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IZVLEČEK 

Če ţelimo zajeti najširši pomen preverjanja znanja, ga moramo videti tudi v okviru 

vsakodnevnih učnih dejavnosti, pri katerih učitelj neprestano zbira informacije o znanju 

učencev, jih na nek način interpretira in se nanje odziva. Pri tem učitelj uporablja različne 

načine zbiranja informacij, s katerimi izvaja neformalno formativno preverjanje znanja in si 

na podlagi tega tudi ustvarja oz. dopolnjuje ţe obstoječo sliko o učenčevem znanju. 

Najpomembnejši načini neformalnega preverjanja znanja so opazovanje učencev pri 

dejavnostih v razredu, pregledovanje reševanja nalog in razgovora z učenci. Raziskave so 

pokazale, da uporabljeni načini neformalnega preverjanja znanja pomembno vplivajo na 

učenje učencev in kvaliteto učnega procesa, saj učitelj na osnovi teh informacij prilagaja učni 

proces, vzpostavlja interakcijo z učenci in izraţa tudi svoja pričakovanja do učencev. 

Pomembno pa ni le poznavanje načinov neformalnega preverjanja znanja, ampak tudi 

njihovega izvajanja ter kritično vrednotenje na ta način pridobljenih informacij o učenčevem 

znanju. V teoretičnem delu magistrskega dela je tako predstavljeno razumevanje pojmov, 

povezanih s preverjanjem znanja in njegovim namenom, konceptualiziranje pojma 

neformalnega formativnega preverjanja znanja, načini neformalnega preverjanja znanja in 

pregled raziskav o razumevanju ter izvajanju preverjanja (predvsem neformalnega) znanja s 

strani učiteljev. V empiričnem delu nas je zanimalo, kakšne predstave o neformalnem 

preverjanju znanja imajo bodoči učitelji predmeta matematika ter ali so razlike v njihovih 

predstavah glede na študijski program (matematika, razredni pouk) in letnik študija (2. in 4. 

letnik). Ţeleli smo ugotoviti, kakšen pomen dajejo študenti neformalnemu preverjanju znanja 

v odnosu do formalnega, katere načine neformalnega preverjanja znanja poznajo in kakšno 

vlogo jim pripisujejo pri ustvarjanju slike o znanju učenca in za nadaljnje vodenje pouka. 

Zanimalo nas je tudi, kako študenti vidijo izvajanje izbranih načinov ugotavljanja znanja za 

čim boljše ustvarjanje učiteljeve slike o znanju učencev. Na podlagi analize vprašalnikov in 

opazovanih listov hospitiranih ur pri pouku matematike smo ugotovili, da se študenti 

zavedajo, da je ugotavljanje znanja pri pouku lahko nenačrtovano, nenapovedano in da poteka 

neprestano. Študenti matematike se ob pričetku študija, v primerjavi s študenti matematike ob 

koncu študija, še vedno nekoliko bolj nagibajo k bolj občasnim sumativnim in formalnim 



 

 

 

načinom ugotavljanja znanja. Vsi študenti se premalo zavedajo subjektivnosti neformalnega 

ugotavljanja znanja in bi tako tovrstne načine zbiranja informacij o znanju učencev verjetno 

sprejemali premalo kritično. Študenti so razgovor, reševanje nalog in opazovanje učencev pri 

dejavnostih prepoznali kot način ugotavljanja znanja. Nekoliko manj so navajali, in tudi pri 

pouku zaznavali, opazovanje učencev pri delu, neverbalno komunikacijo učencev in 

postavljanje vprašanj s strani učencev. Na ravni deklarativnih predstav so, še posebej študenti 

razrednega pouka, najpogosteje navajali reševanje nalog, kot način ugotavljanja znanja 

učencev. Študenti razrednega pouka tako razgovoru v primerjavi s študenti matematike ne 

pripisujejo tolikšnega pomena za ustvarjanje slike o znanju učencev in za preverjanja 

razumevanje med obravnavo. Študenti matematike so sicer tudi na deklarativni ravni nekoliko 

pogosteje navajali preverjanje z reševanjem nalog v primerjavi z razgovorom, medtem ko so 

razgovor pri opazovanem pouku zaznali kot pomembnejši način ugotavljanja znanja (v 

primerjavi z reševanjem nalog). Vendar pa se njihove zaznane predstave ne glede na letnik 

študija v nekaterih načinih neformalnega ugotavljanja znanja le v manjši meri skladajo s 

predstavami učencev. Ti pravijo, da največ izvedo o svojem znanju z reševanjem nalog in ne 

preko razgovora z učiteljem. Pri učiteljevem ugotavljanju njihovega znanja pa se, pogosteje 

kot študenti, sklicujejo na učiteljevo moţnost subjektivne presoje o znanju učenca. Tak način 

ugotavljanja znanja pri študentih pogosteje navajajo študenti 2. letnika matematike in se v tem 

pogledu nekoliko bolj pribliţajo predstavam, ki jih imajo učenci o neformalnem ugotavljanju 

znanja. Med študenti so tudi razlike v predstavah, kako naj bi učitelj posamezen način 

ugotavljanja znanja pri pouku izvajal. Tako študenti razrednega pouka kot tudi študenti 2. 

letnika matematike večinoma v hipotetičnih situacijah, v katere so bili postavljeni, niso 

zaznali morebitnih napačnih razumevanj učencev, katere bi bilo potrebno razčistiti. V 

primerjavi s študenti 4. letnika matematike bi tudi redkeje postavljali učencem vprašanja, s 

katerimi bi jim morali svoje rešitve utemeljiti. Pri vseh študentih pa smo tudi ugotovili, da ne 

razlikujejejo primernosti uporabe posameznih načinov glede na obravnavano vsebino. To 

pomeni, da bi tako rutinsko znanje kot učenčevo razumevanje preverjali na enak način, to je 

predvsem z reševanjem nalog. Na osnovi ugotovitev raziskave smo predagali, da bi pri 

študentih matematike med študijskim procesom bilo potrebno nekoliko bolj sistematično 

obravnavati posamezne načine neformalnega ugotavljanja znanja, predvsem tudi primernost 



 

 

 

uporabe posameznih načinov v povezavi z različnimi dejavniki (npr. obravnavana snov, 

značilnosti učencev) ter evalviranje teh načinov z vidika subjektivnosti. Pri študentih 

razrednega pouka smo zaznali nekoliko večjo pomajkljivost v predstavah o neformalnem 

ugotavljanju znanja, zato predlagamo, da se med študijskim procesom, da spoznavanju tega 

področja več poudarka, predvsem spoznavanju posameznih načinov ugotavljanja znanja za 

čim bolj kakovostno poučevanje. Hkrati pa pri njih tudi nekoliko bolj ozavestimo pomen teh 

načinov ugotavljanja znanja za učinkovito vodenje pouka.  
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ABSTRACT 

To capture the most extensive meaning of the assessment we need to percieve it under 

everyday lerning activities in which the teacher constantly gathers, interprets and responds to 

the information about the pupils' knowledge. The teacher uses different methods of collecting 

information to perform informal formative assessment based on which he creates or 

supplements the existing image about pupil's knowledge. The most important methods of the 

informal assessment are observing pupils at class activities, examination of solving tasks and 

discussion with pupils. The research shows that this methods of the informal assessment have 

significant impact on pupils' learning and the quality of learning process, because the teacher 

based on this information adapts the learning process, interacts with pupils and expresses 

his/her own expectation toward pupils. Very important is not only knowing the methods of 

informal assessment but also the way of their implementation and critical evaluation of the 

information about pupil's knowledge obtained on this way. In theoretical part of  master's 

thesis is presented the understanding of concepts related to the assessment and its purpose, 

conceptualising the concept of informal formative assessment, methods of informal 

assessement and review of the research about understanding and implementation of 

assessment (mostly informal). In empirical part of master's thesis we want to find out the 

prospective mathematics teachers' conception of informal assessment and if there are any 

differences in their conception based on study program (two-subject teachers: mathematics 

and ..., primary student teachers) and the year of their studies (2nd and 4th year). We want to 

find out what meaning students give to the informal assessment related to formal assessment, 

what methods of informal assessment they know and what meanning they give to this 

methods in the process of creating the image about pupil's knowledge and for further 

teaching. We also want to find out how students see the way of implementation of selected 

methods for optimize teacher's creation about pupil's knowledge. On the basis of the analysis 

of the questionnaire and observating papers of the attended lectures as an occasional teacher 

at mathematics lessons we discover that students are aware that the assesssment can be 

unplanned, unannounced and that it runs constantly. The students at the beginning of their 

studies, compared to students at the end of their studies, still slightly more tend to use more 



 

 

 

formal and summative assessment methods, like written tests. The students aren't enough 

aware of subjectivity of informal assessment as a result of which they would not be enough 

critical about collecting information about pupils' knowledge gained on this way. The students 

recognize observing pupils at class activities, solving tasks and discussion with pupils as a 

method of the assessment. A little less the students state and detect in class observing pupils 

at work, their non-verbal communication and asking questions by pupils. On the basis of the 

students' declarative concepts, the students, especially the primary students teachers, most 

commonly state solving exercises as a method of the assessment. The primary students 

teachers, compared to mathematics teachers, regardless of the year of studies, don't give such 

credit to discussion for creating the image about pupils' knowledge and for checking the 

understanding during the lesson. On the declarative level the prospective mathematics 

teachers more often state the method of solving exercises compared to discussion, while they 

recognize the method of discussion at observing lesson as a more important method of the 

assessment (compared to solving tasks). But their conception, in some methods of informal 

assessment, regardless of the year of studies, to a lesser extend consist with pupils' 

conception. The pupils say that they learn the most about their knowledge by solving tasks 

and not by discussion with the teacher. At teacher's assessment they, more often than students, 

refer to teacher's subjective rating of the pupil's knowledge. This method is more often stated 

at mathematics students in their second year of studies and in this way they get a little closer 

to the pupils'conception of the informal assessment. The students have different opinion about 

how the teacher in class should implement the different methods of the assessment. Most 

commonly the primary students teachers as well as the mathematics students teachers in their 

second year of studies, mostly in the hypothetical situation, don't detect the possible 

misunderstanding by pupils and they, compared to mathematics students teachers in their 

fourth year of studies, rarely ask pupils questions with which they would have to justified the 

solution. The students' don't differ the use of differen't informal methods regarding to the 

assessment content, meaning that they would check routine knowledge as well as the pupil's 

understanding by the same metods, which is most commonly solving tasks. On the basis of 

the findings of the research in this paper, we propose more systematic discussions of different 

methods of informal assessment, mainly the suitability of using the different methods related 



 

 

 

to different factors and to evaluate this methods considering the subjectivity. Primary student 

teachers have more deficits in conception of the informal assessment, that is why we propose 

more emphasis on this part during the studying process as well as the knowing the different 

methods and the ways of implementation of this methods for maximize quality teaching. At 

the same time they would be more aware of the mening of this methods for effective teaching. 

KEY WORDS: mathematics assessment, formative assessment, informal assessment, 

conversation, observation, solving mathematical tasks. 
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1 UVOD 

Preverjanje znanja ima v vzgojno-izobraţevalnem sistemu zelo pomembno vlogo. Z njim 

učitelji ugotavljajo, česa in koliko so se učenci naučili ter na podlagi tega uporabljajo 

odločitve o učenčevem učenju in napredovanju. Z obliko oz. tipom preverjanja znanja učitelji 

spodbujajo določen način odgovarjanja pri preverjanju, s tem pa tudi določen način 

organiziranja učenja in strukturiranja učne snovi. Z načinom preverjanja je moč poučevanja 

ojačati v smer zapomnitve dejstev in golega ponavljanja tako naučenih dejstev ali pa ga 

usmerjati v razumevanje, pomnjenje, povezovanje in raziskovanje ter v samostojno 

konceptualiziranje (Rutar Ilc, 1996, str. 3, v Skribe Dimec, 2007). Zaradi pomena, ki ga ima 

preverjanje znanja, je smiselno, da ga razumemo v najširšem pomenu besede. Preverjanje 

znanja namreč ne poteka le v zaključni fazi učenja, ampak tudi v obliki sprotnega spremljanja 

učenčevega učenja. Kot pravi Zupanc (2004a), je preverjanje znanja integralni del učnih 

dejavnosti, je neprestana dejavnost, ki vključuje vrsto strategij in metod, preko katerih učitelj 

zbira informacije o znanju učencev. Med poučevanjem naj bi tako učitelj in učenci imeli 

moţnost, da zbirajo in uporabijo informacije o napredku učenja z namenom doseganja 

zastavljenih učnih ciljev. Hkrati je lahko takšno spremljanje učenčevega učenja pomembna 

podlaga za načrtovanje poučevanja, delo v skupinah in s posameznimi učenci (Zupanc, 

2004b). Pod pojmom preverjanje znanja torej razumemo veliko stvari, ki jih učitelj ali učenci 

v razredu počnejo. Učiteljem najbliţje razumevanje preverjanje znanja predstavljajo bolj 

formalni načini ugotavljanja le-tega, kot so na primer pisni preizkusi, medtem ko so 

neformalni načini ugotavljanja znanja pogosto prikriti in jih učitelji ne razumejo kot način 

ugotavljanja učenčevega znanja. Pri tem imamo v mislih učiteljeve razgovore o obravnavani 

snovi, opazovanje učencev, medtem ko rešujejo naloge in podobne dejavnosti, ki so sestavni 

del pouka. Takšni načini preverjanja znanja niso posebej načrtovani v namen preverjanja 

znanja, ampak pomagajo učitelju pri oblikovanju slike o tem, kaj učenci znajo oz. kako 

razumejo obravnavano snov, učencu pa posredno ali neposredno nudijo povratno informacijo 

o njihovem znanju oz. razumevanju obravnavane snovi ter ga usmerijo k doseganju 

zastavljenih učnih ciljev. Shulman (1987, v Gearhart in Saxe, 2004) v povezavi s tem 

poudarja, da so odlični učitelji pozorni na to, da vedo, kaj učenci razumejo in kako se učijo, 

saj jim le tako lahko pomagajo pri vključevanju novih idej v obstoječe in njihovo 

preoblikovanje. Gearhart in Saxe (2004) k temu dodajata, da se mora učitelj zavezati k temu, 

da ve, kaj učenci vedo. Podobne ugotovitve o pomenu neformalnega ugotavljanja znanja 
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podaja tudi Ruiz Primova (2011), ko pravi, da učitelji, ki izvajajo učinkovit učni proces, v 

svoje poučevanje vsakodnevno vključujejo neformalno formativno ugotavljanje znanja ter 

občasno tudi formalno formativno ugotavljanje znanja. Hkrati Ruiz Primova (2011) pravi, da 

lahko usmerjanje pozornosti k neformalnim načinom formativnega preverjanja znanja pomaga 

programom, ki izobraţujejo bodoče učitelje, šolskim okolišem in nacionalni izobraţevalni 

politiki, da na formativno preverjanje pogledajo iz različnih zornih kotov in se tako ne 

osredotočajo le na bolj občasno formalno preverjanje učenčevega znanja. Zakaj je pomembno, 

da raziščemo neformalno formativno preverjanje znanja, poudarja tudi Watsonova (2000), ko 

pravi, da učitelj neformalne sodbe in odločitve, ki jih vsakodnevno ustvarja, izraţa skozi 

različno obravnavo učencev med poučevanjem, skozi svoja pričakovanja in interakcije z 

učenci, kar pa pomembno vpliva na njihove matematične izkušnje. 

V teoretičnem delu magistrskega dela bomo tako najprej opredelili temeljne pojme, ki so 

povezani z ugotavljanjem učenčevega znanja ter razloţili odnose med njimi. Ker je osrednji 

predmet naše obravnave formativno preverjanje znanja, bomo v tretjem poglavju natančneje 

predstavili formativno preverjanje znanja in vanj umestili tudi neformalno formativno 

preverjanje znanja. V četrtem poglavju bomo predstavili tri najpomembnejše načine 

neformalnega formativnega preverjanja znanja ter modele, ki so nastali na osnovi nekaterih 

raziskav o neformalnem formativnem preverjanju znanja. V petem poglavju bomo predstavili 

izsledke raziskav, ki kaţejo na to, kako učitelji razumejo in izvajajo preverjanje znanja in v 

povezavi s tem opozorili na nekatere probleme oz. pasti, v katere se lahko zapletejo učitelji pri 

izvajanju neformalnega ugotavljanja znanja. 

V empiričnem delu magistrskega dela bomo v prvem poglavju predstavili, kakšne so 

predstave bodočih učiteljev matematike o neformalnem formativnem preverjanju znanja na 

deklarativni ravni. Pri tem bomo raziskali, kakšen pomen dajejo študenti neformalnemu 

ugotavljanju znanja v odnosu do formalnega, katere načine ugotavljanja znanja poznajo, 

kakšno pomembnost jim pripisujejo in kako vidijo izvajanje posameznih načinov ugotavljanja 

znanja pri pouku. Dobljene rezultate bomo primerjali glede na študijski program (razredni 

pouk, dvopredmetni učitelj matematike) in glede na letnik študija (2. in 4. letnik matematike). 

V drugem poglavju pa bomo pri študentih matematike raziskali, kako posamezne načine 

neformalnega ugotavljanja znanja zaznavajo pri pouku, kakšno pomembnost jim pripisujejo in 
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kakšne so razlike med študenti glede na letnik študija in v primerjavi z zaznanimi predstavami 

učencev, ki so bili vključeni v opazovane ure.  

Na podlagi dobljenih rezultatov bomo ţe sproti in v zaključku navedli predloge izboljšav 

študijskih programov, ki izobraţujejo bodoče učitelje matematike tako na razredni kot 

predmetni stopnji. S tem ţelimo predvsem prispevati k izboljšanju razumevanja neformalnega 

ugotavljanja znanja pri pouku matematike. Hkrati bomo tudi navedli moţne nadaljnje 

raziskave v povezavi s preučevanim področjem raziskovanja. 

 

2 TEMELJNI POJMI UGOTAVLJANJA MATEMATIČNEGA 

ZNANJA 

Ko govorimo o ugotavljanju matematičnega znanja, najpogosteje uporabimo izraza: 

preverjanje in ocenjevanje znanja. V obeh primerih lahko učenec svoje znanje izrazi pisno 

(npr. pisni preizkusi, domače naloge, opazovanje učencev pri delu/reševanju nalog), ustno 

(npr. ustno spraševanje, učenčeva razlaga, pogovori pri pouku, predstavitve), z izdelkom (npr. 

portfelj, modeli) ali kako drugače (Marentič Poţarnik, 2000). V slovenski in tuji literaturi 

najdemo več različnih opredelitev in razumevanj pojmov preverjanja in ocenjevanja, zato 

bomo v naslednjem razdelku predstavili, kako različni avtorji razumejo oba procesa 

ugotavljanja znanja ter njuno razmerje. 

2.1 UGOTAVLJANJE ZNANJA KOT PREVERJANJE IN/ALI OCENJEVANJE 

ZNANJA 

Skribe Dimec (2007) ugotavlja, da sta preverjanje in ocenjevanje pojma, ki ju vsi poznamo in 

uporabljamo, vendar je razlikovanje med njima zelo zapleteno, saj tako v strokovni literaturi, 

kot v vsakdanjem sporočanju ni enotnega pojmovanja. Nekateri menijo, da je treba oba pojma 

jasno ločevati, saj naj bi šlo za dva popolnoma različna procesa, drugi menijo, da sta to skoraj 

v celoti enaka procesa, ki se razlikujeta le v zadnji stopnji, tretji kot Skribe Dimec (2007) 

menijo, da je ocenjevanje le nadaljevanje preverjanja. Pogosto pa se v literaturi uporablja kar 

besedna zveza preverjanje in ocenjevanje skupaj in ni posebej opredeljena ločitev teh dveh 

procesov. 
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Z opredelitvijo pojmov preverjanja in ocenjevanja so se ukvarjali ţe prvi slovenski didaktiki. 

V slovenski didaktiki avtorja Šiliha (1966, v Štefanc, 2004) sta procesa preverjanja in 

ocenjevanja obravnavana v ločenih poglavjih, kar po mnenju Štefanca (2004) nakazuje na to, 

da ju Šilih (1966, v Štefanc, 2004) razume kot dva ločena procesa. Ločevanje obeh procesov 

pa tudi jasno nakazuje njegova razlaga, ko pravi, da preverjanje znanja sluţi verifikaciji 

učiteljevega dela in pravočasnemu preprečevanju učnega neuspeha učencev, medtem ko je 

ocenjevanje merjenje, s katerim se poskuša določiti, za koliko in kako se je učenec pribliţal 

predpisanim učnim ciljem. Kljub vsemu pa Šilih (1966, v Štefanc, 2004) poudarja, da je 

ocenjevanje tesno povezano s preverjanjem in je mejo med njima teţko ločiti (Šilih, 1966, v 

Štefanc, 2004). Štefanc (2004) pravi, da za razliko od Šiliha Gogala (1933, v Štefanc, 2004) 

pojma preverjanje znanja ne opredeljuje posebej, lahko pa sklepamo, da ga razume v 

kontekstu različnih učnih etap (utrjevanje, ponavljanje, posredovanje nove učne snovi). 

