samostojno delo. 

 

Z učno diferenciacijo, ki je pretežno organizacijski ukrep, usmerjamo učence po njihovih določenih 

razlikah v občasne ali stalne homogene in heterogene učne skupine, da bi tako šola z bolj prilagojenimi 

učnimi cilji, vsebinami in didaktično-metodičnim stilom dela bolje uresničevala socialne in individualne 

vzgojno-izobraževalne namene (Strmčnik, 1987). Gre torej za upoštevanje posameznikovih značilnosti, 

sposobnosti, darov v tolikšni meri, da mu omogočimo optimalni razvoj na vseh področjih. 

 

Osnovna predpostavka grupiranja učencev po sposobnostih je, da jim bo s tem pouk bolj prilagojen, 

in da bodo lahko optimalizirali učenje. Kot argument za uvedbo te didaktične oblike pouka avtorji 

navajajo potrebo po racionalnejši porabi časa pri organizaciji in uravnavanju učnega procesa, oziroma 

več časa za direktno (učinkovitejše) poučevanje, ki vključuje: odgovarjanje na vprašanja učencev z 

jasno razlago, poslušanje učencev in odzivanje na njihove odgovore, oris učnih ciljev v funkciji 

motiviranja, spremljanje napredka posameznika znotraj skupine ter odzivanje na potrebe 

posameznika. Tovrsten pristop zahteva več interakcije med učiteljem in učencem, kar pa je možno le, 

če se učitelj bolj kot na posameznega učenca obrača na homogeno skupino učencev. Prevelika 

heterogenost naj bi zmanjševala čas, namenjen nalogam, ter posledično dosežke učencev (Brophy in 

Good, 1986). 

 

Tako kot na eni strani nekateri strokovnjaki in avtorji raziskav utemeljujejo učno diferenciacijo, drugi 

opozarjajo tudi na slabosti in pasti grupiranja učencev. 
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Do diferenciacije na ravni osnovne šole je kritična Plut-Pregljeva (1999: 28–50). Meni, da se 

diferenciacija v splošnoizobraževalni šoli kaže kot neuspešen pristop pri reševanju učne neuspešnosti 

in ustvarjanju kakovostnejše splošne izobrazbe. Kakovost izobraževanja naj bi bila odvisna od 

dogajanja v razredu, pri čemer ima ključno vlogo učitelj. Zato je najpomembnejše izobraziti učitelja in 

mu ustvariti osnovne pogoje za profesionalno in samostojno opravljanje dela. Podobno Hammond 

idr. (2005: po Evropska komisija, 2007), ki ugotavlja, da predstavlja kakovostno usposobljen učitelj 

enega izmed pomembnejših dejavnikov šolskega okolja, ki pomembno vpliva na uspešnost učencev, 

pri čemer izpostavlja, da so ti vplivi veliko večji kot vpliv šolske organizacije, vodenja šole ali finančnih 

razmer.  

 

Tudi Biehler in Snowman (1993) na osnovi rezultatov različnih raziskav, ki obravnavajo grupiranje 

učencev, predlagata, da bi bilo treba opustiti grupiranje v homogene razrede po sposobnostih 

(streaming). Učenci, grupirani v homogene razrede pri vseh predmetih ves šolski dan, se ne učijo 

bolje in ne razmišljajo bolj pozitivno o sebi in šoli kot učenci v heterogenih razredih. Avtorja Askew in 

Wiliam (1995) poudarjata, da je grupiranje učencev učinkovito le, če so tudi metode poučevanja in 

učno gradivo prilagojeni učencem. Askew in Wiliam (1995) sta na primer pri pregledu različnih 

raziskav ugotovila pozitivne učinke grupiranja pri matematiki v skupini zmožnejših učencev, če je bilo 

učno gradivo prilagojeno zanje.  

 

Poleg učne diferenciacije kot organizacijskega ukrepa govorimo tudi o diferenciaciji učne vsebine. Le-

ta je lahko kvantitativna ali kvalitativna. 