Preverjanje je tako po mnenju Gogala (1933, v Štefanc, 2004) procesno in poteka kot 

dejavnost, ki je učitelj ne izvaja ločeno od drugih dejavnosti pri pouku. Ocenjevanje znanja po 

mnenju Štefanca (2004) Gogala razume precej široko, obenem pa ga v Obči metodiki obdela 

zelo skromno in ne poda jasne definicije. Iz njegovih opisov lahko sklepamo, da po njegovem 

ocenjevanje poteka procesno tudi med samim poučevanjem in ima tako hkrati tudi funkcijo 

preverjanja, vendar tega Gogala eksplicitno ne izrazi. Če pogledamo nekoliko novejšo 

opredelitev preverjanja in ocenjevanja po Strmčniku (2001, v Štefanc, 2004), vidimo, da 

Strmčnik loči oba procesa, čeprav pravi, da se v praksi pogosto prepletata. Preverjanje 

Strmčnik (2001, v Štefanc, 2004) razume podobno kot Šilih, ocenjevanje pa opredeli kot 

samostojno, sklepno stopnjo učnega procesa, s katero učitelj meri učno storilnost učencev in 

doseganje učnih ciljev (Štefanc, 2004). O prepletanju in tesni povezanosti obeh procesov 

govori tudi Pučkova (1992, v Štefanc, 2004), saj pravi, da je preverjanje v najsplošnejšem 

pomenu proces zbiranja informacij, ki so namenjene učitelju, učencem, staršem (tudi šolskim 

oblastem) za odločanje o nadaljnjem delu. Ocenjevanje pa je vrednotenje doseţkov, 

dodeljevanje neke vrednosti, interpretacija informacij, ki smo jih zbrali s preverjanjem. 

Pučkova (1992, v Štefanc, 2004) v svojih opredelitvah preverjanja in ocenjevanja razume 

izraz preverjanje v širšem pomenu, tudi v povezavi z izrazom ocenjevanje, predvsem ko 

govori o avtentičnem ocenjevanju. Podobne opredelitve najdemo pri Čagranovi (1998, v 

Štefanc, 2004), ki govori o preverjanju z ocenjevanjem in preverjanju brez ocenjevanja. 
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Vogrinc s sod. (2011) loči oba pojma, saj preverjanje opredeli kot postopek zbiranja 

informacij, kako so se učenci pod vplivom pouka pribliţali postavljenim ciljem, ocenjevanje 

pa po njegovem pomeni vrednotenje učenčevih doseţkov glede na postavljene učne cilje, ko 

jim po določenih kriterijih določamo vrednost, ki je lahko v številčni ali opisni obliki 

(Vogrinc s sod, 2011). Vogrinc s sod. (2011) k opredelitvi preverjanja znanja dodaja, da je 

preverjanje znanja po svoji funkciji in spoznavni usmerjenosti vpeto v vse etape učnega 

procesa (uvajanje, obravnava, vaja, ponavljanje, ocenjevanje), pri čemer ima v vsaki etapi 

svoje specifične cilje. Pri uvajanju učitelj preveri predznanje učencev, kar mu omogoča, da 

ustrezno naravna obravnavo nove učne snovi. Pri obravnavi snovi učitelju preverjanje znanja 

pri učencih pove, ali učenci snov razumejo, ali lahko sledijo obravnavi vsebine oz. 

potrebujejo dodatne primere, ponazoritve, ponovitev razlage itd. Pri vaji učitelj skozi 

preverjanje pridobiva povratne informacije o tem, ali učenci na ustrezen način pridobivajo 

spretnosti, pri etapi preverjanja pa učitelj pridobi povratne informacije o tem, ali so učenci 

usvojili postavljene učne cilje, ki so lahko vezani na posamezno učno uro ali pa na sklop 

učnih ur. 

Podobno razlikovanje med preverjanjem in ocenjevanjem, kot ga navaja Vogrinc s sod. 

(2011), je razvidno tudi iz Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v 

OŠ (Ur. l. RS, št. 73/2008), ki v 3. členu pravi: "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. Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in 

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

obravnavi novih vsebin iz učnih načrtov in po preverjanju znanja." 

Rutar Ilčeva (2003) prav tako loči preverjanje od ocenjevanja. Preverjanje deli na: sprotno in 

končno. Pri tem pravi, da sprotno preverjanje pogosto poteka kar intuitivno. Nekateri učitelji 

si ugotovitve beleţijo, nekateri jih evidentirajo kot t. i. delne ocene, nekateri pa ohranjajo 

celostni vtis. Vendar pa so pogosto v skušnjavi, da morebitne zabeleţke tovrstne spremljave 

kdaj pozneje zdruţijo in pretvorijo v ocene. To pa ţe odstopa od prvotnega namena sprotnega 

preverjanja. Za končno preverjanje Rutar Ilčeva (2003) pravi, da ga mora učitelj opraviti ob 

koncu obravnave določenega sklopa ciljev, da bi ugotovil, ali so učenci dosegli te cilje oz. ali 

so usvojili načrtovana znanja, postopke, procese in veščine. Na podlagi končnega preverjanja 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200873&stevilka=3215
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 dobijo individualno povratno informacijo učenci, ki po potrebi lahko svoje doseţke skušajo 

še izboljšati, povratna informacija pa sluţi tudi učitelju samemu. Za končno preverjanje 

morajo biti jasno oblikovani kriteriji. Ocenjevanje pa po mnenju Rutar Ilčeve (2003) in kot je 

zapisano v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v OŠ (Ur. l. RS, 

št. 73/2008), izvedemo po končnem preverjanju in le-to mora ohraniti strukturo in obliko, 

kakršno smo nakazali s preverjanjem in seveda ţe pred tem s samim učnim procesom.  

Iz opisov opredelitve pojmov preverjanja in ocenjevanja znanja je mogoče izluščiti namene, 

ki jih imata ta dva procesa. V naslednjem razdelku bomo tako natančneje predstavili, čemu 

vse je ugotavljanje znanja namenjeno. 

2.2 NAMENI UGOTAVLJANJA ZNANJA 

Pogled na namen in pomen ugotavljanja znanja se je skozi zgodovino nekoliko spreminjal. 

Sprva je imelo ugotavljanje znanja zelo specifičen namen. Namenjeno je bilo prepoznavanju 

in razvrščanju posameznikove specifične sposobnosti in spretnosti ter s tem oblikovanju 

presoje o njegovem znanju. Do danes pa je pojem ugotavljanja znanja dobil veliko širši 

pomen. V osnovi naj ne bi bilo več namenjeno presojanju znanja posameznikov, ampak naj bi 

pomagalo predvsem učencem pri učenju. Black (1990, str. 15–17, v Skribe Dimec, 2007) 

navaja tri osnovne funkcije ugotavljanje znanja: 

   je sestavni del poučevanja in učenja; 

   omogoča beleţenje doseţkov posameznih učencev za izdajanje spričeval ali diplom; 

   omogoča beleţenje doseţkov skupin, razredov ali šol za širše politične namene, kot sta 

     na primer nadzor in evalvacija. 

Delovna skupina za evalvacijo angleške nacionalne reforme omenja naslednje namene v zvezi 

z ugotavljanjem znanja (Horton, 1990, v Rutar Ilc, 2003): 

    formativno za povratno informacijo o lastnih doseţkih in za načrtovanje nadaljnjih faz; 

    diagnostično za poglobljeno in sistematično ugotavljanje učnih teţav in nudenje pomoči in 

vodenja; 

    sumativno za spremljanje celotnega doseţka učenca za daljše časovno obdobje in na 

sistematičen način; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200873&stevilka=3215
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    evalvacijsko za osvetljevanje sistemskih vidikov, npr. določenih vidikov dela šole in 

drugih ravni sistema in za načrtovanje ustreznih ukrepov na tem temelju. 

Drugi avtorji gledajo na namen in pomen ugotavljanja znanja nekoliko drugače. Rowntree 

(1987, str. 15–33, v Skribe Dimec, 2007) pomen ugotavljanja znanja, za katerega uporabi 

izraz preverjanje znanja, umesti v šest kategorij, ki delno sovpadajo z Blackovo (1990, v 

Skribe Dimec, 2007) opredelitvijo: 

    preverjanje za selekcijo učencev; 

    preverjanje za vzdrţevanje standardov; 

    preverjanje za motiviranje učencev; 

    preverjanje za povratno informacijo učencem; 

    preverjanje za povratno informacijo učiteljem; 

    preverjanje za pripravo na ţivljenje. 

Scriven (1967, v Mussawy, 2009) je opredelil dva namena ugotavljanja znanja. Prvi namen je 

informativni in sluţi izboljšanju poučevanja, drugi pa je sumativni in sluţi merjenju 

učenčevih doseţkov.  

Pennycuick (1990, str. 147, v Skribe Dimec, 2007) pa je namen ugotavljanja znanja ponazoril 

z diagramom (Slika 1), v katerem so opredeljene posamezne funkcije ugotavljanja znanja.  



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o neformalnem 
formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

8 

 

 

Slika 1: Funkcije ugotavljanja znanja (povzeto po Pennycuick, 1990, str. 148, v Skribe 

Dimec, 2007) 

Gippsova (1994, v Skribe Dimec, 2007) opredeli namen ugotavljanja znanja z razlikovanjem 

pojma preverjanja znanja od ocenjevanja znanja. Preverjanje znanja ima po njenem mnenju 

formativno funkcijo, saj se uporablja predvsem za povratne informacije o procesu poučevanja 

oz. učenja. Sumativno preverjanje pa enači s procesom ocenjevanja. Le-to poteka na koncu 

leta ali ob zaključku programa ter se uporablja za zbiranje informacij o tem, koliko so se 

učenci naučili in kako uspešen je bil program.  
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Sumativno preverjanje se tako po njenem mnenju zaključi z vrednotenjem učenčevega znanja 

v obliki številčne ali opisne ocene.  

Marentič Poţarnikova (2000) pri opredelitvi namena ugotavljanja znanja govori le o 

preverjanju znanja. Pri tem deli preverjanja znanja na diagnostično, sprotno (formativno) in 

končno (sumativno) preverjanje znanja.  

Pri tem Marentič Poţarnikova (2000), podobno kot Luongo Orlandova (2008), opredeli 

diagnostično preverjanje kot preverjanje, ki ga izvajamo na začetku poučevanja neke enote, 

predmeta in je usmerjeno v ugotavljanje predznanja, na podlagi katerega učitelj načrtuje 

dejavnosti v razredu. Marsh (2008) podobno opredeli namen diagnostičnega preverjanja 

znanja, le da pravi, da se diagnostično preverjanje znanja izvaja v vseh fazah poučevanja.  

Formativno preverjanje znanja Marentič Poţarnikova (2000) opredeli kot preverjanje, ki 

poteka na vseh stopnjah učnega procesa med potekom usvajanja nove učne snovi. Njegov 

glavni namen je zbiranje in dajanje informacij za čim učinkovitejše usmerjanje pouka in 

učenja. Pri tem mora učitelj natančno opredeliti cilj oz. ţeleno raven doseţka, ugotoviti vrzel 

v znanju, informirati učenca, kako naj to vrzel zapolni, v končni fazi pa učenec to informacijo 

uporabi pri svojem učenju.  

Skribe Dimec (2007, v Zajc, 2008) v povezavi z obema pojmoma pravi, da formativno 

preverjanje vključuje diagnostično preverjanje na začetku učne snovi za ugotavljanje 

predznanja, močnih in predvsem šibkih znanj in v procesu učenja za ugotavljanje doseganja 

učnih ciljev. Pravi tudi, da je diagnostično preverjanje v prvi vrsti namenjeno učiteljem, 

čeprav na posreden način tudi učence seznanja z zahtevami.  

Končno ali sumativno preverjanje znanja pa Marentič Poţarnikova (2000), podobno kot 

Luongo Orlandova (2008), opredeli kot preverjanje, ki je usmerjeno v ugotavljanje rezultatov 

daljšega obdobja, torej poteka ob zaključku konkretne učne enote, teme ali ocenjevalnega 

obdobja. Končno ali sumativno preverjanje je tako na določen način usmerjeno v povezovanje 

oz. sintezo, pregled rezultatov diagnostičnega in formativnega preverjanja (Svečko, 2005).  

V naslednjem poglavju bomo natančneje opredelili pojem formativnega preverjanja znanja, 

saj bo le-to osrednja tema magistrskega dela. 
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3 FORMATIVNO PREVERJANJE ZNANJA 

Podobno kot pri opredelitvi pojmov preverjanja in ocenjevanja znanja, si nekateri avtorji niso 

enotni pri opredelitvi formativnega preverjanja znanja. V prvem razdelku poglavja bomo 

predstavili različna razumevanja formativnega preverjanja znanja v teoriji. V drugem razdelku 

bomo predstavili pomen formativnega preverjanja v procesu poučevanja in učenja učencev. 

3.1 OPREDELITEV FORMATIVNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

Teorija formativnega preverjanja znanja je nastala kot posledica več preteklih sprememb na 

področju preverjanja znanja, in sicer poudarjanje razvoja bolj avtentičnih orodij preverjanja 

znanja, uporaba preverjanja znanja v različne namene in sledenje konstruktivističnemu 

pogledu na učenje, ki pravi, da je za spodbujanje učenja in razvoj ustreznega znanja potrebno, 

da učitelj preverja učenčeve trenutne predstave o nekem pojmu (Bell in Cowie, 2001). 

Različni avtorji so oblikovali različne opredelitve formativnega preverjanja znanja. Black 

(1998) je pri primerjavi teh opredelitev ugotovil, da je pojem formativno preverjanje precej 

široko uporabljen in nima ozke definicije. Razumemo ga lahko tudi v okviru številnih 

interakcij med učiteljem in učencem, ki vplivajo na učenje učenca (Brobst in Eslinger, 2009).  

Vsem opredelitvam formativnega preverjanja znanja je skupno, da je formativno preverjanje 

znanja sestavni del poučevanja in učenja. Mnogi avtorji ga pojmujejo kot preverjanje za 

učenje (Heritage s sod., 2008, v Ginsburg, 2009) in s tem poudarjajo, da ni namenjeno 

merjenju učenčeve uspešnosti po končani obravnavi učne enote, ampak sprotnemu zbiranju in 

interpretiranju informacij o učenčevem znanju ter odzivanju nanje z namenom napredovanja 

učenca v učenju (Bell in Cowie, 2001; Black, 1998).  

Black (1998) podobno kot Sadler (1998) pravi, da je jedro dejavnosti formativnega 

preverjanja znanja sestavljeno iz zaporedja dveh dejanj. Prvo dejanje se navezuje na učenčevo 

dojemanje vrzeli med ţelenim ciljem in obstoječim stanjem. Drugo dejanje pa se navezuje na 

učenčevo dejavnost, s katero bo premostil obstoječo vrzel s ciljem doseči zaţeleni cilj. Za 

prvo dejanje je odgovornost na učencu v okviru samoocenjevanja oz. na učitelju, ki zazna in 

interpretira vrzel ter jo sporoči učencu. Pri tem učenec ne sme biti v vlogi pasivnega 

sprejemnika informacij in dejavnosti, ki naj jo izvede, da premosti to vrzel. Učenec mora biti 

aktivno vključen v proces preverjanja znanja, tako da ga prepozna, vrednoti in se nanj odzove 
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(Bell in Cowie, 2001). Če poenostavimo razumevanje zaporedja teh dveh dejanj, lahko 

rečemo, da naj bi bile informacije, ki so zbrane v okviru formativnega preverjanja znanja 

uporabljene za oblikovanje učnih dejavnosti z namenom zmanjšanja vrzeli med učenčevim 

obstoječim in ţelenim znanjem (Bell in Cowie, 2001; Black in William, 1998a). 

Black (1998) izhajajoč iz opredelitve formativnega preverjanja znanja pravi, da so za njegovo 

izvedbo potrebni trije pogoji: učitelj mora imeti jasno postavljene učne cilje, izbrati in 

oblikovati primerne naloge in učencem podati ustrezno povratno informacijo.  

Na podoben način opisuje formativno preverjanje Sadler (1989, v Brobst in Eslinger, 2009). 

Pri tem dodaja, da jasno postavljeni učni cilji učitelju pomagajo, da ve, kaj ţeli, da učenec zna 

in to na ustrezen način sporoči tudi učencu. Povratna informacija pa ima v procesu 

formativnega preverjanja znanja pomembno vlogo tako za učenca kot učitelja. Učenec s 

povratno informacijo izve, kaj ţe zna in kje še ima vrzeli v znanju. Na osnovi poznavanja 

vrzeli v znanju se učitelj sam ali skupaj z učencem odloči, kako bo učencu pomagal, da bo 

premostil vrzel v znanju in dosegel ţelene cilje. Učitelju pa so povratne informacije o znanju 

učencev v pomoč pri tem, da bolje razume učenje učenca, si laţje ustvarja sliko o učenčevem 

napredovanju v znanju, učinkoviteje načrtuje nadaljnje korake v procesu poučevanja in učenja 

učencev ter laţje vrednoti učinkovitost učnih dejavnosti, ki jih je načrtoval za dosego ciljev 

(Bell in Cowie, 2000).  

Iz Blackovega (1998) opisa nalog pri formativnem preverjanju znanja je razvidno, da je 

učitelj tisti, ki izvaja proces formativnega preverjanja. Podobno opisuje formativno 

preverjanje znanja tudi Gippsova s sod. (2000, v Hargreaves, 2005). Medtem pa nekateri 

drugi avtorji (Watkins s sod, 2002, v Hargreaves, 2005; Torrance in Pryor, 1998, v 

Hargreaves, 2005) dodajo, da je preverjanje formativno šele takrat, ko resnično vključuje 

učenca. Bell in Cowie (2000) v zvezi s tem trdita, da formativno preverjanje vedno vključuje 

učenca, saj učenci v njem izvedo, kaj ţe znajo in česa se morajo še naučiti. 

V tabeli (Tabela 1) je predstavljen konceptualni okvir formativnega preverjanja znanja. 

Sestavljen je iz treh ključnih vprašanj, na katera si morata učitelj in učenec v procesu 

formativnega preverjanja znanja znati odgovoriti.  
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 Kam učenec gre? Kje je učenec sedaj? 
Kako bo prišel do 

cilja? 

Učitelj 

Učencem razjasni in z 

njimi deli namene 

učenja in kriterije 

uspešnosti. 

Vodi učinkovito 

razredno diskusijo in 

podaja naloge, ki 

elicitirajo dokaze o 

učenčevem učenju.  

Poda povratno 

informacijo, ki vodi 

učenca naprej v 

procesu učenja. 

Vrstnik 

Razume in deli 

informacije o namenu 

učenja in kriterijih 

uspešnosti. 

Učenci so drug drugemu vir poučevanja. 

Učenec 
Razume namen učenja 

in kriterije uspešnosti. 

Aktiviranje učencev kot konstruktorjev lastnega 

znanja. 

Tabela 1: Konceptualni okvir formativnega preverjanja znanja (prirejen po William in 

Thompson, 2008, str. 63, v Mussawy, 2009) 

Hargreavesova (2005, v Marsh, 2008) zagovarja stališče, da ima formativno preverjanje 

različna teoretična izhodišča, ki jih razvrsti v šest kategorij: 

    spremljanje doseţkov učencev glede na cilje; 

   "uporabo" informacij, pridobljenih s preverjanjem za potrebe načrtovanja nadaljnjih 

korakov pri poučevanju in učenju; 

    povratno informacijo, ki jo učitelji sporočajo učencem, z namenom izboljšati raven 

doseganja ciljev; 

    učenje o tem, kako se učenci učijo; 

    prevzemanje dela odgovornosti učencev za svoje lastno učenje; 

    spreminjanje preverjanja znanja v učni "dogodek". 

Formativno preverjanje, kot smo ga opisali na osnovi različnih opredelitev nekaterih avtorjev, 

si lahko predstavljamo tudi kot cikličen proces, ki je predstavljen na sliki (Slika 2). 
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Slika 2: Cikel formativnega preverjanja znanja (prirejeno po Harlen, 2006, v Mussawy, 2009) 

Kljub temu da se precej literature zadnjih nekaj desetletij osredotoča na formativno 

preverjanje znanja, le nekaj avtorjev to obliko preverjanja znanja še nekoliko bolj razčleni in 

jo deli na bolj in manj formalno obliko preverjanja znanja. V naslednjem razdelku bomo 

predstavili konceptualni okvir neformalnega formativnega preverjanja znanja na podlagi več 

različnih teoretičnih opredelitev in kot ga razumemo tudi sami. 

3.2 OD FORMALNEGA K NEFORMALNEMU FORMATIVNEMU 

PREVERJANJU ZNANJA 

Atkin s sod. (2001) pravi, da če ţelimo zajeti najširši pomen formativnega preverjanja znanja, 

potem ga moramo videti tudi v okviru vsakodnevnih nekoliko manj načrtovanih dejavnosti pri 

poučevanju in učenju. Tako preverjanje znanja vključuje vsakodnevne priloţnosti in 

interakcije (diskusije v razredu, učiteljevo kroţenje po razredu in opazovanje dela učencev ter 

individualno postavljanja vprašanj učencem), na podlagi katerih učitelji in učenci zbirajo 

informacije o delu učencev in njihovem razumevanju učne snovi ter jih nato uporabijo z 

namenom izboljšanja učenja in poučevanja. Pogosto učitelj takšne informacije uporabi takoj 

in prilagodi pouk z namenom izboljšanja razumevanja učne snovi pri učencih.  

V povezavi s tako širokim razumevanjem formativnega preverjanja znanja zasledimo tudi 

izraz: učiteljevo preverjanje, ki ga Gippsova (1994, v Skribe Dimec, 2007) opiše kot 

neformalno dejavnost, pri kateri lahko učitelji zastavljajo učencem vprašanja, opazujejo 
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dejavnosti in evalvirajo učenčeve izdelke. To lahko izvajajo na sistematičen način ali pa 

nenačrtno.  

Hein in Price (1994, v Atkin s sod., 2001) podobno trdita, da je lahko vse, kar učenec naredi, 

uporabljeno v namen preverjanja znanja. To pomeni, da se lahko preverjanje znanja zgodi v 

vsakem trenutku oz. kot pravi Black (2003), v najširšem pomenu je formativno preverjanje 

nekaj, kar naj bi učitelji in učenci počeli pri pouku ves čas. Ruiz Primova (2011) k temu 

dodaja, da vsakršno dejanje učencev pri pouku, iz katerega je razvidna učenčeva stopnja 

razumevanja snovi, lahko razumemo kot preverjanje znanja. Neformalno formativno 

preverjanje znanja je torej zasnovano na ideji, da večino stvari, ki jih učitelj in učenci počnejo 

v razredu, lahko opišemo kot potencialne priloţnosti za preverjanje znanja oz. za zbiranje 

informacij o učenčevem razumevanju snovi (Assessment Reform Group, 2002, v Ruiz Primo, 

2011; Black, 2003; Jordan in Putz, 2004; Leung in Mohan, 2004). 

Ob vsaki dejavnosti, ki pri pouku poteka, naj bi si torej učitelj ustvaril neko sliko o 

razumevanju učencev in se na podlagi tega odločil, kako bo pouk potekal dalje. V tem 

primeru, ko so informacije o znanju učencev uporabljene za nadaljnje načrtovanje učnega 

procesa ali za usmerjanje učenca pri učenju, je preverjanje namenjeno izboljšanju učenja in 

poučevanja ter je kot tako formativno. Podobno opisuje neformalno formativno preverjanje 

Airasian (1996, str. 62–63, v Cencič, 2000), ko pravi, da učitelj med poučevanjem neposredno 

opazuje reakcije učencev in med razgovorom z učenci ocenjuje njihov napredek ter sprejema 

odločitve o nadaljnjem poteku poučevanja.  

Watsonova (2000) prav tako govori o neformalnem preverjanju znanja, ko pravi, da učitelji za 

pridobivanje znanja o učenčevih matematičnih doseţkih in potencialih uporabljajo razredno 

interakcijo (verbalno in neverbalno) ter interpretacijo kot mehanizem za ustvarjanje pomenov. 

V tem kontekstu pomeni označujejo konstrukte učno šibkih in močnih matematikov. Ti 

konstrukti vključujejo učiteljeve sodbe o učenčevi motivaciji, naporu, razumevanju in 

potencialu, poleg drugih stvari, ki so učitelju posredovane glede na učiteljev vrednostni 

sistem, kako je to učitelju posredovano, kako učenec interpretira in izraţa tisto, kar je učitelju 

pomembno (vrednota), kako se učitelj na to odziva ipd. 

Hafnerjeva (2010) je v svojem članku opisala primer lastne prakse formativnega preverjanja 

znanja in pri tem navedla tudi, kako zbira informacije o znanju učencev: "Informacije zbiram 
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tako, da učence opazujem pri delu in si beleţim svoje ugotovitve ter pripombe. Med poukom 

se pogovarjam z njimi, zbiram posamezne izdelke (dokončane, nedokončane), si zapisujem, 

kako ocenijo sošolce, sebe, ali so dovolj kritični, ali znajo pri sebi poiskati najboljše." 

Earl in Giles (2011) sta navedla nekaj primerov zgodb učiteljev, iz katerih je prav tako 

razvidna uporaba neformalnega formativnega preverjanja znanja pri pouku. V nadaljevanju 

povzemam tri zgodbe, ki sta jih predstavila Earl in Giles (2011). 

1. zgodba 

Eden izmed učiteljev je opisal, kako je pri pouku med individualnim delom učencev opazil 

enega izmed učencev, za katerega je na podlagi njegove neverbalne komunikacije, sklepal, da 

je za učenca naloga preteţka in je ne zna rešiti. Učitelj je pri tem rekel, da je neverjetno, kako 

veliko lahko učitelju povedo učenčeve oči. Učenca je poklical k sebi na pogovor in mu dal 

drugo laţjo nalogo, ki jo je potem rešil. 

2. zgodba 

Drugi primer, ki ga opisuje eden izmed učiteljev, govori o pomenu poslušanja učencev. 

Učitelj pravi, da se je naučil, da se večkrat postavi v ozadje in opazuje ter posluša učence, 

medtem ko ti diskutirajo med seboj o reševanju naloge. Pravi tudi, da mu poznavanje 

učencev, njihovih navad, opazovanje neverbalne komunikacije pomaga pri odločitvi, kdaj naj 

poseţe v delo učencev in kdaj naj pusti, da delo dokončajo sami.  

3. zgodba 

Eden izmed učiteljev začetnikov je izpostavil, kako pomembne so za učitelja izkušnje. Pravi, 

da na začetku poučevanja ni zaznal pomembnih stvari, ki so se dogajale pri pouku, medtem ko 

ima sedaj z nekaj izkušnjami ţe veliko bolj razvite detektorje, s katerimi zaznava dogajanje v 

razredu in prepoznava pomembne informacije, ki mu jih na določen način posredujejo učenci. 

Iz opisanih praks učiteljev je razvidno, da učitelji izkoristijo tudi vsakodnevne učne dejavnosti 

za preverjanje znanja in razumevanja obravnavane učne snovi. Na te situacije mnogi običajno 

ne pomislijo, ko govorimo o preverjanju znanja. Preverjanje znanje večinoma razumejo kot 
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poseben dogodek ali strategijo, ki ne poteka med vsakodnevnimi učnimi dejavnostmi, ampak 

ločeno od njih.  

Glede na ta kriterij Rowntree (1987, v Skribe Dimec, 2007) razlikuje formalno preverjanje od 

neformalnega. Rowntree (1987, v Skribe Dimec, 2007) opredeli formalno preverjanje kot 

preverjanje, ki je s strani učitelja načrtovano, vendar njegov namen ni neposredno usmerjen v 

učenje, temveč v zbiranje informacij o učencih. Učenci večinoma vedo za njegov namen. 

Neformalno preverjanje pa je tisto, ki ga učitelji izvajajo zato, da vedo, kaj učenci delajo, je 

del dejavnosti v razredu in se ga učenci ne zavedajo. 

Grimisonova (1992) podobno izpostavlja faktor neprekinjenosti učnega procesa kot glavno 

značilnost neformalnega preverjanja znanja. Pravi namreč, da je preverjanje formalno, kadar 

učitelj prekine proces poučevanja in preveri znanje, medtem ko neformalno poteka hkrati s 

poučevanjem. 

V literaturi najdemo kar nekaj avtorjev (Bell in Cowie, 2001; Duschl, 2003; Shavelson s sod, 

2003), ki podobno opredelijo razliko med formalnim in neformalnim preverjanjem znanja. 

Pravijo, da se formalno formativno preverjanje znanja običajno kaţe v učenčevem izvajanju 

neke dejavnosti, ki jo učitelj vnaprej načrtuje oz. izbere z namenom bolj natančnega zbiranja 

informacij o učenčevem znanju, neformalno pa v izvajanju vsakodnevnih učnih dejavnosti, 

preko katerih učitelj zbira informacije o znanju učencev. Pri formalnem formativnem 

preverjanju (pripravljen ustni test ali deset kratkih vprašanj na začetku ure) učitelj načrtuje 

preverjanje ţe pred poukom. Ko preverjanje izvede, ima čas, da ga analizira ter interpretira 

zbrane informacije. Pri tej analizi informacij lahko učitelj stopi korak nazaj na ključne točke 

med poučevanjem, preveri učenčevo razumevanje in nato načrtuje nadaljnji učni proces, tako 

da bo učenec lahko nadaljeval z učenjem (Ruiz Primo in Furtak, 2007). Pri neformalnem 

formativnem preverjanju pa poteka preverjanje znanja tako, da se učitelj sproti odziva na 

informacije, pridobljene v njegovi interakciji z učenci (npr. učitelj prepozna ustreznost 

učenčevega odgovora in ga uporabi v nadaljevanju pouka, ne da bi pri tem prišlo do 

prekinitve). V primerjavi s formalnim formativnim preverjanjem je tako pri neformalnem 

preverjanju časovni okvir za odziv na pridobljeno informacijo in ustrezno ukrepanje takojšen. 

Dogodek, kot je na primer učenčev napačen odgovor ali nepričakovano vprašanje, predstavlja 

situacijo učiteljevega neformalnega preverjanja znanja, v kateri se učitelj običajno odzove 
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hitro, spontano, fleksibilno in v različnih oblikah (npr. odgovor z vprašanjem, pozivanje 

ostalih učencev, da podajo svoje razumevanje, izvedba ustrezne demonstracije, ponovitev 

določene dejavnosti) (Ruiz Primo in Furtak, 2004). Ruiz Primova (2011) tudi dodaja, da pri 

tem interpretacija, ki jo učitelj naredi, pogosto ni vidna zunanjemu opazovalcu.  

Dixonova in Williamsova (2003) pa pravita, da se neformalno preverjanje znanja razlikuje od 

formalnega v tem, da učitelj zbira informacije o znanju učencev intuitivno med poučevanjem 

in jih večinoma beleţi kar v svoji "glavi".  

Podobno opredelitev neformalnega formativnega preverjanja znanja, kot pri drugih avtorjih, 

zasledimo pri Coffeyu (2003), ko pravi, da lahko neformalno preverjanje znanja poteka ves 

čas, v katerikoli interakciji med učenci in učiteljem ter tako učitelju omogoča neprestano 

pridobivanje informacij o učencih. Bell in Cowie (2001) tak način preverjanja znanja 

poimenujeta interaktivno preverjanje znanja. Interaktivno preverjanje je neformalno, saj 

učitelji pri tem načinu preverjanja znanja načrtujejo interakcije z učenci, ne pa samega 

preverjanja znanja. Tako učitelji ne vedo vnaprej, kaj in kako bodo ugotavljali znanje 

učencev. Interakcija učitelja z učenci lahko poteka na treh ravneh: učitelj – učenci, učitelj – 

skupina učencev, učitelj – učenec (Bell in Cowie, 1999).  

Bell in Cowie (1999) sta izpostavila nekaj ključnih značilnosti interaktivnega oz. 

neformalnega formativnega preverjanja znanja: 

 V interaktivno formativno preverjanje so po navadi hkrati vključeni le nekateri učenci in 

ne vsi, kar je pogosto značilno za formalno preverjanje. 

 Interaktivno formativno preverjanje je odvisno od učiteljevih spretnosti vzpostavitve 

interakcije z učenci in odnosa, ki so ga vzpostavili z učenci. 

 Interaktivno formativno preverjanje je načrtovano v okviru načrtovanja različnih interakcij 

med poukom. 

 Interaktivno formativno preverjanje se osredotoča na zbiranje informacij o učenčevem 

intelektualnem, osebnem in socialnem razvoju. 

Tudi Ginsburg (2009) loči formalno preverjanje od neformalnega. Po njegovem je formativno 

preverjanje načrtovano oz. formalno, ko na primer učitelj uporabi ţe vnaprej pripravljen 
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opazovalni instrument, da se pouči o znanju učenca. Kadar pa učitelj spontano postavlja 

učencem vprašanja o njihovih načinih reševanja naloge, je to preverjanje neformalno.  

Drummond (2003, v Marshall in Drummond, 2006) razume neformalno preverjanje znanja 

kot način, s katerim učitelj med poukom opazuje učence, si prizadeva, da bi jih razumel in to 

uporabil pri nadaljnjem poučevanju. Tak proces preverjanja je po njegovem bolj okviren, 

začasni, delni oz. nedokončan in tako precej drugačen od običajnega – formalnega, kjer učitelj 

s pomočjo vnaprej zbranih mehanizmov zbere informacije o znanju učencev, si na podlagi 

tako zbranih informacij oblikuje oceno o znanju učencev in načrtuje nadaljnji učni proces. 

Grimisonova (1992) tudi dodaja, da je neformalno preverjanje znanja manj strukturirano.  

Navarete s sod. (1990) poudarja, podobno lahko razberemo iz ţe predstavljenih opredelitev, 

da za formalno oz. neformalno preverjanje znanja ni splošno sprejete definicije. Pod pojmom 

neformalno preverjanje razume vse načine preverjanja znanja, ki jih lahko učitelj enostavno 

vključi v vsakdanje učne dejavnosti in pri tem ne prekine učnega procesa. Načine 

neformalnega preverjanja znanja Navarete s sod. (1990) deli na strukturirane in 

nestrukturirane. Pri strukturiranih načinih ima učitelj instrument npr. pripravljene opazovalne 

liste, kar mu omogoča večjo zanesljivost in veljavnost zbiranja informacij o znanju učencev. 

Navarete s sod. (1990) tako med neformalne načine preverjanja znanja vključuje tudi bolj 

načrtovane načine preverjanja, vendar pri tem izključuje standardizirane pisne preizkuse 

znanja. Na podlagi te opredelitve lahko rečemo, da če izhajamo iz prejšnjih opredelitev 

neformalnega preverjanja znanja in kot ga razumemo tudi sami, sodijo po Navarete s sod. 

(1990) k načinom neformalnega preverjanja znanja nestrukturirani neformalni načini 

preverjanja znanja, ki pa so manj zanesljivi in veljavni. Vendar pa Tyleejeva (1999) pravi, da 

ravno neformalni in subjektivni načini preverjanja znanja omogočajo učitelju bolj celostni 

vpogled v učne potenciale posameznega učenca. Neformalno preverjanje znanja je po mnenju 

Tyleejeve (1999) namenjeno predvsem učitelju, da si z njim oblikuje sliko o znanju učenca, o 

njegovem razmišljanju, utemeljevanju, konceptih in procesih ter kaj je sposoben doseči v 

določenih okoliščinah.  



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o neformalnem 
formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

19 

 

Slika 3: Grafična predstavitev formalnega in neformalnega formativnega preverjanja znanja 

(Ruiz Primo in Furtak, 2004) 

Na sliki (Slika 3) sta shematično prikazana oba načina preverjanja znanja in njun odnos. Črne 

škatle na sliki predstavljajo specifične točke med učnimi enotami, ko se izvaja formalno 

formativno preverjanje znanja. Formalno in neformalno formativno preverjanje znanja sta 

med seboj povezana glede na splošen namen formativnega preverjanja znanja (zmanjšanje 

vrzeli med trenutnim in ţelenim znanjem). Neprekinjena črta med učnimi enotami označuje 

značilnost neformalnega formativnega preverjanja znanja, to je, da je le-to neprekinjeno (Ruiz 

Primo in Furtak, 2004). 

 

Ruiz Primova in Furtakova (2007) pravita, da je treba razlikovati tudi med procesi, ki so 

vključeni v formalno in neformalno formativno preverjanje znanja. Pri formalnem preverjanju 

znanja je tako smiselno uporabljati izraze: zbiranje informacij, interpretiranje in ukrepanje. Pri 

neformalnem preverjanju znanja pa je bolj smiselna uporaba izrazov: elicitacija, 

prepoznavanje, uporaba. Drugi avtorji uporabljajo drugačna imena za opis istih procesov (Bell 

in Cowie, 2001; Duschl, 2003). V tabeli (Tabela 2) je prikazana razlika med formalnim in 

neformalnim formativnim preverjanjem znanja skozi procese, ki potekajo med preverjanjem 

znanja.  
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Formalno: oblikovano, da zagotovi informacije o učenčevem učenju. 

Zbiranje informacij Interpretacija Dejanje 

Učitelj zbere informacije o 

znanju učencev z načrtovano 

dejavnostjo za preverjanje 

znanja. 

Učitelj si vzame čas za 

analiziranje informacij, ki jih je 

zbral (npr. prebere delo vseh 

učencev, vsem učencem 

zagotovi pisno povratno 

informacijo). 

Učitelj načrtuje dejavnost, ki bo 

učencem pomagala doseči 

zastavljene učne cilje (novo 

pisanje ali spreminjanje učne 

priprave na podlagi znanja 

učencev). 

Neformalno: informacije o učenju, ki so zbrane skozi vsakodnevne dejavnosti. 

Elicitacija informacij Prepoznavanje Uporaba 

Učitelj izzove pri učencih 

pridobivanje informacij (npr. v 

obliki ustnih odgovorov 

učencev: učitelj vpraša učence 

po razlagi nekega pojma) med 

dejavnostmi pri pouku, ki niso 

posebej namenjene ugotavljanju 

znanja. 

Učitelj se takoj odzove na 

učenčev odgovor in ga primerja 

s sprejetimi znanstvenimi 

idejami (ponovitev ali 

preoblikovanje učenčevega 

odgovora v primeru, da je šlo za 

postavljanje vprašanja učencu). 

Učitelj takoj uporabi informacije 

za prilagoditev učnega procesa 

(učence vpraša po ovrednotenju 

odgovorov, razlagi, spodbudi 

razlago). 

Tabela 2: Primerjava formalnega in neformalnega preverjanja znanja (Ruiz Primo in Furtak, 

2007) 

Jordan in Putz (2004) poudarjata, da neformalno formativno preverjanje znanja predstavlja 

enega izmed osnovnih mehanizmov za učenje učencev. Pri tem uporabljata dva termina za 

opredelitev neformalnega formativnega preverjanja znanja: inherentno preverjanje znanja 

("Inherent assessment") kot implicitno, neformalno in neverbalno preverjanje in diskurzivno 

preverjanje ("Discursive assessment"), pri katerem učenci eksplicitno izrazijo svoje znanje 

skozi različne oblike dela. Jordan in Putz (2004) za formalno formativno preverjanje znanja 

uporabljata izraz dokumentirano preverjanje ("Documentary assessment"). 

Shavelson (2006), za razliko od drugih avtorjev, ne predstavi formativnega preverjanja kot 

dve skrajnosti – formalno/neformalno, ampak pravi, da se formativno preverjanja znanja 

razteza v kontinuumu od formalnega k neformalnemu, odvisno od formalnosti sredstev, ki jih 

uporabljamo za izraţanje učenčevega znanja (Slika 4). Pri tem kontinuum formalnosti razdeli 

na tri osnovne kategorije (Shavelson, 2006): 

    sprotno/beţno formativno preverjanje ("On-the-fly assessment"); 

    načrtovano interaktivno formativno preverjanje ("Planned-for interaction"); 

    v kurikulum vgrajeno formativno preverjanje ("Curriculum-embedded asssessment"). 
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Slika 4: Kontinuum formativnega preverjanja znanja (Shavelson, 2006) 

 

Sprotno nenačrtovano formativno preverjanje 

Sprotno preverjanje se zgodi v učnih situacijah, ko učitelj nepričakovano pridobi informacije 

o znanju učencev (npr. učitelj sliši pogovor med učenci v času skupinskega dela in pri tem 

ugotovi, da učenec ne razume določenega matematičnega koncepta). Te situacije se pojavljajo 

ves čas med poučevanjem, zato je dobro, da jih učitelj izkoristi kot priloţnosti za ugotavljanje 

učenčevega znanja (Shavelson, 2006).  

Interaktivno formativno preverjanje 

Formativno preverjanje znanja se zgodi v situacijah, ko učitelj namerno načrtuje priloţnosti za 

zbiranje informacij o znanju učencev znotraj učnih dejavnosti. To pomeni, da učitelj med 

poučevanjem ne prepušča zbiranja informacij o znanju učencev le naključju, ampak v okviru 

načrtovanih dejavnosti za učenje premisli, kakšna vprašanja bo učencem postavljal, da bo 

prišel do ţelenih informacij o znanju učencev. V tem kontekstu lahko učitelj na primer tudi 

načrtuje, da bo učencem pustil več časa za razmišljanje o odgovorih na vprašanja ali za 

reševanje posamezne naloge (Shavelson, 2006). 

Formalno formativno preverjanje 

Na drugi strani kontinuuma formativnega preverjanja pa je formalno formativno preverjanje. 

Pri tem je mišljeno preverjanje učenčevega znanja, ki ga učitelj vključi tudi v samo učno 

pripravo in ga v skladu s tem bolj natančno načrtuje. Učitelj takšno obliko preverjanja izvaja 

vsakih nekaj učnih ur, da preveri, ali so učenci dosegli zastavljene učne cilje (Shavelson, 

2006). 
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Iz različnih opredelitev neformalnega preverjanja znanja smo videli, da ima takšno 

preverjanje moţnost, da se zgodi kadarkoli in lahko vključuje celoten razred, manjšo skupino 

ali posameznega učenca. Izhaja lahko iz katerekoli dejavnosti, ki se izvaja med poučevanjem 

ter je kot tako vpeto in tesno povezano z učnimi dejavnostmi (Bell in Cowie, 2001, str. 86, v 

Ruiz Primo, 2004). Čeprav smo rekli, da neformalno formativno preverjanje znanja ni 

načrtovano, ker se lahko zgodi kadarkoli in v ta namen učitelj ne oblikuje specifične 

dejavnosti za učence, je še vedno moţno, da se učitelj vnaprej pripravi za ta način preverjanja 

znanja. Zagotovo učitelj ne more točno predvideti, kdaj bo lahko zbral informacije o 

učenčevem razumevanju snovi, če dejavnost preverjanja znanja ni načrtovana, lahko pa 

načrtuje priloţnosti med poukom, ki mu omogočajo preverjanje učenčevega razumevanja med 

samo obravnavo snovi (načrtovanje več razgovora z učenci, skupinske diskusije ali 

neformalno opazovanje). Informacije, ki jih učitelj pri tem pridobiva, so prehodne, na primer 

učenčevi komentarji, odgovori in vprašanja (Bell in Cowie, 2001, v Ruiz Primo in Furtak, 

2007; Furtak, 2005) in večinoma niso zabeleţene.  

V slovenski literaturi večinoma zasledimo opis neformalnega ugotavljanja znanja podobno, 

kot ga predstavita Marentič Poţarnikova in Plut Pregljeva (2009), vendar ga pri tem posebej 

ne poimenujeta. Neformalno ugotavljanje znanja predstavita opisno preko vloge oz. namena, 

ki ga ima. Pravita, da mora učitelj za usmerjanje konkretne dejavnosti učencev vedeti, kaj si 

oni mislijo in vedo o učni vsebini, ki jo bodo spoznavali. Učitelj mora spoznati miselne sheme 

učencev. To pa učitelji največkrat ugotovijo v pogovoru z učenci. Pri tem poudarjata, da ni 

nujno, da učenci izrazijo svoje ideje samo govorno. Lahko jih izrazijo tudi pisno, likovno ali s 

svojim neverbalnim vedenjem.  