Pri kvantitativni diferenciaciji učne vsebine je v ospredju vprašanje, ali naj se vsi učenci učijo vseh 

predmetov v enakem obsegu. Nekaj raznovrstnosti in različnih možnosti prinašajo izbirni in 

fakultativni predmeti. Vendar se mora tudi učitelj znotraj svojega predmeta vedno znova vprašati, v 

kolikšnem obsegu naj učenci obvladajo določeno učno vsebino – ali lahko diferencira in individualizira 

na tem področju oziroma v kolikšni meri se lahko pri izbiri učne snovi prilagaja različnosti učencev, 

njihovim interesom, nadarjenosti ali nekoliko nižjim sposobnostim. Temu primerno bo moral tudi 

oblikovati vzgojno-izobraževalne cilje – seveda ob upoštevanju minimalnih standardov znanja in 

doseganju temeljnih ciljev (Kalin, Valenčič Zuljan, Vogrinc, 2010). 

 

Pri kvalitativni (globinski) diferenciaciji učne vsebine pa mora učitelj razmisliti, v kolikšno globino želi 

pri določeni učni snovi voditi učence oziroma ali naj vsi učenci dosežejo isto stopnjo globine. V vsej 

različnosti učenčevih zmožnosti in nadarjenosti, njihovih talentov in interesov je nerealno pričakovati, 

da bi pri vseh učencih dosegel razumevanje učne snovi na enaki ravni. Globino učne snovi je treba 

prilagajati individualnim sposobnostim učencev. To je za učitelja izredno zahtevna naloga ob številu 

učencev, ki jih ima v razredu. Tudi na tem mestu poudarjamo pomembnost učiteljeve vnaprejšnje 

analize in predvidene globine učne snovi že v učni pripravi (prav tam).  

 

Zunanja diferenciacija v zadnjih dveh razredih devetletne osnovne šole je bila pogosto deležna 

številnih kritik, ki so leta 2006 dobile tudi zakonski epilog. Sprejeta sta bila Zakon o spremembah in 

dopolnitvah zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 60/2006) ter Pravilnik o izvajanju diferenciacije 

pri pouku v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/2006), ki je nadomestil Pravilnik o podrobnejših pogojih 

za organizacijo nivojskega pouka v devetletni osnovni šoli. V času izvajanja raziskave so veljale 

spremembe Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 60/2006), po katerem se v osmem in devetem  
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razredu pri slovenskem jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih 

ter pri matematiki in tujem jeziku pouk lahko organizira: z razporeditvijo učencev v učne skupine, s 

hkratnim poučevanjem dveh učiteljev, kot nivojski pouk, kot kombinacija oblik diferenciacije iz 

prejšnjih alinej tega odstavka (Uradni list RS, št. 63/2006), kar pomeni, da je zakon odločitev o obliki 

organiziranosti prepustil posamezni šoli (Kalin et. all, 2011: 146). V primeru majhnega števila učencev 

na šoli pa pravilnik predvideva izvajanje le notranje diferenciacije.  

 

Sprememba Zakona o osnovni šoli, vezana na diferenciacijo, se je zgodila še leta 2011 (Uradni list RS, 

št. 87/2011) in določa, da se v osmem in devetem razredu pri slovenščini in italijanščini ali 

madžarščini na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku pouk vse leto organizira 

z razporeditvijo učencev v manjše učne homogene ali heterogene skupine, med letom pa glede na 

učne vsebine tudi kot kombinacija homogenih in heterogenih skupin. Tudi leta 2011 je zakon 

odločitev o obliki organiziranosti prepustil posamezni šoli, saj pravi, da odločitev o izvajanju oblik 

diferenciacije pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na narodno mešanih območjih ter pri 

matematiki in tujem jeziku v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju na predlog 

ravnatelja sprejme učiteljski zbor praviloma za eno šolsko leto (Uradni list RS, št. 87/2011). 