Med slovenskimi avtorji je Zupanc (2004a) edini avtor, pri katerem smo zasledili opredelitev 

neformalnega preverjanja znanja, ki se ujema z nekaterimi značilnostmi opredelitev v tuji 

literaturi. Zupanc (2004a) označi kot temeljno razliko med formalnim in neformalnim 

preverjanjem znanja v spontanosti. Pravi, da je formalno preverjanje načrtovano vnaprej, 

neformalno pa je stvar trenutka. Formalno preverjanje je vnaprej določeno (npr. zaključni in 

drugi preizkusi znanja, ocenjene domače naloge, govorni nastopi, laboratorijske naloge, 

predstavitve). Neformalno preverjanje je številčnejše in navadno manj opazno. Zupanc 

(2004a) kot primere neformalnega preverjanja navaja učiteljevo poslušanje učenčevega 

vprašanja, opaţanja na učenčevem obrazu, ko spremlja podajanje nove snovi, opazovanje 
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učenčevega načina izraţanja, pogovor o reševanju matematičnega problema, da si ustvari 

predstavo o tem, zakaj je učenec narobe odgovoril ipd. 

Zupanc (2004a) pravi, da je za neformalno preverjanje značilno, da se dogaja, medtem ko se 

poučuje, pri formalnem pa je običajno vmesni odmor, časovna razmejitev. To nam prikazuje 

tudi slika (Slika 3).  

Pomen neformalnega preverjanja vidi v tem, da ima učitelj moţnost preusmeritve pri 

podajanju in razlagi učne snovi. Neformalno preverjanje je po mnenju Zupanca (2004a) 

nesistematično in pogosteje vodi k napačnim sklepom o delu učencev. Vendar pa Zupanc 

(2004a) pri tem poudari, da se morajo učitelji večkrat zanesti na svoja neformalna preverjanja. 

Nekateri učitelji so učinkovitejši in spretnejši kot drugi pri tem, da si ustvarijo sliko tega, 

kakšno je stanje. Učitelji lahko hranijo v spominu sliko o znanju učenca, ki jo dobijo pri 

prvem stiku z učencem, drugi so občutljivejši na spremembe pri učencih in upoštevajo zmote, 

dobljene po prvem vtisu. Zupanc (2004a) tudi dodaja, da lahko učitelji učinkovito uporabljajo 

neformalno preverjanje pri vodenju učenca pri učenju. 

Glede na to v kolikšni meri učitelji uporabljajo formalno ali neformalno formativno 

preverjanje znanja, se v literaturi pojavlja razlikovanje med učitelji intuitivci in učitelji, ki so 

bolj sistematični. Takšna razlikovanja so sicer lahko preveč shematična, vendar pa lahko 

učiteljem pomagajo pri ozaveščanju, na podlagi česa si ustvarjajo sliko o znanju učencev in 

katere informacije upoštevajo pri svojem vodenju in spreminjanju pouka. 

Radnor in Shaw (v Rutar Ilc, 2003) v tem kontekstu razlikujeta med: 

    integriranim formativnim preverjanjem, pri katerem učitelji intuitivno uporabljajo 

veščine formativnega preverjanja, vgrajenega v sam proces poučevanja; 

    strukturiranim predpisanim formativnim preverjanjem, kjer se učencem nudita 

vodenje in pomoč med učnim procesom na osnovi sistematične povratne strukture; 

    enkratnim sumativnim in formalnim strukturiranim preverjanjem, zasnovanim tako, 

da pokaţe, kaj učenci v danem trenutku vedo in razumejo v skladu z določenimi kriteriji. 
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Nekoliko poenostavljeno lahko po Gippsovi s sod. (1995, v Watson, 2006) povzamemo, da: 

 

    Intuitivci se zanašajo na občutke in spomin, kritizirajo sistematični pristop k preverjanju 

kot preveč formalen in strukturiran. Sami dajejo prednost celostnemu pristopu in 

uvidevanju poučevanja in preverjanja kot hkratnega. 

    Zbiralci evidenc se pri preverjanju in ocenjevanju opirajo predvsem na pisne preizkuse. 

    Sistematični preverjevalci pa dnevno posvečajo določen čas preverjanju ali pa tedensko 

sistematično povzemajo podatke v zvezi s tem in se pri tem opirajo na različne vrste ciljno 

zasnovanih preizkusov in drugih virov, s katerimi so učenci izkazali znanje. Doseţke 

vrednotijo na osnovi sistematičnih opisnih kriterijev znanja. 

Podobno kot Radnor in Shaw (v Rutar Ilc, 2003) ter Gippsova s sod. (1995, v Watson, 2006) 

je tudi Hill's (2000, v Abi Faraj, 2011) oblikoval tipe preverjanje, ki so pri učiteljih lahko v 

ospredju: 

    preverjanje znanja po enotah ("Unit assessment": merjenje učenčevega napredka glede 

na učne cilje); 

    integrirano sistematično preverjanje ("Integrated systematic assessment": načrtno 

sprotno preverjanje z namenom izboljšanja učenja in poučevanja); 

    preverjanje z neformalnim beleţenjem ("Head note assessment": učitelj si pri beleţenju 

učenčevega napredka pomaga z opazovanjem učencev in pomnjenjem tega na pamet). 

Če povzamemo, lahko na osnovi različnih opredelitev neformalnega formativnega preverjanja 

znanja (Bell in Cowie, 2001; Duschl, 2003; Ginsburg, 2009; Ruiz Primo, 2004; Shavelson, 

2006; Zupanc, 2004a; Furtak, 2005) določimo kriterije, na podlagi katerih se odločimo, ali je 

neko preverjanje znanja formalno ali neformalno. Ti kriteriji so: stopnja načrtovanosti, 

stopnja formaliziranosti (v smislu eksplicitnosti instrumentarija) in osnovni namen 

dejavnosti med ugotavljanjem znanja. Formativno preverjanje znanja je formalno, če ga 

izvajamo načrtovano kot dejavnost preverjanja in z oblikovanim instrumentarijem. Če način 

preverjanja znanja odstopa od tega, bomo rekli, da je preverjanje (bolj ali manj) neformalno. 

Na podlagi kategoriziranja učiteljev v posamezne tipe preverjanja, kot to predstavljajo Radnor 

in Shaw (v Rutar Ilc, 2003), Gippsova s sod. (1995, v Watson, 2006) ter Hill's (2000, v Abi 
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Faraj, 2011), je razvidno, da nekateri učitelji pri ustvarjanju slike o znanju učencev dajejo 

večji poudarek neformalnemu načinu preverjanja znanja, medtem ko drugi bolj formalnim 

oblikam preverjanja znanja. Vsekakor je ne glede na to, ali formativno preverjanje znanja 

izvajamo v bolj ali manj formalni obliki, pomembno, da se zavedamo, kakšno vlogo ima v 

učnem procesu. V naslednjem razdelku bomo tako predstavili vlogo formativnega preverjanja 

znanja v učnem procesu, kot jo opredeljujejo različni avtorji.  

3.3 VLOGA FORMATIVNEGA PREVERJANJA ZNANJA V UČNEM 

PROCESU 

Black (1998) poudarja, da je uporaba formativnega preverjanja znanja nujna za učinkovito 

poučevanje in učenje. Učitelji s formativnim preverjanjem znanja odkrivajo, česa učenci še ne 

vedo, ne razumejo ali ne znajo narediti, odkrivajo vrzeli v obstoječem znanju in na podlagi teh 

ugotovitev načrtujejo nadaljnji pouk. Ginsburg (2009) k temu dodaja, da učitelji z zbranimi 

informacijami skušajo ugotoviti tudi učne potenciale učencev in njihovo motiviranost za delo 

(Ginsburg, 2009). Z izvajanjem formativnega preverjanja učitelji pridobivajo informacije o 

tem, kako poteka pouk in o tem, kako potekajo dejavnosti, ki jih izvajajo učenci. Tako zbrane 

informacije učitelju pomagajo med izvajanjem ali pri dokončanju načrtovanih ciljev, pri 

čemer učenec na podlagi učiteljevih povratnih informacij sproti usklajuje in izboljšuje svoje 

učenje. Komljančeva (2010) temu kontekstu dodaja pomen formativnega preverjanja znanja 

za načrtno in sistematično prilagojeno izvajanje pouka glede na potrebe učencev in v 

zagotavljanju pravočasnega in konkretnega ukrepanja oz. izboljšav tam, kjer je to potrebno. S 

tako zbranimi informacijami lahko preusmerimo cilje in teţišče učnih dejavnosti, med 

procesom učenja pa lahko ponovno pretehtamo ustreznost obsega in globine zastavljenih 

ciljev. Formativno preverjanje lahko vpliva tako na izboljšanje pouka, kot tudi na spodbujanje 

učenčeve rasti (Marsh, 2008).  

Izard (1992, v Rutar Ilc, 2003) povzema v literaturi najpogosteje citiran seznam učinkov 

preverjanja na različnih ravneh. Na ravni učne ure, kjer gre za sprotno – formativno 

preverjanje, navaja naslednje pomene preverjanja znanja: 

 reaktiviranje in utrjevanje veščin in znanj pred obravnavo; 

 usmerjanje pozornosti na načrtovane cilje; 

 spodbujanje aktivnih učnih strategij; 
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 prakticiranje veščin in utrjevanje znanja; 

 povratna informacija, ki je namenjena popravljanju (korektivna povratna informacija); 

 pomoč učencem pri opazovanju napredka in pri razvijanju veščine samoocenjevanja 

(samoevalvacija); 

 usmerjanje nadaljnjih korakov v učnem procesu. 

Black (1998) je v svoji metaanalizi o formativnem preverjanju znanja ţelel raziskati, ali drţi, 

da formativno preverjanje znanja res spodbuja učenje. Vsi primeri iz raziskav, ki jih je Black 

(1998) analiziral, kaţejo, da lahko formativno preverjanje znanja vodi do uspešnega 

doseganja učnih ciljev. V procesu formativnega preverjanja se je izkazala kot 

najpomembnejša v tem ciklu povratna informacija. Ključna ugotovitev iz dokazov 

analiziranih raziskav je, da je učinkovitost povratne informacije odvisna od več dejavnikov, 

ne le od tega ali je prisotna ali ne, temveč predvsem kakšna je. Hkrati povratna informacija 

različno učinkuje na bolj in manj uspešne učence.  

Black (2009, v Zajc, 2010) je tako s svojo metaanalizo o formativnem preverjanju dokazal 

pozitivne učinke formativnega preverjanja, vendar pa opozarja, da so ti lahko doseţeni le, če 

formativno preverjanje zadošča naslednjim kriterijem: 

    Mora biti uporabno, kar pomeni, da daje take informacije, na temelju katerih je mogoče 

spremeniti način poučevanja in učenja. 

    Potekati mora precej pogosto. 

    Tesno mora biti povezano z dejanskim poučevanjem. 

Zavedati se moramo tudi, da ne obstaja le en najboljši način preverjanja znanja. Če nekaj zelo 

dobro deluje pri enem učitelju, ni nujno, da tudi pri drugem. Kar je pomembno, je, da je 

preverjanje znanja neprestana dejavnost in da se izvaja z uporabo različnih strategij in virov 

zbiranja informacij o kakovosti učenčevega dela in uporabi teh informacij za izboljšanje. 

Monory in Olssen (1994) v tem kontekstu pravita, da se zanesljivost učiteljeve ocene o znanju 

učenca poveča, če pri oblikovanju ocene upošteva tako formalno izkazano znanje kot tudi 

znanje, ki ga učenci izkaţejo na neformalne načine. Četudi se učitelj pri neformalnem 

zbiranju informacij o znanju učencev ne odzove na vsako informacijo posebej, si na tej 

podlagi ustvarja sliko – vsaj zase interpretira ugotovljeno in na določen način reagira, da 
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učenci dobijo povratno informacijo: vpraša učence, kaj znova razloţi, samo nakaţe poudarke, 

naloţi delo za domov, lahko pa nadaljuje poučevanje, če sklepa, da učenci vse razumejo 

(Zupanc, 2004b).  

Učitelj se mora torej na podlagi tega, da nekaj ve o znanju učencev, odločiti, kako naprej. 

Dobro je, če načrtuje še več dejavnosti, s katerimi bo lahko svoje ugotovitve potrdil. Ključ k 

učinkovitemu formativnemu preverjanju znanja je namreč v učiteljevi prilagodljivosti, torej 

sposobnosti, da spremeni, kar je načrtoval v skladu z zbranimi informacijami (Black, 2003).  

Hkrati Zupanc (2004b) dodaja, da četudi učitelji preverjanje znanja izvajajo ves čas, je 

pomembno, da razvijejo sistem zbiranja tako pridobljenih informacij. To bo po njegovem 

učiteljem pomagalo, da nobeden izmed učencev ne bo spregledan in da se bodo osredotočili 

na tisto, kar ţelijo izvedeti. Sistem se lahko razlikuje glede na učiteljeve izkušnje in čemu pri 

zbiranju informacij daje prednost. Ena izmed moţnosti je, da se učitelj zanese na svoj spomin. 

Ta sistem po njegovem ni najbolj učinkovit, kadar ima učitelj večje število učencev. Učitelj 

lahko uporablja tudi podloţno mapo, medtem ko kroţi po razredu in si beleţi komentarje in 

pomembne informacije, ki jih opazi. Fuchs in Fuchs (1986, v Atkin s sod., 2001) sta 

ugotovila, da so bili učenci bolj uspešni, kadar je učitelj redno uporabljal sistematičen način 

beleţenja in interpretiranja zbranih informacij o učenčevem znanju, kot kadar je na podlagi 

zbranih informacij sprejemal spontane odločitve.  

Moss (2008, v Ruiz Primo, 2011) podaja nekaj predlogov, ki naj bi jih učitelj upošteval, če 

ţeli, da bo neformalno formativno preverjanje imelo vpliv na učni proces in navsezadnje tudi 

na učenje učencev. Učitelj mora: 

 Neprestano se učiti o učenju učencev (pogledati različne odgovore učencev, načine, kako 

rešujejo probleme, različne napake, ki jih učenci delajo). 

 Rutinsko uporabljati tako zbrane informacije o znanju učencev za sprejemanje odločitev v 

nadaljnjem učnem procesu (npr. kako se odzvati na učenčevo napačno razumevanje, 

katere demonstracije lahko učencu pomagajo, da preveri svoje hipoteze, koga bo poklical 

naslednjega). 
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 Razmisliti, kako njegov način poučevanja oblikuje učenčevo učenje (kako izbrati naloge, 

da bodo podprle učenčevo razumevanje in ga vodile k pomembnim pojmom, ki se jih 

mora naučiti). 

Black in William (1998a) sta na osnovi rezultatov svoje raziskave oblikovala pet področij 

prakse učiteljev, ki vplivajo na razlike v doseţkih učencev. Eno izmed področij predstavljajo 

učiteljeve strategije poučevanja in znotraj tega tudi formativnega preverjanja znanja. 

Na področju učiteljevih strategij poučevanja sta določila naslednja področja, ki predstavljajo 

ključ do učinkovitega formativnega preverjanja znanja (Black in William, 1998a):  

    Izbira nalog (naloge povezane z učnimi cilji, omogočati morajo učencu doseganje 

uspeha, uporaba tako tipičnih kot netipičnih nalog); 

    Ustvarjanje diskurza (sodelovalne, raziskovalne oblike dela so boljše od avtoritativnih 

oblik razgovora); 

    Postavljanje vprašanj (vprašanja višjih taksonomskih ravni znanja, samoizpraševanje, 

raziskovanje predznanja); 

    Uporaba preizkusov znanja (rezultati preizkusov znanja po raziskavah večinoma niso 

uporabljeni v formativne namene); 

    Povratna informacija (povratna informacija o globini učenja in napredku je pomembna; 

bolj je učinkovita v kompleksnih, manj strukturiranih nalogah, le-ta naj bi podpirala 

napredek učenca). 

 

V nadaljevanju si bomo natančneje pogledali pomen povratne informacije za učinkovito 

formativno preverjanje znanja, saj je le-ta prisotna v različnih oblikah pri vseh načinih 

neformalnega formativnega preverjanja znanja. Druga področja, ki se povezujejo z 

neformalnim formativnim preverjanjem znanja (ustvarjanje diskurza in postavljanje vprašanj 

ter izbira nalog), bomo natančneje analizirali pri predstavitvi načinov neformalnega 

formativnega preverjanja znanja.  

3.4 POVRATNA INFORMACIJA 

Podobno kot Black (1998) v svoji raziskavi tudi druge metaanalitične študije (Hattie, 2009, 

Marzano, 2000, Walberg, 2003; v Black, 1998) med najbolj temeljne elemente, ki so v 
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različnih raziskavah izkazali največji učinek na proces učenja, uvrščajo ravno povratne 

informacije ter podkrepitve. Povratna informacija je informacija o tem, kako smo uspešni in 

tako predstavlja ključni element pri preverjanju znanja. Pri tem učiteljevo posredovanje 

povratne informacije pomeni le del tega procesa, drugi del pa predstavlja učenčevo 

sprejemanje in razumevanje posredovane povratne informacije (Hattie in Timperley, 2007, v 

Vogrinc s sod., 2011; Brookhart, 2008). Komljenčeva (2009, v Zajc, 2010) je opredelila 

povratno informacijo kot pedagoški dialog, s katerim je učencu omogočeno dopolnjevanje 

manjkajočega znanja. Pravi, da ima pedagoška komunikacija ključno vlogo pri urejanju 

procesa učenja, poučevanja in preverjanja znanja ter pri predstavljanju naučenega. 

Kakovosten pouk, katerega del je tudi učinkovito povratno informiranje, tako poteka v 

dialogu kot interaktiven proces, kajti aktivno znanje se rojeva v produktivnem dialogu in 

skupnem poglabljanju smisla.  

Marentič Poţarnikova in Plut Pregljeva (2009) pravita, da je treba na povratno informacijo 

posebej opozoriti pri učnem pogovoru učitelja z učenci. Učitelj namreč s svojimi odzivi 

nenehno usmerja učence v nadaljnje delo. Pogosto tudi učenci pri samostojnem reševanju 

nalog ali izvajanju poskusov nenehno kaj sprašujejo učitelja. S temi vprašanji ţelijo predvsem 

dobiti učiteljevo povratno informacijo o pravilnosti svojega dela. Ko učitelj posreduje učencu 

povratno informacijo, se mora zavedati, da so njegovi odzivi tako verbalni kot neverbalni, pri 

frontalno vodenem pogovoru pa so pomembni tudi odzivi vrstnikov. 

Glede na namen povratne informacije je iz teorije in empiričnih raziskav mogoče najti opise 

več različnih tipov povratnih informacij. Hattie in Timperley (2007, v Brown s sod., 2012) sta 

na osnovi pregleda literature oblikovali štiri tipe povratnih informacij: povratna informacija o 

pravilnosti rešitve naloge (ali je naloga pravilno ali napačno rešena), povratna informacija o 

procesih reševanja naloge (komentiranje uporabljenih postopkov, strategij za reševanje 

naloge), povratna informacija, ki je usmerjena na samoregulacijo učenja učenca (učencu pove, 

na kakšne načine lahko izboljša svoje delo) in povratna informacija, ki je sama sebi namen 

(nespecifična pohvala in komentar na vloţen trud v nalogo). Izmed teh tipov povratnih 

informacij je bilo ugotovljeno, da je povratna informacija, ki je usmerjena na samoregulacijo 

učenja najbolj učinkovita, medtem ko je povratna informacija o pravilnosti rešitve naloge 

najpogosteje uporabljena v razredu (Hattie in Timperley, 2007, v Brown s sod., 2012). 
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Adamič (2001) pravi, da ima lahko povratna informacija pomembno didaktično vrednost, saj 

ima vsaj trojno funkcijo: kontrolno, motivacijsko in regulacijsko. Pri tem nekoliko natančneje 

opredeli samoregulacijsko funkcijo. Adamič (2001) pravi, da povratna informacija sluţi 

učitelju za regulacijo učnega procesa npr. za upočasnitev ali pospešitev učnega tempa, za 

navajanje novih primerov, za ponovni pogovor z učenci, za ustreznejšo didaktično 

predstavitev teme, lahko pa tudi za uvajanje drugih učnih oblik in metod dela ter tudi za 

diferenciacijo in individualizacijo pouka. Učencu pa povratna informacija sluţi za potrditev 

pravilnega oz. ustreznega odgovora, s tem pa tudi potrditev ali nepotrditev njegovega 

razumevanja in usvajanja učne vsebine, kar vpliva na njegovo nadaljnjo dejavnost.    

Ne glede na vsebino oz. namen povratne informacije je le-ta lahko posredovana v različnih 

oblikah: neverbalno, ustno, pisno, opisno ali v obliki ocene, moţna je tudi kombinacija. Kako 

je povratna informacija posredovana, pomembno vpliva tudi na učinke, ki jih ima na učence. 

Ti so lahko pozitivni ali negativni. Black in William (1998, v Mussawy, 2009) dajeta največji 

pomen učiteljevi ustni povratni informaciji med pogovorom z učenci. Raziskave (Boulet, s 

sod, 1990, v Carless, 2007) so namreč pokazale, da naj bi bila ustna povratna informacija bolj 

učinkovita kot pisna, saj so učenci nanjo bolj pozorni. Black in William (1998, v Mussawy, 

2009) pri tem poudarjata, da naj bo dialog med učiteljem in učenci osredotočen na 

raziskovanje učenčevega razumevanja in tako organiziran, da bodo vsi učenci razmišljali in 

izrazili svoje ideje. Hodgen in William (2006) pravita podobno, da je za učinkovito povratno 

informacijo pomembno, da vsi učenci prispevajo odgovor. Učitelj mora upoštevati vse 

odgovore, tudi napačne ali delno pravilne ter spodbuditi učence, da diskutirajo o pravilnosti 

rešitev. Primer moţne strategije je, da učitelj beleţi vse odgovore na tablo, nato pozove 

učence, da izberejo odgovor, s katerim se ne strinjajo ali ga ne razumejo, zatem učenci 

vprašajo za razjasnitev ali razlago odgovora v diskusiji s celim razredom. Učitelj lahko 

učence tudi izzove, da utemeljijo, zakaj je določen odgovor pravilen ali nepravilen. Hodgen in 

William (2006) pravita, naj se učitelj izogiba neverbalnemu komuniciranju, s katerim 

učencem pove, ali je določen odgovor pravilen ali nepravilen. Zajčeva (2010) podobno kot 

Erţenova (2012) k temu dodaja, da je pri posredovanju neverbalne povratne informacije večja 

verjetnost, da jo bo učenec narobe razumel, saj je le-ta lahko manj jasna, večpomenska in 

pogosto podvrţena napačnim interpretacijam.  
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Pri posredovanju povratne informacije učencu je pomembno tudi učiteljevo zavedanje, da za 

učenca ni dovolj, da ve le, kje je naredil napako in kakšen je pravilen odgovor, ampak tudi da 

razume, zakaj je naredil napako in kako jo lahko popravi. Če učitelj pomaga učencu 

analizirati napačne odgovore, pomembno prispeva k izboljšanju učenčevega učenja in 

njegovih doseţkov (Walberg, 2003, v Vogrinc s sod., 2011). Raziskava Blooma in Bourdona 

(1980, v Vogrinc s sod., 2011) je pokazala, da je le 8 % učiteljev opazilo, da je učenec pri 

seštevanju delal eno in isto napako in so to učencu tudi sporočili.  

Zelo pogosti način povratne informacije, pri katerem učitelji označujejo delo učencev s kriţci 

in kljukicami je hiter, vendar za učenca ni preveč učinkovit, saj mu ne pove veliko o tem, 

kako naj svoje delo izboljša, kako naj doseţe razumevanje. Podobno velja za povratno 

informacijo v obliki dobro, odlično narejeno. Takšna oblika povratne informacije je 

nespecifična, nemotivacijska in učenca ne spodbuja k izboljšanju znanja. Raziskava (Elawar 

in Como, 1995, v Black, 1998), v kateri so ugotavljali učinek pisanja povratnih informacij 

učencem na domačo nalogo, je pokazala večji napredek v znanju pri učencih, ki so bili deleţni 

povratnih informacij skupaj s predlogi za premostitev vrzeli v znanju, kot tistih, ki te povratne 

informacije niso prejeli. Učitelji tudi pogosto kombinirajo oceno s komentarjem. Hodgen in 

William (2006) pravita, da so raziskave pokazale, da tak način podajanja povratne informacije 

ni najbolj učinkovit, saj se učenci osredotočijo le na oceno. Če pa učitelj poda učencu le 

komentar, je ta učinkovit pod pogojem, da učencu pove, kaj razume, kaj se še mora naučiti in 

kako naj to doseţe. Hodgen in William (2006) pri tem dodajata še nekaj predlogov za 

podajanje povratnih informacij, in sicer: 

 iskanje napak s strani učenca; 

 identificiranje, kje učenec je in uporaba njegovega obstoječega znanja za reševanje 

naloge; 

 spodbujanje učenca k refleksiji; 

 predlaganje učencu, da se s sošolcem pogovori o rešitvi; 

 usmerjanje učenca k uporabi druge strategije za rešitev naloge. 

Pomemben vidik povratne informacije je tudi čas njenega posredovanja. Načeloma je moč 

povratne informacije tem večja, čim prej je posredovana, vendar pa se tudi tu pojavljajo 

razlike glede na zahtevnost naloge oz. glede na obravnavano vsebino (Hattie in Timperley, 
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2007, v Brown s sod., 2012). Povratna informacija, ki je usmerjena v nalogo, je učinkovitejša, 

če je takojšnja, medtem ko je povratna informacija, ki je usmerjena v procese, učinkovitejša z 

določenim časovnim zamikom (Clariana s sod., 2000, v Vogrinc s sod., 2011; Brookhart, 

2008; Hattie in Timperley, 2007, v Brown s sod., 2012). Hattie in Timperley (2007, v Brown 

s sod., 2012) dodajata kot kriterij za čas posredovanja povratne informacije še: komu je 

namenjena. Pravita, da če je povratna informacija namenjena učno šibkejšemu učencu, je 

učinkovitejša, če je takojšnja, medtem ko imajo učno zmoţnejši učenci več koristi od 

povratne informacije, ki je ne dobijo takoj. 

Tudi Mickovska (2010) je navedla nekaj kriterijev učinkovite povratne informacije. Pravi, da 

mora biti povratna informacija: 

    pozitivna (ovrednoti napredek in pomaga učencem pojasniti, kaj je dobra predstava 

naučenega in jih usmeriti k natančnejšemu pregledu njihovega dela); 

    specifična (se nanaša na določeno nalogo oz. dejavnost); 

    razvojna (zagotavlja informacijo o tem, ali so učenci na pravi poti in jih motivira, da 

razmišljajo o svojem učenju v prihodnosti, kar pomaga pri samopopravljanju oz. spodbuja 

popravljanje napak ali izboljševanje določenega segmenta dela). 

Erţenova (2012) na osnovi sinteze več različnih virov ugotavlja, da je povratna informacija 

učinkovita oz. spodbuja učenje, kadar: 

 je pravočasna oz. izraţena ob pravem času; 

 je konkretna in specifična; 

 vsebuje učiteljeve predloge, kako nadaljevati učenje ali izboljšati doseţek; 

 izhaja iz eksplicitnih ter jasnih kriterijev uspešnosti. 

Po mnenju Erţenove (2012) povratna informacija izboljša učenje, če se nanaša na konkretno 

delo ali izdelek učenca in če je med učiteljevim komentarjem in učenčevim delom jasna 

povezava. Furtakova (2005) prav tako meni, da povratna informacija ne izboljša učenja, če je 

premalo specifična oz. le ovrednoti odgovor kot pravilen ali nepravilen. Pri tem se Erţenova 

(2012) tudi sprašuje, kako takšno povratno informacijo izraziti, da bo tudi čim bolj racionalna 

glede izrabe učiteljevega in učenčevega časa za pisanje in branje pisnih komentarjev (ustnih, 

kadar gre za pogovor). Erţenova (2012) pravi, da pretirano dolgi komentarji niso učinkoviti 
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za napredovanje v učenju, če učencu pri tem ni treba razmišljati. Lo (2006) je v svoji 

raziskavi o učinkih povratne informacije na učenje učencev ugotovil veliko prednosti 

individualne ustne povratne informacije učencu, a hkrati tudi, da je časovno precej 

neracionalna, saj lahko učitelj v eni učni uri takšno povratno informacijo poda le štirim ali 

petim učencem. Ker pa so raziskave pokazale, da je kakovost povratne informacije in način, 

kako jo uporabimo, bolj pomembna od pogostosti dajanja povratne informacije (Erţen, 2012), 

je ta načina kljub vsemu smiselno uporabljati. 

V tabeli (Tabela 3) je prikazana primerjava, kako lahko učitelj oblikuje učinkovito in kako 

neučinkovito povratno informacijo učencu. 

UČINKOVITA POVRATNA INFORMACIJA NEUČINKOVITA POVRATNA INFORMACIJA 

Upošteva procese in produkte. Upošteva samo procese ali samo produkte. 

Je pogosto oz. sprotno dajanje povratne informacije 

v procesu. 

Je občasno ali enkratno dejanje. 

Učenca spodbudi k prizadevanju za izboljšanje in 

mu nakaţe, kaj izboljšati in kako. 

Učenca ne spodbudi, ampak lahko celo zatre in ne 

nakaţe, kaj in kako izboljšati. 

Učenca opozori tudi na njegova močna področja. Išče le šibka področja in napake. 

Je pravočasna, da omogoči izboljšanje. Je prepozna in ne omogoča izboljšanja. 

Omogoča učencu, da se tudi sam ocenjuje in 

spremlja svoj napredek. 

Ocenjevanje je od učenca odtujen postopek. 

Tabela 3: Učinkovitost povratne informacije (prirejeno po Wiggins, 1998, str. 49, v Rutar Ilc, 

2003). 

Povratna informacija o učenčevem znanju je namenjena tako učitelju kot učencu. Učitelj zbira 

in posreduje povratne informacije učencu neprestano med poučevanjem in pri tem uporablja 

različne načine ugotavljanja znanja, od bolj do manj formalnih. Dlje časa, ko učitelj zbira 

informacije na ta način, bolj celovito sliko o znanju posameznega učenca si lahko ustvari. 

Nobeno posamezno vedenje, strategija, dejavnost ali preizkus znanja mu namreč ne zagotavlja 

celotne slike učenčevega znanja (Marsh, 2008). Ruiz Primova (2011) ugotavlja podobno, da 

se mora učitelj, za ustvarjanje čim bolj celovite slike o znanju učencev, med poučevanjem 

neprestano uporabljati različne načine neformalnega preverjanja znanja, ki so med seboj 

skladni in mu omogočajo razumeti, kako učenci razvijajo svoje mišljenje in znanje, ki je 

vezano na doseganje učnih ciljev iz kurikuluma. V naslednjem poglavju bomo tako predstavili 

načine neformalnega formativnega preverjanja znanja, v katere so vedno vpete tudi povratne 

informacije učitelju in/ali učencu o njegovem znanju. 
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4 NAČINI NEFORMALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

Sqroi (1995, v Susuwele Banda, 2005) meni, da je učiteljevo ugotavljanje znanja z namenom 

vodenja učencev k razumevanju matematičnih konceptov zelo zahtevno, saj mora učitelj pri 

tem učencem zagotoviti aktivno udeleţbo in jim v učni uri dati dovolj "prostora" za 

raziskovanje matematičnih idej. Pri tem je smiselno, da učitelj v ta namen uporablja različne 

načine ugotavljanja znanja, ki mu omogočajo uvid v učenčeve mentalne procese, medtem ko 

ti rešujejo matematične naloge (Carr, 2002; Robinson, 1995; v Susuwele Banda, 2005). 

Arends (2000, v Taylor, 2003) dodaja, da lahko učitelj različne načine neformalnega 

ugotavljanja znanja uporablja v različne namene, in sicer lahko z njimi ugotavlja učenčevo 

predznanje, spretnosti, ki naj bi jih učenec usvojil, učenčev napredek in doseganje učnih ciljev 

po učnem načrtu. Prav tako pa mu neformalni načini ugotavljanja znanja pomagajo pri 

učinkovitejšem vodenju učnega procesa in podajanju povratnih informacij učencem o 

njihovem znanju. 

Zupanc (2004c) pravi, da je morda več kot 90 % vseh meritev dejavnosti učencev v razredu 

vezano na občasno opazovanje in zastavljanje vprašanj, manj kot 10 % pa predstavljajo bolj 

formalni načini preverjanja. Učiteljeva opazovanja in ustna vprašanja/razgovor tako 

predstavljajo najobičajnejši način preverjanja znanja v razredu (Zupanc, 2004c; Lambdin in 

Forseth, 1996; Abi Faraj, 2011; Morony in Olssen, 1994; Allal in Lopez, 2005). Lambdinova 

in Forsethova (1996) podobno kot Wallach in Even (2005) pri tem še posebej izpostavita 

učiteljevo poslušanje učencev kot način neformalnega ugotavljanja znanja, medtem ko 

Morony in Olssen (1994) načine neformalnega preverjanja znanja opredelita z bolj natančno 

opredelitvijo interakcije v razredu (npr. postavljanje vprašanj, interakcije med učenci, uporaba 

opazovalnih list, poslušanje pripomb učencev). Black in William (1998b) pri opisovanju 

formativnega preverjanja znanja omenjata tri načine: diskusijo v razredu, učiteljevo 

opazovanje in pregledovanje pisnih izdelkov. Ginsburg (2009) podobno kot Black in William 

(1998b) med načini zbiranja informacij o znanju učenec omenja še reševanje nalog, ki je 

lahko bolj (pisni preizkusi) ali manj formalno ter klinični intervju, pri katerem se učitelj 

pogovarja o reševanju naloge individualno s posameznim učencem.  

National Research Council (2009) podobno pri opisu formativnega preverjanja znanja zapiše, 

da obstajajo tri vrste formativnega preverjanja znanja. Le-te opredeli glede na načine, s 
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katerimi učitelj izvaja formativno preverjanje znanja: opazovanje, naloge in intervjuji oz. 

razgovori učitelja z učenci. Vsi trije načini so med seboj povezani, kar National Research 

Council (2009) predstavi skozi opis primera uporabe v razredu. 

Primer povezovanja načinov neformalnega formativnega preverjanja v razredu 

(National Research Council, 2009) 

Učitelj je pri pouku opazil, da učenka pogosto sama od sebe poimenuje nekatere like pri tem, 

ko pripenja modele likov na tablo. Učitelj je tudi opazil, da učenka razlikuje pravokotnike ne 

glede na velikost in barvo od drugih štirikotnikov. Učitelj nikoli ni opazil, da bi učenka 

poimenovala kvadrat, zato ji je dal nalogo, pri kateri je morala poimenovati narisane like 

(velik rdeč in majhen zelen kvadrat). Na podlagi rešitve naloge je ugotovil, da učenka ne 

razlikuje različnih kvadratov glede na velikost in barvo. Učitelja je to nekoliko zmedlo, saj je 

učenka po tem kriteriju ustrezno prepoznala pravokotnike. Ker je učitelj ţelel razumeti, kako 

učenka razume pojem kvadrata, jo je vprašal, kaj je kvadrat in kakšno vlogo imata pri tem 

barva in velikost. Učenka je učitelju odgovorila, da je vseeno, kakšne barve je lik in je še 

vedno lahko kvadrat, pomembno pa je, da je velik, saj so kvadrati veliki. Ko jo je učitelj 

vprašal, zakaj mora kvadrat biti velik, učenka ni vedela odgovora. Učitelj se je po tej situaciji 

odločil, da bo učenki pokazal pravokotnike, ki jih je uspešno razvrščala. Iz razumevanja kaj je 

pravokotnik in v čem se razlikuje od drugih likov, je učitelj med razgovorom z učenko tej 

pomagal spoznati, da tudi pri kvadratu nista pomembna barva ali velikost lika. 

Tovrstno formativno preverjanje znanja učitelji večinoma spontano in vsakodnevno izvajajo 

pri svojem pouku. Pri tem pridobijo od učencev povratne informacije o njihovem znanju v 

različnih oblikah.  

Eisenkraft (2008, v Ruiz Primo, 2011) je opredelil načine neformalnega preverjanja znanja z 

opisom oblike, v kateri so informacije, ki jih učitelj zbira, izraţene. Eisenkraft (2008, v Ruiz 

Primo, 2011) tako razlikuje naslednje oblike zbiranja informacij o znanju učencev: 

 ustna oblika (učenčeva vprašanja in odgovori, poslušanje razgovora učencev v manjših 

skupinah, učiteljev pogovor z učenci); 

 pisna oblika (učenčevi zapisi v zvezke, delovne zvezke, na učne liste); 

 grafična oblika (risbe, grafi, miselni vzorci); 
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 praktična oblika (opazovanje učencev pri izvajanju praktične dejavnosti); 

 neverbalna oblika (različne oblike neverbalne komunikacije npr. telesna govorica, mimika 

obraza). 

Iz navedenih oblik zbiranja informacij o znanju učencev lahko prav tako razberemo osnovne 

načine neformalnega formativnega preverjanja znanja, ki so: opazovanje, razgovor in naloge; 

načini so, kot smo ţe videli, med seboj povezani in se dopolnjujejo. 

V naslednjih treh razdelkih bomo predstavili ključne značilnosti posameznih načinov 

neformalnega ugotavljanja znanja. 

4.1 OPAZOVANJE 

Ginsburg (2009) pravi, da ima opazovanje dolgo in raznoliko zgodovino v psihologiji. V svoji 

najosnovnejši obliki vključuje poskus zbiranja informacij o naravno odvijajočem se vedenju 

brez vplivanja nanj. Pridobivanje podatkov pri opazovanju običajno poteka z aktivnim 

beleţenjem z uporabo neke vrste tehnologije (video, papir). Opazovanje lahko vključuje tudi 

zbiranje in analiziranje učenčevih izdelkov (npr. zapisi na tablo, v zvezke). Monory in Olssen 

(1994) pa pravita, da preverjanje učenčevega znanja z opazovanjem učencev večinoma poteka 

pasivno tako, da učitelj učence opazuje in posluša, medtem ko so učenci aktivno vpeti v učni 

proces.  

Maxwell (2001) pravi, da predstavlja opazovanje v predšolskem izobraţevanju najbolj 

primeren način ugotavljanja otrokovega znanja, medtem ko se v nadaljnjem šolanju temu 

načinu ugotavljanja znanja daje vedno manj poudarka. Hkrati dodaja, da bi moralo 

opazovanje kot način ugotavljanja učenčevega znanja ostati pomemben vir informacij učitelju 

o učenčevem znanju na vseh stopnjah šolanja. 

Opazovanje je lahko izvedeno v obliki formalnega ali neformalnega preverjanja znanja. 

Neformalno opazovanje je nenačrtovano opazovanje, kjer učitelj pomembne in relevantne 

informacije pridobi po naključju znotraj različnih učnih dejavnosti. Pri načrtovanem 

opazovanju pa učitelj ţe v fazi načrtovanja učne ure opredeli, kdaj bo opazoval, katere učence 

bo opazoval in kaj bo pri njih opazoval. Učitelj dejavnosti oblikuje v namen opazovanja in ne 

učenja. Pri nenačrtovanem opazovanju pa učitelj opazuje tisto, kar pri njem pritegne 
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pozornost med samim poučevanjem (Assessing and evaluating students learning, 2012; 

Maxwell, 2001). Značilnost opazovanja je tudi, da lahko spontano opazujemo več stvari hkrati 

ali zaporedoma. Če se učitelj pri tem osredotoči na en sam dogodek, ga lahko podrobneje 

opazuje (Zupanc, 2004c). Abi Farajeva (2011) opazovanje razume kot način ugotavljanja 

znanja, kjer se učitelj giblje po razredu in pri tem opazuje učence, ko rešujejo naloge. Pri tem 

podobno kot Ginsburg (2009) poudarja, da je pomembno, da si učitelj tako zbrane informacije 

beleţi in temu ustrezno prilagaja učni proces. Charltonova (2005) pravi, da lahko učitelj s tem 

tudi poveča objektivnost ugotavljanja znanja. Primer beleţenja podatkov, pridobljenih z 

opazovanjem so anekdotični zapisi. Učitelj lahko zbira, beleţi in reflektira anekdotične zapise 

tako pri formalnem kot pri neformalnem opazovanju. Učitelj lahko pri tem uporabi beleţko, v 

kateri je vsak list namenjen beleţenju informacij o posameznem učencu. Za nenačrtovano 

opazovanje učitelji najpogosteje uporabijo indeksirane kartice, na katere si ob koncu ure 

zapišejo pomembne informacije, ki so jih opazili med uro. Drugi primer beleţenja podatkov, 

pridobljenih z opazovanjem so ček liste, vendar smo pri njih ţe bolj usmerjeni na točno 

določene elemente, ki jih bomo pri uri opazovali in so kot take namenjene ţe bolj formalnemu 

opazovanju (Assessing and evaluating students learning, 2012).  

V raziskavi, ki sta jo izvedla Monory in Olssen (1994), je večina učiteljev navedla opazovanje 

kot pomemben način pridobivanja informacij o znanju učencev predvsem za vodenje učencev 

pri učenju. Monory in Olssen (1994) sta izpostavila kot pomemben način ugotavljanja znanja 

tudi opazovanje medvrstniškega ocenjevanja. Pri tem sta poudarila, da učitelj ne prevzame 

neposredno ocene učenca, ampak ta ocena nastane na osnovi njegove interpretacije tistega, 

kar je pri učencu ob tem opazil. Interpretacija pa je odvisna tudi od učiteljevega 

profesionalnega znanja.  

Ginsburg (2009) opozarja, da izvajanje opazovanja ni tako enostavno, kot je videti na prvi 

pogled. Opazovanje zahteva od učitelja dobro teoretično poznavanje opazovanih vidikov. Da 

lahko učitelj opazovanje učinkovito uporablja, mora dobro poznati učence, imeti dobro 

matematično znanje ter vedeti, kako se učenci učijo.. Charltonova (2005) pa pravi, da je pri 

opazovanju pomembno, da učitelj preneha učiti in da postane opazovalec. Hkrati mora biti 

sposoben interpretirati to, kar opazi (Ginsburg, 2009; National Research Council, 2009). Pri 

tem Zupanc (2004c) poudarja, da je treba vedno jasno razlikovati med tem, kaj je bilo 

opaţeno in interpretacijo tega, kar je bilo opaţeno. Učitelj, ki je strokovnjak za vsebino, ki jo 
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poučuje in je ne poučuje prvič, je mnogo učinkovitejši pri opazovanju kakor učitelj, ki pozna 

vsebinsko področje površno (Zupanc, 2004c).  

Kljub prednostim pa ima opazovanje, podobno kot ostali neformalni načini ugotavljanja 

znanja, nekaj pomanjkljivosti. Ena izmed njih, na katero opozarja Charltonova (2005), je, da 

je pri njem nemogoče biti povsem objektiven. Pravi, da učitelj preprosto ne more izbrisati 

vseh socialnih dejavnikov in spoznanj, pod vplivom katerih si oblikuje interpretacije tistega, 

kar vidi. Zupanc (2004c) še opozarja, da so učiteljeva sklepanja o doseţkih učencev pogosto 

precenjena, če temeljijo le na opazovanju. Učitelj namreč v razredu raje opazi znanje pri 

boljših učencih, kakor opazuje reakcije slabših. Neformalno opazovanje je po navadi 

usmerjeno k boljšim učencem predvsem zato, ker so učinki poučevanja pri teh učencih hitro 

zaznavni. Učence, ki hitro usvojijo znanje, učitelj prve opazi ţe po reakcijah ali s 

podvprašanjem. To pa še ne pomeni, da vsi učenci v razredu ţe razumejo snov, ki se poučuje. 