 

Tej spremembi je leta 2012 sledila še ena sprememba Zakona o osnovni šoli, povezana z 

diferenciacijo (Uradni list RS, št. 40/2012), ki pravi, da učitelj od prvega do devetega razreda pri 

pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti. 

V četrtem, petem, šestem in sedmem razredu se pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na 

narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ ene 

četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah. V osmem in devetem 

razredu se pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na narodno mešanih območjih ter pri 

matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne 

skupine. Če zaradi majhnega števila učencev ni mogoče organizirati pouka v skladu s prejšnjim 

odstavkom, učitelj pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela, delo z učenci diferencira glede 

na njihove zmožnosti (prav tam). 

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Preverjanje in ocenjevanje znanja je lahko notranje in zunanje. Notranje preverjanje in ocenjevanje 

temelji na strokovni presoji učitelja in se izrazi v opisni, besedni ali številčni oceni. Zunanje 

preverjanje in ocenjevanje je v domeni zunanjih strokovnjakov, ki sestavijo enotne preizkuse znanja, 

zunanji eksperti pa tudi ovrednotijo dosežke učencev/dijakov.  

 

Notranje preverjanje in ocenjevanje znanja opravlja vsak učitelj zase v svojem razredu, bodisi ustno 

ali pisno, vendar z vprašanji, ki jih sestavi sam, torej brez dodatnih informacij, ki bi omogočale 

primerljivost preverjanja in rezultatov preverjanja s preverjanji in rezultati preverjanja učiteljev na 

drugih šolah (Žakelj, Ivanuš Grmek, 2010).  

Notranje ocenjevanje znanja je z vidika učnih stopenj samostojna stopnja učnega procesa (Strmčnik, 

2001) in ob učnih načrtih sodoloča, kaj se poučuje in uči, določa torej kakovost pouka. Rezultat 

ocenjevanja je ocena, ki jo lahko izrazimo v obliki besednega zapisa ali v obliki številke.  

 

Zunanje preverjanje znanja je razumljeno kot preverjanje s preizkusi, ki so jih sestavili pedagoški 

strokovnjaki ter strokovnjaki za merjenje, torej za sestavo in analizo merskih instrumentov. Temeljne  



 
Teoretična razmišljanja 

29 
 

 

značilnosti zunanjega preverjanja znanja so: da vsi učenci rešujejo iste ali primerljive naloge; da 

imamo enotne kriterije administracije preskusa; da so preskusi vsaj do določene mere metrično 

preverjeni (Bucik, 2001). 

 

Z informacijami, ki nam jih ponuja Nacionalno preverjanje znanja, želimo ugotoviti močne in šibke 

točke učenja in poučevanja ter opozoriti na (ne)ustreznost drugih pogojev za pouk (učni načrti, 

učbeniki, usposabljanje učiteljev idr.). Pomen nacionalnega preverjanja znanja je torej v tem, da 

omogoča pridobivanje kakovostnih povratnih informacij o učenju in poučevanju pri konkretnem 

predmetu, ki jih lahko uporabimo za izboljšanje učenja in poučevanja.  

 

Vpliv zunanje diferenciacije na dosežke učencev  

V raziskavi (Valenčič Zuljan idr., 2012)2 so avtorji preučevali dosežke učencev homogenih in 

heterogenih učnih skupin pri zunanjem in notranjem preverjanju znanja pri matematiki  in slovenščini 

v devetem razredu osnovne šole. Analiza rezultatov raziskave za matematiko (Žakelj, Magajna, 2013) 

je pokazala, da pri zunanjem preverjanju znanja z vidika učne diferenciacije ni statistično pomembnih 

razlik v povprečnih dosežkih med učenci, ki so bili deležni pouka v heterogenih učnih skupinah, in 

učenci, deležnih učenja v homogenih učnih skupinah. Analiza dosežkov učencev pri notranjem 

preverjanju znanja pa je z vidika učne diferenciacije pokazala, da so učenci, deležni pouka v 

homogenih učnih skupinah, v povprečju izkazali statistično pomembno boljše povprečne dosežke kot 

učenci, deležni pouka v heterogenih skupinah (prav tam). 