Pomembna omejitev pri učiteljevem opazovanju, ki jo Zupanc (2004c) še izpostavlja, je, da se 

opazovanje večinoma nanaša na dejavnost učenca, ki je spontana. Če učenčeva dejavnost v 

takšni situaciji ne potrdi obvladovanja neke spretnosti, je razlog lahko, da je učenec res ne 

obvlada, ali pa je ni izvedel iz zelo različnih razlogov.  

Ginsburg (2009) pravi, da je z opazovanjem teţje ugotavljati znanje učencev, če so razredi 

veliki. Pravi, da je opazovanje zahtevno za izvedbo v razredu, kjer imamo 25 ali celo 30 

učencev. Zupanc (2004c) v okviru te problematike izvajanja opazovanja dodaja, da učitelj 

zazna le majhen del učenčevih dejavnosti. Vendar pa Maxwell (2001) na to kritiko dodaja, da 

ima učitelj pri pouku veliko priloţnosti za opazovanje in tako še ni problematično, če kdaj 

česa ne opazi. Pri tem še dodaja, da je včasih vseeno smiselno, da učitelj opazovanje tudi 

nekoliko načrtuje. Cavendish s sod. (1990, v Black, 1998) je v svojem projektu skušal 

povečati učinkovitost učiteljev pri opazovanju učencev pri delu/učenju. Pri tem je ugotovil, da 

učitelji ne najdejo časa za opazovanje, ker niso pripravljeni spremeniti prakse dela v razredu, 

tako da bi dali učencem več odgovornosti in sebi manjši nadzor nad procesom učenja.  

Najpomembnejša pomanjkljivost pri ugotavljanju znanja z opazovanjem pa je, da nam ne 

omogoča vpogleda v učenčevo mišljenje (Ginsburg, 2009). Kot se je spraševal ţe Piaget 

(1976, str. 6–7, v Ginsburg, 2009): "Kako veliko neizraženih misli ostane skritih, dokler smo 

omejeni le na opazovanje učencev in z njimi ne spregovorimo?" 
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Kljub tej kritiki Ginsburg (2009) pravi, da se lahko učitelj iz opazovanja veliko nauči. Lahko 

na primer opazuje, kako se otrok igra s kockami in pri tem raziskuje idejo simetrije in vzorcev 

(Seo in Ginsburg, 2004, v Ginsburg, 2009), ali opazuje pogovor dveh učencev o tem, katero je 

največje število (Geldman, 1980, v Ginsburg, 2009), ali pogleda učenčevo domačo nalogo, iz 

katere so razvidni učenčevi koraki reševanja matematičnega problema (Ginsburg, 2009). 

Učitelj med opazovanjem učencev pri pouku spoznava tudi učenčev odnos do matematičnih 

nalog, njegovo sposobnost zaupanja v lastne sposobnosti, motivacijo, samostojnost reševanja 

nalog, interakcijo z ostalimi učenci ter učenčeve strategije učenja ter razumevanje snovi 

(Grimison, 1992).  

Če pa si ţeli učitelj ustvariti čim bolj celostno sliko o znanju učencev, je smiselno, da poleg 

opazovanja uporablja še druge načine ugotavljanja znanja. Kot pravi Zupanc (2004c), če 

učitelj od neformalnih načinov ugotavljanja znanja uporablja samo opazovanje, ne preverja pa 

s postavljanjem vprašanj, mu v primernem času ne bo uspelo zbrati uporabnih informacij. Po 

mnenju Zupanca (2004c) vprašanja zelo pospešijo neformalno opazovanje. Pomen 

postavljanja vprašanj pri opazovanju poudarjata tudi Lester in Kroll (1991, v Grimison, 1992). 

Ker pa je zastavljanje vprašanj bolj vsiljivo kot opazovanje, je treba biti pri tem previden in 

preudaren (Oosterhof, 2001; v Zupanc, 2004c). Tudi Monory in Olssen (1994) pravita, da 

lahko učitelj opazovanje dopolni s postavljanjem vprašanj učencem in načrtovanjem 

določenih situacij, pri katerih bo učence opazoval. Kot primere Monory in Olssen (1994) 

navajata skupinske projekte, reševanje nalog odprtega tipa, medvrstniško ocenjevanje in 

tutorstvo.   Kleinsasser (1991, v Charlton, 2005) pa pravi, da učiteljeva opazovanja tako 

vključujejo vsakodnevne razgovore z učenci in opazovanja učencev pri delu (ko rešujejo 

nalogo ali kaj izdelujejo).  

V nadaljevanju bodo tako predstavljeni še drugi načini neformalnega formativnega 

preverjanja znanja, ki običajno vedno spremljajo učiteljevo opazovanje. 

4.2 REŠEVANJE MATEMATIČNIH NALOG 

Ker nam samo opazovanje učenčevega vedenja ne pove dovolj o njegovem mišljenju, 

uporabljamo za preverjanje učenčevega znanja še druge načine. Eden izmed njih so naloge, ki 

jih učitelj pripravi učencem za reševanje. Naloge ne predstavljajo naravnega dogodka v 

razredu, ampak so načrtovane. V primeru, da so te naloge posebej izbrane za preverjanje 
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učenčevega znanja, govorimo o formalnem preverjanju znanja. Če pa učenci rešujejo naloge 

med vsakodnevnimi učnimi dejavnostmi z namenom učenja, govorimo o neformalnem 

preverjanju znanja. Učitelj lahko pri tem da vsem učencem enake naloge ali pa so le-te 

različne za posamezne učence. Pri izbiri nalog Black in William (1998a) poudarjata, da 

morajo biti le-te zasnovane na učnih ciljih, za katere učitelj ţeli, da jih učenec doseţe oz. z 

njimi ugotovi, v kolikšni meri jih je učenec ţe dosegel. Hodgen in Marshall (2005) prav tako 

poudarjata, da je učiteljeva izbira oz. oblikovanje nalog zelo pomembno, saj vpliva na 

kakovost povratne informacije, ki jo na podlagi rešene naloge dobita tako učitelj kot učenec.  

Ames (1992, v Black, 1998) je izpostavil nekaj vidikov, ki naj bi jih učitelj upošteval pri 

oblikovanju in izbiranju nalog za učence. Po njegovem mnenju mora učitelj imeti pripravljeno 

zbirko raznolikih in zanimivih nalog, s katerimi preverja različne taksonomske ravni znanja. 

Naloge morajo učencem predstavljati izziv, omogočati doseganje kratkoročnih učnih ciljev, 

biti usmerjene na smiselne vidike učenja in podpirati razvoj in uporabo učinkovitih učnih 

strategij. Blumenfeld (1992, v Black, 1998) pri tem opozarja, da naloge učencem ne smejo 

predstavljati prevelikega izziva oz. ne smejo biti prezahtevne, saj jih učenec ne bo ţelel 

reševati.  

Večina nalog pri matematiki je sestavljenih tako, da je njihova rešitev vrednotena zgolj kot 

pravilna ali nepravilna. Hodgen in William (2006) pravita, da če ţeli učitelj vedeti, kako 

učenec razume matematične pojme, mora učenca izzvati z nalogami, ki od njega zahtevajo 

razmišljanje in pogovor o matematičnih idejah. Pri teh nalogah se učenec sreča z nečim 

nepričakovanim (npr. očiten odgovor, ki pa je napačen, problem, ki nima samo enega 

pravilnega odgovora, učitelj zagovarja napačen odgovor, očiten odgovor ni vedno pravilen). 

Če torej učitelj poda nalogo, pri kateri je najbolj očiten odgovor napačen ali le delno pravilen, 

spodbudi pri učencih diskusijo, v kateri lahko učenci zagovarjajo svoje ideje/rešitve. Tudi 

Marshall in Drummond (2006) pravita, da narava nalog, ki jih učitelj načrtuje, pomembno 

vpliva na obseg in potencial za nadaljnje interakcije med učiteljem in učenci ter tudi na 

kakovost in tip razgovora učitelja z učenci. 

Primer naloge, ki lahko izzove razgovor med učenci (Hodgen in William, 2006) 

Katera izmed naslednjih trditev je pravilna: 
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    0,33 je večje kot 
1

3
, 

    0,33 je manjše kot 
1

3
, 

    0,33 je enako 
1

3
, 

    premalo podatkov. 

Hodgen in William (2006) pravita, da so vsi ti odgovori do neke mere pravilni in jih je 

mogoče utemeljiti. Zastavljena naloga tako nudi učitelju priloţnost za pogovor in preverjanje 

razumevanja desetiškega mesta števil ter enakosti decimalnega števila z ulomkom.   

V kolikšni meri je ta naloga formativna, je odvisno od učiteljevega vodenja razgovora z 

učenci ter njegove interakcije z njimi. Da učitelj preveri razumevanje, lahko na primer vpraša 

učence: Ali je 0,33 lahko kdaj večje od 
1

3
? Ali je 0,33 vedno enako 

1

3
? 

Naslednji koraki v poučevanju so vedno odvisni od učenčevih odgovorov. Učitelj ima pri tem 

pomembno vlogo, da naredi te nadaljnje korake eksplicitne. Učitelj bi lahko postavil učencem 

vprašanje: Ali je to enako pri 0,25 in 
1

4
? 

V tej nalogi sta dve bistveni značilnosti, ki spodbujata formativno preverjanje (Hodgen in 

William, 2006): 

    Izziv omogoča, da učenci pokaţejo različne ravni sposobnosti in doseţkov ter da se učijo 

drug od drugega. 

    Naloga omogoča, v nasprotju s pravilnimi odgovori, več priloţnosti za dajanje povratnih 

informacij in videnje, koliko učenci razumejo. 

Učencem lahko podamo tudi naloge, kjer uporabimo to, kar vemo o učenčevem predznanju. 

Primer naloge z uporabo učenčevega predznanja (Hodgen in William, 2006) 

Izračunaj  0,4.  
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Pogosto tudi boljši učenci odgovorijo, da je rešitev 0,2, ker to poveţejo s tem, da vedo, koliko 

je  4. Če izhajamo iz tega, kar ţe vedo, lahko učencem rečemo, da preverijo pravilnost svoje 

rešitve. Učenci bodo kmalu ugotovili, da njihova rešitev ni pravilna.  

Učencem lahko podamo probleme z več kot enim pravilnim odgovorom, saj učenci večinoma 

pričakujejo, da bo imela naloga le eno pravilno rešitev. Vendar pa lahko imajo resnični 

matematični problemi več kot eno rešitev ali pa nobene.  

Primeri nalog, kjer je več ali nič rešitev (Hodgen in William, 2006) 

Reševanje kvadratne enačbe x2= 4 nam da dve rešitvi: 2 in -2. 

Nadaljuj dano zaporedje: 1,2,4… 

Nariši trikotnik s stranicami dolžine 4 cm, 6 cm in 11 cm.  

S temi nalogami lahko pri učencih spodbudimo diskusijo, v kateri učenci soočajo svoja 

mnenja oz. rešitve.  

Hodgen in William (2006) tudi predlagata, da včasih učencem podamo primere rešenih 

računov (npr. pisnega mnoţenja), pri katerih mora učenec poiskati napake. Za učenje so 

namreč napake po navadi boljše kot pravilni odgovori. Pri tovrstnih nalogah morajo učenci 

ugotoviti, zakaj nekateri postopki niso pravilni in kje so napake. S tem učenci spoznavajo, 

kako prihaja do napak (npr. v algoritmih) in kako se jim izogniti. 

Pri matematiki so pomembne tudi naloge, kjer lahko generiramo več različnih poti reševanja 

(Hodgen in William, 2006). Pri tem učence sprašujemo, kaj so prednosti/slabosti posameznih 

strategij reševanja, v čem so si strategije podobne in v čem se razlikujejo, katera strategija je 

laţja/teţja ipd. 

Zelo velik pomen pri preverjanju razumevanja ima tudi ustvarjanje kognitivnega konflikta. 

Ustvarimo ga lahko na primer tako, da predlagamo rešitev, ki je napačna, čeprav se zdi 

smiselna ali pa predlagamo pravilno rešitev, čeprav učenci mislijo, da je napačna (Hodgen in 

William, 2006). 
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Primerna je tudi uporaba delovnih zvezkov. Pri tem lahko učenci sami izberejo dve nalogi, ki 

se jim zdita enostavni in dve teţki nalogi. Teţki nalogi rešijo po posvetu s sošolcem. 

Posebej zanimivi pa so tudi primeri nalog, ki sami zase kaţejo na to, da če jih učenec pravilno 

reši, lahko učitelj misli, da učenec to zna. Primer takšne naloge je npr. kateri izmed danih 

ulomkov je večji: 
2

3
 ali 

3

4
? Učenec v tem primeru pravilno odgovori, da je 

3

4
 več kot 

2

3
 in učitelj 

na podlagi učenčevega odgovora sklepa, da le-ta zna primerjati ulomke po velikosti. Učitelj 

nato učenca vpraša po utemeljitvi in učenec pove, da je to zato, ker je 3 večje od 2 in 4 večje 

od 3. Iz učenčevega odgovora je sedaj razvidno, da ni nujno, da učenec razume primerjanja 

ulomkov po velikosti v splošnem. V ta namen je nato učencu smiselno dati naloge, kjer pride 

do različnih situacij pri primerjanju velikosti števcev in imenovalcev (Allsopp s sod., 2008).  

Ţe iz primerov, ki sta jih navedla Hodgen in William (2006) in podobno tudi Allsopp s sod. 

(2008) je razvidno, da s samim pregledom rešitev nalog učencev učitelj nujno ne dobi 

zadostnih informacij o učenčevem znanju oz. o njegovem matematičnem razmišljanju. 

Predvsem napačne rešitve učencev učitelj laţje interpretira, če učencem postavi dodatna 

vprašanja o tem, zakaj so napisali določeno rešitev oz. kako so prišli do rešitve.  

Piaget (v Ginsburg, 2009; v National Research Council, 2009) je v ta namen namesto 

frontalnega razgovora učitelja z učenci predlagal uporabo kliničnega intervjuja kot način za 

raziskovanje otrokovih kognitivnih procesov. Za učitelja je pomembno, da uporablja razgovor 

tako individualno kot frontalno z vsemi učenci. V nadaljevanju bomo predstavili oba načina 

uporabe razgovora pri pouku. 

4.3 POGOVOR  

Učiteljevi razgovori in diskusije z učenci v razredu predstavljajo enega izmed osnovnih in 

nujnih elementov neformalnega ugotavljanja znanja učencev. Na splošno ti razgovori 

omogočajo učitelju hitro preverjanje učenčevega znanja in razumevanja snovi ter posledično 

učinkovitejše vodenje učenca k doseganju zastavljenih učnih ciljev. 

Prva, ki sta učni razgovor postavila v funkcijo preverjanja znanja, sta bila Duschl in Gitomer 

(1997, v Ruiz Primo, 2011). Vendar je bilo pri njima preverjanje znanja načrtno vgrajeno v 

učno dejavnost in kot takšno še ne čisto neformalno. Ruiz Primova in Furtakova (2004, 2006, 
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2007, v Ruiz Primo, 2011) sta ugotovili, da je bil razgovor v razredu šele kasneje določen za 

obliko neformalnega formativnega preverjanja znanja. Razgovor je tako zasnovan na dialogu 

med učiteljem in učenci in vključuje preverjanje učenčevega znanja znotraj dejavnosti, ki ni 

neposredno namenjena preverjanju znanja. Takšni razgovori pomagajo učitelju, da neprestano 

zbira informacije o tem, v kolikšni meri učenci razumejo učno snov in na podlagi tega 

oblikuje nadaljnje učne dejavnosti, ki učencem pomagajo doseči zastavljene učne cilje. Glavni 

namen takšnih razgovorov je narediti učenčevo mišljenje vidno, saj lahko učitelj le tako 

ugotovi, kaj učenec ţe zna ter se ustrezno odzove, da spodbudi učenca k doseganju 

zastavljenih učnih ciljev. Na podlagi kakovostnega pogovora med učenci ali učencem in 

učiteljem si lahko tudi učenec oblikuje globlje razumevanje določenega (matematičnega) 

pojma. Kadar učenec nekaj pove "s svojimi besedami", smo, po mnenju Martina Nystranda 

(Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009), "priče ostri bitki, v kateri učenec oblikuje smisel, 

svoje lastno razumevanje", namesto, da bi zgolj ponavljal tuje misli, formulacije iz zvezkov in 

knjig. Marentič Poţarnikova in Plut Pregljeva (2009) zato pravita, da je pomembno pogovor 

oblikovati tako, da učitelj in učenec v sosledju korakov skupaj soustvarjata (za učenca novo) 

znanje. Šolskega znanja v tem kontekstu ne smemo pojmovati kot znanje neke objektivne 

danosti, katerega učitelj v primerni obliki podaja učencem, ampak kot znanje, ki nastane kot 

rezultat nekega procesa, v katerega je učenec aktivno vpleten. Šele v tem kontekstu dobi učni 

pogovor pomembno vlogo v procesu učenja učenca (Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009). 

Iz zapisanega lahko vidimo, da imajo razgovori v razredu pomembno funkcijo in kot pravita 

Marentič Poţarnikova in Plut Pregljeva (2009) kakovost pogovora v razredu vpliva tudi na 

kakovost učenčevega učenja. 

Marentič Poţarnikova in Plut Pregljeva (2009) sta ugotovili, da če učitelje vprašamo, zakaj se 

v razredu pogovarjajo z učenci, bodo največkrat odgovorili, da ţelijo s tem popestriti razlago, 

zbuditi oz. vzdrţati pozornost učencev, jih bolj motivirati in aktivirati, zlasti pa ugotoviti, 

koliko so si zapomnili od prejšnjih ur in kaj ţe vedo, tako da potem na to naveţejo nadaljnjo 

obravnavo snovi. Bolj redki so odgovori, da ţelijo s pogovorom ugotoviti, kakšne so izkušnje 

učencev, kako razumejo določene pojme, kakšne domneve imajo o njih, kaj jih pri tem 

zanima. Razmeroma redko je v ospredju pozornosti tudi namen, da bi s pogovorom spodbudili 

učence k razmišljanju in poglobili njihovo razumevanje. Slovenska raziskava o učiteljevem 

namenu uporabe pogovora je pokazala, da učitelji pogovor najpogosteje vključujejo z 

namenom ugotavljanja in preverjanja učenčevega predznanja ter motiviranja učencev za 
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sodelovanje. Nekoliko redkeje so bili odgovori vezani na ugotavljanje in razvijanje 

razumevanja, razvoj logičnega mišljenja in sklepanja, opisovanja izkušenj učencev, povezavo 

z ţivljenjem ter razvojem komunikacijskih sposobnosti pri učencih (Marentič Poţarnik in Plut 

Pregelj, 2009). Ker je raziskava vključevala le manjše število slovenskih učiteljev, rezultatov 

ne moremo posplošiti, lahko pa iz njih vidimo nekaj namenov, za katere učitelji uporabljajo 

pogovor v šoli.  

Marentič Poţarnikova in Plut Pregljeva (2009) tudi ugotavljata, da je pri pouku na vseh 

stopnjah veliko pogovarjanja brez pravega cilja. Predvsem se to nanaša na uvodne pogovore, 

ki niso vezani na nadaljnjo obravnavo snovi in bi jih bilo v takšnem primeru bolje nadomestiti 

z ustrezno razlago ali usmeritvijo učencev v pisni vir ali v opazovanje ter jih šele kasneje 

pritegniti v pogovor. 

4.3.1 Individualni razgovor 

Individualni razgovor, po Piagetu (1976, v Ginsburg, 2009) imenovan kot klinični intervju, po 

mnenju Ginsburga (2009) predstavlja najboljšo dopolnitev k ostalim načinom ugotavljanja 

znanja (opazovanje, reševanje nalog). Po navadi se klinični intervju začne z nalogo, ki jo 

učitelj da učencem v reševanje. Med reševanjem učitelj učenca opazuje in si oblikuje neko 

mnenje o njegovem znanju. Da svoje sklepanje potrdi ali ovrţe, lahko učencu poda novo 

ustrezno nalogo, ki jo učenec rešuje vodeno s strani učitelja. Ob reševanju učitelj učencu 

postavlja vprašanja in ga tako spodbuja k razmišljanju. Včasih učitelj pri tem predstavi 

učencu napačno rešitev, da preveri učenčevo zaupanje v lastno znanje. Sam postopek 

intervjuja ni mehaničen, splošen, ampak je prilagojen učencu. Njegovo zahtevnost povečuje 

potreba po učiteljevem takojšnjem interpretiranju učenčevih odgovorov in uporabi le-teh pri 

nadaljnjem raziskovanju učenčevega mišljenja. Vsaka takšna interpretacija je zasnovana na 

neki teoriji (eksplicitni ali intuitivni) o otrokovem mišljenju (Ginsburg, 2009).  

Primer kratkega intervjuja med učiteljem in učencem (Ginsburg, 2009) 

Učitelj: Koliko je 8+7? 

Učenec: 8+7 je … (premor) 15. 

Učitelj: OK. Imam nekaj vprašanj zate. Kako si računal 8+7? 
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Učenec: Ker je 8+8 enako 16 in ker je 7+7 enako 14 in če dodam 1 k 7, bo to 15. Enako, 

kot če dam 1 manj kot 8, bo spet enako 15. 

Iz predstavljenega intervjuja je mogoče razbrati več stvari o učenčevem razmišljanju. 

Učenčev premor pred odgovorom lahko učitelju pove, da učenec odgovora najverjetneje ni 

zgolj priklical iz spomina, ampak je rezultat nekega postopka. S preprostim vprašanjem "Kako 

si prišel do tega rezultata?" je učitelj pri učencu izzval obrazloţitev odgovora oz. razkritje 

njegovega razmišljanja. Učitelj je odkril učenčevo inovativno strategijo, po kateri je prišel do 

rezultata. Učenec je pri tej strategiji uporabil ţe obstoječe znanje (učenec pozna vsoto dveh 

enakih števil), ki ga je malo prilagodil, da je lahko rešil nov problem. Kot zadnje kar se iz 

razgovora vidi pa je, da je učenec zelo jasno predstavil svojo metodo reševanja, kar kaţe na 

njegovo sposobnost dobrega matematičnega izraţanja (Ginsburg, 2009). 

Predstavljeni razgovor vključuje le eno enostavno učiteljevo vprašanje, večinoma pa so ti 

razgovori bolj kompleksni (Ginsburg, 2009). Ginsburg (2009) tako opozarja, da je takšne 

intervjuje zahtevno izvajati. V najslabšem primeru lahko z njimi celo zavremo učenčevo 

mišljenje oz. izzovemo pri učencu odgovore, ki jih ţelimo slišati. Zato je treba učiteljem 

nuditi podporo pri izvajanju učinkovitih intervjujev z učenci. Še posebej pomembno je, da zna 

učitelj postavljati učencu učinkovita vprašanja in ustrezno ter sproti interpretirati učenčeve 

odgovore. Long in Ben-Hur (1996, v McIntosh, 1997) sta predlagala nekaj trditev in vprašanj, 

s katerimi lahko začnemo individualni razgovor z učenci:  

 Zanima me, kako si pri nalogi razmišljal. 

 Prosim, če mi pomagaš, da bi razumel nalogo. Predstavljaj si, da sem jaz učenec in ti 

učitelj. 

 Mislim, da ta naloga ni tako enostavna. Včasih te lahko zmede … ni tako? 

 Dobro je, če si vzameš čas za premislek. 

 Sedaj razumem, ampak ... 

Allsopp s sod. (2008) je prav tako podal nekaj predlogov, s katerimi lahko razgovor z 

učencem ob reševanju matematičnega problema naredimo bolj dinamičen, in sicer: 

 Učitelj reče učencu, da naj opiše, kako je rešil predhoden matematični problem. 
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 Učitelj reče učencu, da ga naj nauči rešiti dani problem, tako da mu pokaţe, kako se ga 

rešuje. 

 Učitelj reče učencu, naj poskusi ugotoviti, kje je učitelj pri reševanju danega problema 

naredil napako. 

 Učitelj reče učencu, naj utemelji vsak korak v reševanju matematičnega problema. 

Kljub zahtevnosti pa Ginsburg (2009) meni, da je izvajanje intervjuja odlično sredstvo za 

učiteljevo formativno preverjanje učenčevega znanja, saj nam omogoča globlji vpogled v 

učenčevo mišljenje. Po navadi z intervjujem izvemo več kot le z opazovanjem ali pregledom 

učenčevih izdelkov. Intervju lahko uporabljamo tako v formalni kot neformalni obliki 

preverjanja znanja, vendar pa se v zadnji večkrat pojavlja. 

Klinični intervju ima kljub veliko prednostim za ugotavljanje znanja učencev eno pomembno 

slabost, to je, da je časovno precej neekonomičen (Grimison, 1992). McIntosh (1997) pravi, 

da bi bilo odlično, če bi imel učitelj čas za nekoliko daljši razgovor z vsakim učencem 

individualno, a v resnici tega časa nima, zato predlaga, da učitelj nekoliko bolj površno opravi 

individualni razgovor s posameznim učencem ali nekoliko daljši razgovor s skupino učencev. 

Skupino učencev v najširšem pomenu predstavlja kar cel razred, s katerim izvajamo frontalni 

razgovor.  

4.3.2 Frontalni razgovor 

Frontalni razgovor med učiteljem in učenci je v šoli nekaj običajnega, vendar pa se pri tem 

pogosto ne vprašamo, kaj je z njim mogoče doseči, čemu ga uporabljamo ter ali izrabimo res 

vse njegove moţnosti. V ta namen je smiselno, da ga v nadaljevanju nekoliko bolj natančno 

analiziramo.  

4.3.2.1 Dejavniki kakovostnega razgovora 

V različni literaturi o formativnem preverjanju znanja je poudarjeno, da na kakovost 

razgovora v razredu najbolj vpliva, kakšna vprašanja učitelj učencem zastavlja in koliko časa 

pusti učencem za odgovor (Black s sod., 2002, v Hodgen, 2007).  

V nadaljevanju bomo nekoliko natančneje predstavili nekatere izsledke raziskav, ki se 

navezujejo na raziskovanje kakovosti razgovora v razredu.  
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Kot smo ţe povedali, je pri razgovoru učitelja z učenci zelo pomembno, kakšna vprašanja 

učitelj postavi učencem. Za preverjanje različnih sposobnosti so potrebna različna vprašanja. 

Prav tako lahko z različnimi vrstami vprašanj učitelj vodi učenca skozi njegovo razmišljanje, 

diagnosticira njegovo znanje in na podlagi tega načrtuje ustrezne nadaljnje korake učenja, 

skozi katere pripelje učenca do globljega razumevanja (Minstrell in Zee, 2003). Vendar pa 

nam vsako vprašanje oz. vsaka strategija spraševanja tega ne omogoča, zato je smiselno 

pogledati, v čem se vprašanja med seboj razlikujejo. 

Merila za razvrščanje učiteljevih vprašanj so različna. Najbolj osnovna delitev je na odprta in 

zaprta vprašanja. Labinowiz (1989, v Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009) nekoliko bolj 

natančno razdeli vprašanja po kriteriju odprtosti in jih deli vzdolţ premice ozko/zaprto – 

široko/odprto: 

    Vprašanja o točno določenih informacijah so najoţja, odgovori nanje pa povsem 

predvidljivi. 

    Vprašanja, ki usmerjajo v miselno predstavo informacije (npr. primerjaj, analiziraj), so 

nekje vmes – odgovori nanje so predvidljivi do neke mere. 

    Vprašanja, ki spodbujajo k najrazličnejšim razlagam in predlogom (na kakšne načine bi 

...), so najbolj široka, odgovori nanje pa so nepredvidljivi. 

 

Oblika vprašanj, ki jih učitelj zastavlja učencem, odločilno oblikuje njihov "prostor za 

učenje". Pri odprtih vprašanjih se ta prostor bolj razširi, saj vprašanja od učenca zahtevajo, da 

pretehta več moţnosti. Tovrstna vprašanja Marentič Poţarnikova in Plut Pregljeva (2009) 

imenujeta tudi pristna vprašanja, saj pri njih učitelj nima vnaprej predvidenega odgovora. Če 

pri tako zastavljenem vprašanju učitelj z odgovorom ni zadovoljen, naj bi z dodatnimi 

vprašanji ali impulzi usmeril učenčevo razmišljanje. 

Hodgen in William (2006) pravita, da lahko tudi zaprta vprašanja spodbudijo diskusijo v 

razredu. Pri tem podajata primer vprašanja, ki kaţe na vrednost zaprtih tipov vprašanj. 

Primer vprašanja 

Ali so vsi kvadrati pravokotniki? 
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Učitelj reče učencem, naj vsak učenec poda odgovor. Če so vsi učenci odgovorili pravilno, 

gre učitelj s snovjo naprej, če nihče ne odgovori pravilno, učitelj matematični pojem ponovno 

obravnava, če je mnenje deljeno, lahko odpre diskusijo. Učenci morajo utemeljiti, zakaj so 

odgovorili z da oz. z ne. 

Najpogostejše in tudi najtehtnejše so razvrstitve vprašanj z vidika miselnih procesov, ki jih 

ţeli vprašanje spodbuditi pri učencih. Pri tem je najbolj groba razvrstitev na vprašanja višje in 

niţje kognitivne ravni. Najbolj razširjena razvrstitev vprašanj pa je delitev vprašanj po 

Bloomovi taksonomiji. Pri matematiki se v tam namen pogosteje uporablja Gagnejeva 

taksonomija.  

Ruiz Primova (2011) pravi, da naj bi bila vprašanja v razgovoru, ki je namenjen 

neformalnemu formativnemu preverjanju znanja, odprta, različnih taksonomskih stopenj in 

naj bi spodbujala učenca k nadaljnjemu razmišljanju. 

Stiggins s sod. (1989, v Black 1998) je v svoji raziskavi ugotovil, podobno kot navajata 

Thompson in Briars (v Grimison, 1992), da učitelji večinoma postavljajo učencem vprašanja, 

ki zahtevajo priklic dejstev (65 %). Če vprašanja zahtevajo od učenca le priklic znanih 

dejstev, potem lahko učitelj z njimi učencem posreduje le informacijo o pravilnosti odgovora. 

Po mnenju Blacka (1998) so torej boljša vprašanja, ki so konceptualno bogata in lahko vodijo 

v diskusijo v razredu. Z njimi lahko učitelj tudi dobi vpogled v učenčevo razumevanje pojmov 

(Grimison, 1992). Podobno pravita tudi Marentič Poţarnikova in Plut Pregljeva (2009), da so 

številne raziskave pokazale, da učitelji večinoma postavljajo vprašanja niţjih kognitivnih 

ravni, ki pri učencih izzovejo tudi krajše odgovore. Vprašanj, ki bi od učencev zahtevala 

analizo, sintezo ali vrednotenje, je malo. Razdevšek Pučkova (2004) pa pravi, da učiteljeva 

vprašanja odsevajo učiteljev koncept znanja in bistveno vplivajo na pojmovanje znanja pri 

učencih. To pomeni, da učitelji, ki prepogosto postavljajo spominska vprašanja in s povratno 

informacijo "nagrajujejo" odgovore na tej ravni, učencem sporočajo, da je znanje predvsem 

poznavanje dejstev. Razdevšek Pučkova (2004) še dodaja, da je pri tem zanimivo, da tovrstna 

vprašanja postavljajo kljub temu, da sicer pojmujejo znanje na višjih ravneh. Skribe Dimec 

(2000, v Razdevšek Pučko, 2004) je v povezavi s tem naredila raziskavo pri študentih in 

ugotovila, da se študenti sicer zavedajo potrebe po preverjanju znanja na višjih ravneh znanja, 

ne vedo pa, kako bi to naredili. 
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Učinkovitost vprašanj višje ali niţje spoznavne ravni je odvisna tudi od okoliščin; ne gre 

samo za količino enih in drugih, ampak tudi za njihovo vlogo, namen. Kakšna vprašanja 

zastavi učitelj, koliko jih zastavi in v kakšnem vrstnem redu, naj bi bilo odvisno od cilja, ki ga 

hoče učitelj doseči in tudi od sprotnih odzivov učencev. Učitelj mora pri tem vedeti, kaj hoče, 

hkrati pa poslušati učence in svoja vprašanja prilagajati temu, kar učenci povedo, oz. temu, 

kar se dogaja v razredu (Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009). 

Naslednje pomembno vprašanje pri tem je, ali naj učitelj vprašanja, ki jih bo učencem 

postavil, vnaprej načrtuje. Zagotovo je dobro, da si ključna vprašanja vnaprej zamisli, vendar 

pa ga ta vprašanja ne smejo ovirati pri posluhu za odgovore učencev. Učitelj mora tako 

vzpostaviti ravnovesje med vnaprej predvideno strukturo vprašanj in proţnim odzivanjem na 

"plodne trenutke" (Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009). Do določene mere mora torej 

tudi neformalno ugotavljanja znanja načrtovati.  

Marentič Poţarnikova in Plut Pregljeva (2009) pravita, da poleg vrste vprašanj, ki jih učitelj 

učencem postavlja, na kakovost razgovora v razredu vplivajo še drugi dejavniki, ki 

vključujejo različne strategije spraševanja: 

   zaporedje ("veriga") vprašanj; 

   učiteljev odziv na učenčev odgovor; 

   primerna uporaba spodbud; 

   čas, ki ga učitelj dopušča za odgovor. 

 

Pomembne spremembe, ki se zgodijo pri uporabi bolj kakovostnih strategij spraševanja, so 

(Tobin, 1987, v Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009): 

    Učitelji zastavljajo manj vprašanj, ta pa so spoznavno kompleksnejša in zahtevnejša. 

    Učitelji postanejo bolj dojemljivi za upoštevanje učenčevih odgovorov, morda tudi zato, 

ker jim dodatni čas ponudi priloţnost, da res "slišijo" tisto, kar so učenci rekli. 

    Učiteljevi odzivi postanejo proţnejši, kontinuiteta v razvijanju idej je večja. 

    Izboljšajo se pričakovanja do učencev, zlasti do tistih, ki so bili prej "nevidni" oz. neslišni 

in se zdaj pojavijo kot sogovorci. 
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    Vloga učencev se razširi – ne odgovarjajo samo na učiteljeva vprašanja, ampak tudi sami 

pogosteje postavljajo vprašanja, se odzivajo na odgovore, v pogovor pa se vključujejo tudi 

drugi učenci. 

Nekatere raziskave kaţejo na pomanjkanje uporabe kakovostnih strategij spraševanja pri 

razgovoru v razredu. Hodgen (2007) pravi, da pri zastavljanju vprašanj v razredu, učitelj 

pogosto v minuti zastavi več vprašanj. Učenci odgovarjajo hitro. Dve ali tri sekunde pred 

odgovorom je ţe relativno dolg čas. Takšno razmerje med vprašanji in odgovori je primerno 

za preverjanje deklarativnega znanja, neprimerno pa za preverjanje konceptualnega, 

proceduralnega ali problemskega znanja. Raziskava Rowesa (1974, v Shavelson s sod., 2003), 

je podobno kot raziskava Hodgena (2007), pokazala, da učitelji pustijo učencem premalo 

časa, da odgovorijo na zastavljeno vprašanje oz. pogosto zastavljajo učencem vprašanja, ki ne 

zahtevajo veliko razmišljanja s strani učenca. Stenmark (1989, v Grimison, 1992) pri tem 

poudarja, da mora učitelj dati učencem dovolj časa, da razmislijo in podajo premišljen 

odgovor. 

Pomembno vprašanje, ki se tudi pojavlja, je, kako uravnavati moţnost za sodelovanje vseh 

učencev. Pri tem se pojavljajo dileme, ali je bolje uveljavljati pravico učencev do govora z 

javljanjem ali s pozivanjem. Javljanje z dvigovanjem rok je tudi pri nas zelo razširjeno, 

čeprav ni vedno najboljše. S tem vprašanjem se je posebej ukvarjala Cazdenova (2001, v 

Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009) in ugotovila, da učitelj kar v 88 % primerih pokliče 

enega izmed učencev, ki so se javili. Ta način ni najboljši, ker se nekateri učenci iz različnih 

vzrokov skoraj nikoli ne javljajo, drugi pa so pri tem kar vsiljivi. Cazdenova (2001, v 

Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009) zato predlaga več neposrednega pozivanja učencev. 

S tem lahko učitelj svoja vprašanja tudi prilagaja zmoţnostim učencev, spodbudi molčeče in 

utiša tiste, ki se prevečkrat oglašajo. Pri postavljanju vprašanj je torej dobro, da učitelj 

razmisli, kako bo postavil vprašanje, da bo s tem učence privabil k razgovoru. Prav tako pa je 

pomembno, da učence spodbudi, da še sami postavljajo nadaljnja vprašanja, ob tem razvijajo 

kritičnost in tako preseţejo svoje dotedanje razmišljanje (Godinho Wilson, 2008, v Hafner, 

2010). Več raziskav (King, 1990, Koch in Shulamith, 1991; Foos s sod., 1994, v Black, 1998) 

je tudi pokazalo, da navajanje oz. spodbujanje učencev na oblikovanje vprašanj in 

odgovarjanja nanje daje boljše učne rezultate kot učenčevo odgovarjanje na vprašanja, ki jih 

postavlja učitelj. Barnes (1976, v Moyles s sod., 2003) za kakovosten razgovor učitelja z 
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učenci predlaga podobno, da naj bi v razredu bilo več vprašanj s strani učencev in ne le s 

strani učitelja. 

Ruiz Primova (2011) pravi, da lahko tudi vprašanja, ki jih postavljajo učenci, kategoriziramo 

glede na tip informacij, po katerem učenec sprašuje: 

 informacije vezane na postopek izvajanja naloge (npr. kako dolg naj bo moj odgovor); 

 informacije, ki so odraz učenčeve radovednosti;  

 informacije po dejstvih;  

 informacije po razjasnitvi;  

 informacije po potrditvi; 

 informacije po razlagi. 

Iz učenčevih vprašanj lahko učitelj ugotovi globino učenčevega razumevanja snovi, v kolikšni 

meri je učenec aktivno udeleţen v učnem procesu, ali je učenčeva pozornost usmerjena na 

postopke ali vsebino idr. (Ruiz Primo, 2011). 

Hodgen (2007) je v svoji raziskavi ugotovil, da učitelji pri frontalnem razgovoru najpogosteje 

sledijo običajni shemi pogovora (IRF shema: vprašanje, odgovor, povratna informacija na 

odgovor), ki po mnenju nekaterih avtorjev (Ruiz Primo, 2011) omejuje dialog med učiteljem 

in učenci. Pri IRF shemi je namreč učitelj naravnan na iskanje pravilnih odgovor in prav tako 

prevladuje njegov deleţ govora. Hodgen (2007) nato dodaja, da dajo učitelji pri delu v paru 

ali skupini učencem več moţnosti za aktivno sodelovanje pri uri. Učenci pri skupinskem delu 

običajno več razmišljajo, se pogovarjajo, medtem ko jih učitelj opazuje in posluša. Hodgen 

(2007) pravi, da lahko tudi frontalni razgovor vodimo tako, da učenci več razmišljajo in se 

pogovarjajo. Pri tem je poleg vrste vprašanj, ki jih zastavljamo, časa, ki ga pustimo za 

odgovor, pomembno predvsem učiteljevo poslušanje učencev in odzivanje na odgovore 

učencev. Davis in McGowenova (2007) pravita, da ima učitelj več časa za razmislek o 

potrebnih odzivih na dogajanje v razredu, če manj govori.  

Kissock in Iyortsuun (1982, v Zupanc, 2004a) verjameta, da je poslušanje osnovno učiteljevo 

orodje, kako reagirati na odgovore učencev. Predlagata dva dela učinkovitega poslušanja. Prvi 

je, da učitelj razume, kaj je učenec odgovoril, drugi je, da učitelj zazna občutke učenca, ki je 

odgovarjal. Oboje je pomembno za učenčevo nadaljnje sodelovanje. Hodgen in William 

(2006) pa pravita, da je poslušanje pomembno tudi za učitelja, saj se s poslušanjem učencev 
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veliko nauči o tem, kaj učenci znajo in kako dobro znajo. Hkrati pravita, da če učitelj učence 

posluša, jim da občutek, da se zanima za to, kar povedo in s tem pripomore k temu, da bo 

učenec večkrat na glas izrazil svoje razmišljanje. Wallach in Even (2005) dodajata, da je 

poslušanje za učitelja pri pouku matematike zelo zahtevno predvsem zato, ker mora učitelj 

razumeti, kar učenec reče. Pri tem navajata najpogostejše načine učiteljevega poslušanja 

učencev, ki so povezani s teţavami pri poslušanju učencev. Pogosto učitelj učenca posluša 

tako, da sliši več ("over-hearing"), kot mu učenec pove (glede na odgovor učenca sklepa, 

kako je učenec to lahko razumel, povezal, čeprav učenec tega eksplicitno ne izrazi) ali pa sliši 

premalo ("under-hearing"). To, da sliši premalo, je povezano s tem, da ne zna interpretirati 

oz. ne razume učenčevega odgovora. Naslednja teţava, ki se pri poslušanju lahko pojavi je, da 

učitelj odgovor presliši ("non-hearing"). Ta stopnja je podobna prejšnji, vendar je med njima 

razlika, saj tukaj učitelj v celoti izpusti del informacij, ki jih je povedal učenec, medtem ko pri 

prejšnji manjkajo le posamezni deli tistega, kar je učenec povedal. Wallach in Even (2005) 

navajata tudi tip poslušanja, kjer učitelj tisto, kar sliši, interpretira v skladu s sliko, ki jo ţe 

ima ustvarjeno o tem učencu, čeprav iz poslušanja ni mogoče tega razbrati oz. lahko razbere 

drugače ("biased-hearing"). Zadnji tip poslušanja, ki ga navajata, je poslušanje, ki se sklada s 

tistim, kar reče učenec oz. zdruţljivo poslušanje ("compatible hearing"). V tem primeru 

učitelj dejansko sliši učenca oz. "pravilno" interpretira, kar je učenec rekel. Wallach in Even 

(2003) sta tudi poudarila, da na učiteljevo poslušanje vedno vpliva več osebnih faktorjev. Pri 

tem navedeta Ballov (1997, v Wallach in Even, 2003) primer, ki ponazarja, kako je učiteljevo 

osebno razumevanje in mnenje o učencih, ki si ga je ustvaril, vplivalo na to, kaj je pri učencih 

slišal.  

Glede na to kaj učitelj sliši in kako se odzove, tudi Davis (1997) opredeli različne načine 

učiteljevega poslušanja učencev: 

 Evalvacijsko poslušanje (diagnosticiranje napak in njihovo popravljanje): učitelj išče 

pravilne odgovore, učencu na delno pravilen odgovor reče, da je skoraj pravilno 

odgovoril. Ta način poslušanja spodbuja prepričanje, da se učitelji bolj zanimajo za 

podajanje pravilnih odgovorov kot pa za to, zakaj je učenec podal takšen odgovor, kot je, 

četudi napačen. 

 Interpretativno poslušanje (s poslušanjem skuša učitelj razumeti učenčevo 

razumevanje): učitelj posluša učenca na način, da pri tem skuša odkriti, zakaj je učenec 
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odgovoril tako kot je. Učitelja zanima učenčevo mišljenje in ne le pravilen odgovor. Prav 

tako učitelja zanima, ali si je učenčev odgovor pravilno interpretiral, zato pogosto učenčev 

odgovor parafrazira. 

 Hermenevtično poslušanje (neprestano in interaktivno poslušanje idej učencev, preko 

katerega vodi učence do razumevanja): učitelj s pomočjo poslušanja učence vodi, da sami 

oblikujejo znanje. Pri tem za dano nalogo posluša različne odgovore in utemeljitve 

učencev ter jih med seboj povezuje. Takšno poslušanje zahteva od učitelja največjo 

fleksibilnost in je najmanj predvidljivo. Naloga učencev je torej, da mislijo, učitelj pa jih 

usmerja pri dejavnostih, ki morajo učenca privesti do učnega cilja (npr. razumevanje 

nekega pojma).  