 

Na ravni analize dodane vrednosti avtorja (Žakelj, Magajna, 2013) ugotavljata statistično pomembno 

razliko med učenci iz homogenih in heterogenih učnih skupin tako pri dosežkih končnega zunanjega 

preizkusa znanja kot tudi pri dosežkih končnega notranjega preizkusa znanja. Učenci, ki so se na 

zunanjem začetnem preizkusu na svoji šoli uvrstili v spodnjo ali srednjo tretjino, so na končnem 

zunanjem preizkusu izkazali relativno večji napredek, če so se učili v heterogenih učnih skupinah. Pri 

učencih iz zgornje tretjine v tem pogledu ni bilo razlik. Učenci, ki so se na zunanjem začetnem 

preizkusu na svoji šoli uvrstili v srednjo in zgornjo tretjino, so na končnem notranjem preizkusu 

izkazali relativno večji napredek, če so se učili v homogenih učnih skupinah. Pri učencih iz spodnje 

tretjine v tem pogledu ni bilo razlik. 

 

Sodeč po rezultatih raziskave (Valenčič Zuljan idr., 2012) je za učno šibkejše učence v pogledu pridobivanja 

znanja ustreznejši pouk v heterogenih učnih skupinah. Res je tak pouk nasploh manj prilagojen 

zmožnostim posameznika in se zato kot posamezniki ob obravnavi nove snovi ti učenci nasploh manj 

naučijo, po drugi strani pa daje več priložnosti za implicitno učenje. Ti učenci se učijo preprostejših znanj 

od učno uspešnejših učencev, večkrat srečajo splošnejše matematične situacije, postavljeni so tudi pred 

višje (a ne zelo visoke) zahteve. Tako dolgoročno bolj pridobivajo na osnovnih znanjih, kakršna pri nas 

preverjajo zunanja preverjanja. Po drugi strani pa raziskava nakazuje, da je za učno uspešnejše učence v 

pogledu pridobivanja matematičnega znanja ustreznejši pouk v homogenih učnih skupinah. Pri obravnavi 

učne snovi se lahko bolj posvetijo zahtevnejšim učnim ciljem. Da zahtevnejša znanja usvojijo tudi  

                                                           
2 Podatki, ki smo jih uporabili v prispevku, so bili pridobljeni v okviru projekta Valenčič Zuljan, M., Cotič, M., Felda D., 
Magajna, Z., Žakelj, A. idr.  (2012), Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske 

uspešnosti otrok in mladostnikov - V5-1026. Podprojekt – Diferenciacija in individualizacija. Poročilo projekta. Ljubljana: 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Koper: Univerza na Primorskem, 
Pedagoška fakulteta, str. 183. Dostopno na: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/- 
 razvoj_solstva/evalvacija/pdf/POROCILO-Kazalniki_socialnega_kulturnega_kapitala_in_solske_klime....pdf (15. 11. 2013). 



Strokovna konferenca 
Učne težave pri matematiki in slovenščini – izziv za učitelje in učence 

30 
 

 

dolgoročno, lahko le domnevamo, saj zunanja preverjanja (npr. nacionalna preverjanja znanja) preverjajo 

predvsem osnovne vsebine in splošno matematično razmišljanje. 

 

Z raziskavo smo pridobili vpogled v nekatere vidike (prednosti in slabosti) zunanje diferenciacije glede 

pridobivanja matematičnih znanj. Ugotovitve kažejo, da že zgolj z vidika pridobljenega znanja ni 

enovitega odgovora. Pri heterogenih skupinah učenci pridobijo več temeljnega matematičnega 

znanja, posebej to velja za učno šibkejše učence  in srednje uspešne  učence. Pri homogenih skupinah 

učenci pridobijo več zahtevnejših znanj, posebej to velja za učno uspešnejše učence in srednje 

uspešne učence.  

 

Z vidika ciljev pridobivanja kakovostnega znanja vseh je ključno vprašanje, kako prilagoditi pouk vsem 

učencem glede na njihove potrebe in potenciale ter tako znižati morebitno prikrajšanost zmožnejših  

učencev ali učencev z učnimi težavami. To narekuje potrebo po razvijanju ustreznih pristopov učenja 

in poučevanja za vse učence. Ob tem se med drugim odpirajo vprašanja, povezana z razumevanjem 

oziroma zavedanjem, kaj je temeljno znanje in kaj presežek, nadalje vprašanja, povezana z 

razumevanjem vlog udeležencev (učencev, učiteljev, strokovnih delavcev, staršev), ter tudi vprašanja, 

povezana z učno individualizacijo in diferenciacijo.  

 

Avtorja Askew in Wiliam (1995) na primer poudarjata, da je grupiranje učencev učinkovito le, če so 

tudi metode poučevanja in učno gradivo prilagojeni učencem. Biehler in Snowman (1993) pa na 

osnovi metaštudije rezultatov različnih raziskav, ki obravnavajo grupiranje učencev, predlagata, da bi 

bilo treba opustiti grupiranje v homogene razrede po sposobnostih (streaming). Učenci, grupirani v 

homogene razrede, se ne učijo bolje in ne razmišljajo bolj pozitivno o sebi in šoli kot učenci v 

heterogenih razredih (prav tam). 

 

Z vidika ciljev pridobivanja kakovostnega znanja vseh, rezultati raziskave (Valenčič Zuljan idr., 2012)  

opozarjajo na nujnost razvijanja ustreznih pristopov učenja in poučevanja za vse učence. Eno tako 

področje, na katerega opozarjata Žakelj in Magajna (2013), je notranja diferenciacija in 

individualizacija pri pouku. Z opazovanjem pouka sta ugotovila, da je sodelovalnega učenja, 

problemskega pouka, povezanega z realističnimi situacijami, vodenega odkrivanja, diskusij opazno 

več v tretji kot v prvi in drugi nivojski skupini (prav tam). V tem pogledu je bil torej pouk v homogenih 

skupinah zahtevnejše ravni bogatejši kot pouk v homogenih skupinah iz obeh manj zahtevnih ravni. 

Po drugi strani pa je bila v heterogenih učnih skupinah občutno premalo izkoriščena notranja 

diferenciacija, ki bi omogočala vključevanje omenjenih pristopov učenja in poučevanja. To je še zlasti 

pomembno, saj pri pouku matematike v višjih razredih osnovne šole učne skupine niso velike in bi 

zato pouk lahko bolje prilagodili zmožnostim posameznika. 

 

Sklep 

Dosežki učencev so vedno odvisni od zelo široke palete dejavnikov. V prispevku smo se omejili na 

preučevanje vloge zunanje diferenciacije pri pouku matematike. Rezultati raziskav (npr. Valenčič 

Zuljan idr., 2012; Askew in Wiliam, 1995; Biehler in Snowman, 1993; Žakelj in Ivanuš Grmek, 2010) 

kažejo na potrebo po prilagajanju individualnim sposobnostim učencev, ne glede na to, ali gre za 

nivojske ali heterogene učne skupine. Z vidika ciljev pridobivanja kakovostnega znanja vseh je treba 

razvijati pristope učenja in poučevanja, ki bi dali priložnost vsem učencem ter dvignili raven znanja 

 



 
Teoretična razmišljanja 

31 
 

 

vseh, ne glede na to, v katero obliko izvajanja pouka so vključeni. Za uresničevanje tega cilja pa ima 

ključno vlogo kakovostno usposobljen učitelj, na kar opozarja tudi Darling Hammond idr. (2005, po 

Evropska komisija, 2007). 
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