Vrste poslušanja pri pouku se praviloma prepletajo, zato se redkokdaj pojavljajo v "čistih" 

oblikah (Plut Pregelj, 2012). Davis (1997) pravi, da učitelj vodi bolj kakovosten razgovor z 

učenci ţe s tem, če učence posluša interpretativno. Vendar pa je ţe ta način poslušanja, 

predvsem za učitelje začetnike zahteven. Ball (1990, v Crespo, 2000) je ugotovil, da bodoči 

učitelji večinoma poslušajo evalvacijsko. Crespova (2000) je v svoji raziskavi opisala, kako je 

bodoče učitelje matematike "učila" poslušati učence. Bodoči učitelji matematike so se urili v 

poslušanju učencev preko izmenjavanja pisem z izbranim učencem. Pismo je vsebovalo 

matematično nalogo, ki jo je zastavil bodoči učitelj učencu. Na rešeno nalogo je bodoči učitelj 

učencu nato podal povratno informacijo, tako da mu jo je zapisal v pismo. Crespova (2000) je 

pri tem ugotovila, da so se bodoči učitelji v začetnih pismih osredotočili le na pravilnost 

rezultata. Če rezultat ni bil pravilen, so zapisali moţno rešitev z razlago. Učenci teh razlag 

vedno niti niso razumeli, ker večinoma niso bile vezane na njihove odgovore in način 

reševanja. V kasnejših pismih, ko so se bodoči učitelji skozi diskusije s profesorico naučili, na 

kaj morajo pri branju rešitev biti pozorni, je njihovo poslušanje postalo bolj evalvacijsko. 

Ko učitelj sliši odgovore učencev, prepozna njihovo pomembnost oz. jih interpretira, se mora 

nanje tudi nekako odzvati. Opisani načini poslušanja po Davisu (1997) ţe v splošnem 

vsebujejo tudi učiteljev odziv na slišano, vendar pa lahko različne učiteljeve odzive 

natančneje razčlenimo. Njihovo pomembnost natančno razloţita Marentič Poţarnikova in Plut 

Pregljeva (2009). Pravita namreč, da so učiteljevi odzivi na učenčev odgovor nosilci 

pomembnih sporočil za učenca, tako vidnih kot skrivnih. V veliki meri namreč določajo, česa 
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se bo učenec naučil o obravnavani snovi in sporočajo, koliko je na primer cenjeno njegovo 

samostojno razmišljanje. Odziv je torej povratna informacija, ki ima tako spoznavno kot 

čustveno-motivacijsko in socializacijsko funkcijo (Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009).  

Učiteljevi odzivi na učenčev odgovor so torej lahko različni. Pri tradicionalnem pogovoru so 

učiteljevi odzivi praviloma kratki, beţni, zlasti če gre za preprosta vprašanja z enoznačnim 

odgovorom. Učitelj reče: da, tako je, prav, v redu, dobro, prikima ali le zastavi naslednje 

vprašanje. Pogosta napaka, ki jo nekateri učitelji pri pogovoru delajo, je, da prekinjajo učenca 

med odgovarjanjem, odgovarjajo namesto njega ali pozivajo k odgovarjanju vedno iste 

učence (Black in William, 1998, v Davis in McGowen, 2007). V tem primeru učenci nimajo 

moţnosti glasnega razmišljanja, ne morejo poslušati sebe in se popraviti, ne slišijo odzivov 

učitelja in vrstnikov na svoj govor in se zato ne naučijo na eni strani govoriti in na drugi 

poslušati, učitelji pa ne spoznajo učenčevega miselnega procesa in ga tako tudi ne morejo 

preusmeriti oz. nanj vplivati (Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009). Tovrsten način 

razgovora učitelja z učenci je tako po mnenju avtorjev nekaterih raziskav (Black in William, 

1998a; Shavelson s sod., 2003) pogosto neproduktiven in ne izkazuje pozitivnih učinkov 

formativnega preverjanja znanja na učenje.  

Pri razgovoru mora torej biti učitelj pozoren, kako vrednoti odgovore učencev oz. kako se 

nanje odziva.  

Ruiz Primova in Furtakova (2006, v Ruiz Primo, 2011) sta opisali različne moţne strategije 

učiteljevega odzivanja na informacije zbrane z neformalnim ugotavljanjem znanja. Učitelj se 

lahko odzove: 

 Z razlago: to strategijo mnogi vidijo kot kritično podporno strategijo. Razlage so trditve o 

ţe naučenem in so prilagojene stopnji učenčevega razumevanja. Razlage, ki bolje 

podprejo učenca pri učenju, morajo vsebovati informacije o tem, zakaj je neko znanje 

pomembno, kdaj je uporabno in kako to znanje uporabiti. Takšna oblika razlage 

pripomore k razvoju metastrateških procesov; 

 S primerjanjem idej oz. odgovorov učencev: s to strategijo učitelj neposredno uporabi 

zbrane informacije o znanju učencev, da bi razjasnil učenčevo razumevanje. S to strategijo 
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spodbujamo tudi medvrstniško ocenjevanje, saj morajo učenci prisluhniti idejam drugih 

učencev in jih ovrednotiti ali utemeljevati; 

 S podajanjem povratne informacije: v razgovoru učitelja z učenci je včasih razgovor ţe 

sam po sebi strategija povratnega informiranja. Povratna informacija je namreč posredno 

podana tudi učencem, ki niso aktivno udeleţeni v razgovor. Pri podajanju povratne 

informacije mora biti učitelj poleg kognitivne komponente, ki jo povratna informacija 

vključuje, pozoren še na čustveno komponento, saj le-ta vpliva na motivacijo učencev. Od 

načina podane povratne informacije je namreč pogosto odvisno, čemu bo učenec pripisal 

vzrok za uspeh/neuspeh; 

 Z modeliranjem (modeling): to je podporna strategija v procesu učenja, ki je lahko 

izvedena na različne načine. Učitelj lahko učencem demonstrira način razmišljanja ali 

korake pri reševanju neke naloge z mišljenjem na glas. 

 Z odstranjevanjem napak: to je strategija, pri kateri učitelj učenca vodi skozi 

odpravljanje lastnih napak, tako da mu postavlja vprašanja ali daje namige (npr. Kako si 

dobil to število? Kako si prišel do tega odgovora?). Pri tem morajo biti učiteljeva 

vprašanja sprva precej splošna in posredna, da se izognemo neposrednemu srečanju 

učenca z napako.  

Več avtorjev (Ruiz Primo, 2011; Kissock in Iyortsuun, 1982, v Zupanc, 2004a; Cengiz s sod., 

2011) še posebej izpostavi strategije učiteljevega odzivanja, s katerimi učitelj ne sodi 

neposredno učenčevega odgovora oz. lahko z njimi razširi razmišljanje učencev:  

 Za preverjanje učenčevega odgovora lahko učitelj povpraša po razjasnitvi, parafrazira, 

povzame, ali ponovi odgovor. 

 Učitelj lahko učenčev odgovor tudi poveţe z odgovorom drugega učenca oz. v 

nadaljevanju razgovora uporabi učenčev odgovor. 

 Učitelj lahko druge učence spodbudi, da komentirajo, ovrednotijo odgovor učenca in da 

postavljajo vprašanja. 

 Učitelj lahko frontalno prikaţe vse odgovore učencev in nato odpre diskusijo, v kateri 

učence spodbudi, da odgovore med seboj primerjajo, nato pa naredi pregled napredka, ki 

je bil v diskusiji doseţen.  
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 Učitelj se lahko odzove z vprašanjem. Pri tem je odgovornost za učenčev odgovor na 

učencu ("Responding with a reflective toss"). Z vprašanjem lahko učitelj učence tudi 

spodbudi, da uporabijo enak postopek reševanja za drugačen problem/nalogo, ali da 

uporabijo drugačen postopek za reševanje iste naloge, pridobi od učencev različna 

razmišljanja o isti trditvi/rešitvi oz. navede ali uporabi za diskusijo protiprimere. 

Cengiz s sod. (2011) je v svoji raziskavi, ki je vključevala 6 učiteljev razrednega pouka pri 

urah matematike, ugotovila, da so učitelji kot najpogostejšo razširitev uporabili vprašanje: 

"Kaj ti misliš, se strinjaš, ali to drži?" Naslednja najpogostejša razširitev, ki so jo učitelji 

uporabili, je bilo vprašanje, ki je od učencev zahtevalo utemeljitev odgovora oz. rešitve: 

"Kako to veš? Zakaj tako misliš?" 

Nekatere raziskave (Black in William, 1998a; Black in William, 1998b; Barnes, 1976, v 

Moyles s sod. 2003, Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009) so pokazale, da učitelji 

večinoma pri pogovoru niso dovolj proţni in postavljajo učencem vprašanja, za katera ţe 

vnaprej predvidijo točno določen odgovor, na katerega čakajo. Pri tem pa se le redko odzivajo 

tako, da bi se novo vprašanje navezovalo na odgovor učenca. V svojih odzivih pogosto tudi 

zavrnejo učenčev nepričakovani odgovor, preden ga učenec sploh do konca oblikuje, tudi če 

je ta nekako povezan z vprašanjem. Po drugi strani pa tudi učenci ţelijo oblikovati tak 

odgovor, ki bo za učitelja sprejemljiv in ga preprosto ugibajo, namesto da bi učiteljevo 

vprašanje analizirali (Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009).  

Med pogostimi učiteljevimi odzivi na učenčev odgovor je tudi ponovitev učenčevega 

odgovora ali parafraziranje odgovora, pri čemer učitelj preoblikuje odgovor v pravilnejšo, 

boljšo različico, ne da bi s tem odgovor označil za napačen. Parafraziranje je ustreznejši način 

kot ponavljanje, saj pomaga učencu do natančnejšega izraţanja (Marentič Poţarnik in Plut 

Pregelj, 2009). Minstrell s sod. (2009, v Ruiz Primo, 2011) je ugotovil, da učitelji, ki 

učinkoviteje izvajajo formativno preverjanje, pribliţno petkrat pogosteje parafrazirajo ali 

povzamejo učenčev odgovor, z namenom preverjanja učenčevega razumevanja kot učitelji, ki 

niso tako vešči v formativnem preverjanju znanja.  

Ruiz Primova in Furtakova (2004) sta v svoji raziskavi o uporabljenih učiteljevih strategijah 

pri frontalnem razgovoru ugotovili podobno, kot navajata Marentič Poţarnikova in Plut 

Pregljeva (2009), da se učitelji najpogosteje odzovejo na odgovor tako, da ga ponovijo za 
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učencem ali pa ga parafrazirajo. Naslednji najpogostejši način reagiranja na odgovore 

učencev je "revoicing", ki predstavlja boljšo strategijo za aktivno vključitev učencev v 

razgovor (O'Connor in Michaels, 1993). Pri tej strategiji pride do izmenjav več odgovorov 

učencev, učitelj pa nadaljnjo diskusijo gradi na osnovi teh odgovorov učencev. Odgovori 

učencev pri tej strategiji torej vplivajo na nadaljnji potek razgovora in jih mora učitelj ne le 

prepoznati, ampak tudi ovrednotiti in upoštevati pri nadaljnjem pouku (Ruiz Primo in Furtak, 

2004). Ruiz Primova in Furtakova (2004) sta ugotovili, da so učenci učiteljev, ki so pogosteje 

uporabili to strategijo pri razgovoru, dosegli boljše učne doseţke.  

 

V nedavni raziskavi pri nas (Podpečan, 2008, v Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009) so 

prav tako ugotavljali načine učiteljevih odzivov na učenčeve odgovore in ugotovili, da je bila 

med najpogostejšimi odzivi ponovitev učenčevega odgovora ali kratka pozitivna povratna 

informacija in nato prehod na naslednje vprašanje. Kot spodbuden rezultat raziskave kaţe 

podatek, da so bili redkejši odzivi, da učitelj sam pove odgovor ali poda negativno povratno 

informacijo. Še vedno pa so bili preredko uporabljeni odzivi, ki veljajo za učinkovitejše 

strategije odzivanja na učenčev odgovor: parafraziranje učenčevega odgovora, pomoč učencu 

s podvprašanji, preusmeritev vprašanja k drugim učencem (Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 

2009).   

Pri odzivanju na učenčeve odgovore je pomembno tudi, kako se odzovemo na napačne 

odgovore. Če učenec napačno odgovori na spominsko vprašanje, je prav, da učitelj jasno 

pove, da je narobe oz. mu to pokaţe kar z odkimavanjem. Če vprašanje preverja razumevanje, 

pa je smiselno raziskati, zakaj učenec tako misli. Marsikateri napačen odgovor daje učitelju 

dragocen vpogled v način učenčevega razmišljanja, v tipične pasti in teţave, ki jih imajo 

učenci pri obravnavi določene teme (Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009).  

Če povzamemo, je vodenje kakovostnega pogovora povezano predvsem s tem, da zna učitelj 

miselno aktivirati čim več učencev, da nudi vsem učencem enake moţnosti, da se vključijo in 

oglasijo, da se zna odzivati na raznovrstne odgovore učencev, da zna krmariti zaporedje 

izmenjav proti zastavljenim ciljem, da zna ustvariti sproščeno delovno vzdušje in učence 

naučiti pravil in spretnosti komuniciranja. Poglavitna spretnost, ki naj bi jo učitelj pri tem 

obvladal, je tudi zmoţnost poslušanja. 
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Marentič Poţarnikova in Plut Pregljeva (2009) sta naredili manjšo raziskavo, v kateri sta 15 

učiteljev vprašali, kaj mora učitelj obvladati, da dobro vodi pogovor in kaj mora pri tem 

obvladati učenec. Pri tem so učitelji lahko navedli več odgovorov. Učitelji so kot 

najpomembnejši dejavnik kakovostnega razgovora najpogosteje navedli, da mora učitelj 

obvladati svoj predmet in imeti dobro usvojeno pedagoško znanje ter dobro razvite 

komunikacijske spretnosti. Preostali dejavniki kakovostnega razgovora, ki so jih učitelji 

nekoliko redkeje navedli, se navezujejo na strategije postavljanja vprašanj in vrste vprašanj. 

Le redki so omenili učiteljevo poslušanje kot pomemben dejavnik kakovosti razgovora, 

medtem ko so za učence dejavnik poslušanja navedli najpogosteje. 

Marentič Poţarnikova in Plut Pregljeva (2009) pravita, da je iz rezultatov mogoče razbrati, 

kot da je poslušanje pomembnejše za učence kot za učitelje, čeprav bi se morali nenehno 

zavedati, da sta oba procesa, govorjenje in poslušanje, enako pomembna za obe strani. Učitelji 

morajo hkrati znati govoriti in poslušati učence in sebe, učenci pa morajo govoriti, da bi lahko 

poslušali druge in sebe. Čeprav iz raziskave ne moremo narediti pomembnejših posplošitev, 

lahko iz nje razberemo, da so učitelji tudi navedli podobne dejavnike kakovostnega 

razgovora, ki smo jih obravnavali v tem razdelku.   

Davis in McGowen (2007) sta predlagala nekaj učiteljevih strategij za učinkovitejše vodenje 

razgovora. Učitelj lahko: 

 pozove učence, da napišejo odgovor na e-tablico ali list papirja; 

 da učencem čas, da se pogovorijo v paru ali v skupini; 

 pri pozivanju učencev uporabi strategijo brez dvigovanja rok (s tem prepreči, da bi vedno 

sodelovali le boljši učenci); 

 zapiše ideje učencev na tablo; 

 pozove učence, da povedo, ko česa ne razumejo; 

 pozove učence, da razmislijo o pravilnosti rešitve, ki jo je podal učenec, četudi je pravilna; 

 ustvari priloţnosti za diskusijo v paru ali manjši skupini; 

 spodbudi odprto diskusijo. 

Lambdinova in Forsethova (1996) pa sta podali nekaj predlogov za vodenje razgovora pri uri 

matematike oz. izpostavili dejavnike, ki so pri tem pomembni: 
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 postavljanje nalog in vprašanj, ki izzovejo učence k razmišljanju, 

 pozorno poslušanje idej/odgovorov učencev; 

 pozivanje učencev k ustnemu in pisnemu utemeljevanju, razlagi svojih idej, rešitev; 

 odločanje o tem, katere učenčeve ideje je smiselno pri razgovoru poglobiti; 

 odločanje o tem, kdaj in kako učenčeve odgovore dopolniti z matematičnim simbolnim 

zapisom in ustreznejšim ali bogatejšim izraţanjem; 

 odločanje o tem, kdaj podati učencem informacije, kdaj razjasniti posamezno vprašanje, 

kdaj razloţiti in kdaj voditi učence tako, da se sami soočijo z reševanjem naloge, ki jim 

dela teţave; 

 odločanje o tem, kako spodbuditi učence k diskusiji in kako jih vključevati v sam potek 

diskusije. 

Glede na to, kako razgovor v razredu poteka, katere so njegove ključne značilnosti, strategije 

vodenja in nameni, razlikujemo različne vrste frontalnih razgovorov v razredu. 

4.3.2.2 Vrste frontalnega razgovora 

Glede na namen pogovora oz. kako le-ta poteka, Marentič Poţarnikova in Plut Pregljeva 

(2009) pogovor v grobem delita v dve skupini: tradicionalni učni pogovor, pogosto im. 

"monološki" pogovor, in razmišljujoči ali pristni pogovor. 

Tradicionalni učni pogovor poteka v petih fazah (Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009): 

   Učitelj zastavi učencu vprašanje (na katerega ţe pozna pravilen odgovor). 

   Učitelj pokliče učenca. 

   Eden ali več učencev odgovori z besedo ali kratkim stavkom. 

   Učitelj se odzove s povratno informacijo, tako da pove, ali je odgovor pravilen oz. je v 

skladu s pričakovanim ali ne; v drugem primeru sam pove pravilen odgovor, ali pa 

vprašanje ponovi oz. preusmeri na ostale učence. 

   Učitelj postavi naslednje vprašanje, ki po navadi ni povezano z učenčevim odgovorom na 

prejšnje vprašanje, in s tem začne naslednji krog procesa vprašanje-odgovor-odziv ali 

evalvacija (IRF-shema). 
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Po Gutierrezovi (1997, v Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009) pouk, v katerem je 

najpogostejši tak pogovor, pravzaprav sploh ni "dialoški", temveč "monološki", nepristen. 

Poglavitne značilnosti monološkega pogovora so po njenem: 

    stalno sosledje učiteljevo vprašanje – učenčev odgovor – učiteljev odziv na odgovor; 

    učitelj je tisti, ki uvaja (pod)teme pogovora in se ne zmeni za poskuse učencev, da bi 

uvedli druge (pod)teme; 

    učitelj pokliče učenca in ga pogosto tudi prekine (torej nadzira, kdo govori, kaj, kdaj in 

koliko); 

    učitelj ne spodbuja dopolnitve odgovora (npr. pri drugih učencih); 

    učitelj daje malo časa za odgovore; 

    vprašanja so podobna testnim, včasih so tudi alternativna (da – ne), včasih v obliki 

nepopolnega stavka (tip dopolnjevanja). 

Pri tradicionalnem učnem pogovoru je učitelj neke vrste "lastnik" znanja, ki ga po merljivih, 

preverljivih koščkih podaja učencem ter sproti preverja, koliko so ga usvojili. Poteka kot igra, 

v kateri učenci ugibajo odgovor, vključijo pa se le ne kateri učenci, saj vedo, da bo odgovor 

sicer povedal učitelj (Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009). 

V nasprotju s tradicionalnim učnim pogovorom pa je "pristni" oz. dialoški pogovor, s katerim 

učence bolj spodbujamo k lastnemu razmišljanju in ţelimo doseči razumevanje učne snovi. 

Značilnosti takšnega pogovora so (Cazden, 2001, v Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009): 

    Tako učitelji kot učenci zastavljajo vprašanja, na katera ni zgolj enega pravilnega 

odgovora (za odgovor je več "prostora"). 

    Učitelj zastavi vprašanje oz. problem, ki ga učenci lahko poveţejo s svojimi izkušnjami in 

v svoje izjave lahko vključijo prejšnje znanje. 

    Nova vprašanja nastajajo tudi na podlagi prejšnjih učenčevih odgovorov. 

    Med učiteljevim vprašanjem in njegovim odzivom – evalvacijo, je slišati več odgovorov 

(različnih) učencev. 

    Učitelj veriţno gradi učenčev odgovor na prejšnjih odgovorih sošolcev in s tem prispeva h 

graditvi "skupnega" znanja. 
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    Učitelj občasno povzema in "uokvirja" odgovore ter na ta način olajšuje, spodbuja vedno 

nove prispevke učencev, svoja "vsebinska" posredovanja pa omejuje na minimum. 

    Učitelj jasno izrazi cilj "skupnega znanja" in ob tem daje prednost ustreznim 

informacijam, učenci pa se javljajo sami. 

    Učenci sami predlagajo, vključujejo nove (pod)teme. Učitelj pa tematsko razširitev 

sprejme (če je v skladu z osnovno temo) in jo vključi v obravnavo. 

Kljub pomembnosti in koristnosti uvajanja dialoškega pogovora v pouk pa to ne pomeni, da bi 

morali dosedanji tradicionalni dialog ukiniti. Pomembno je, da je prisoten, vendar pa ne sme 

popolnoma prevladati. Učitelj tako ne bi smel spregledati situacij, v katerih bi se moral razviti 

dialoški pogovor, pri katerem imajo učenci moţnost izraziti svoje poglede, izkušnje in 

domneve ter poglobiti razumevanje (Marentič Poţarnik in Plut Pregelj, 2009).  

Minstrell in Zee (2003) sta zapisala, kakšen naj bi bil razgovor, ki opisuje razredne 

interakcije, pri katerih so tako učitelj kot učenci aktivno vključeni v upravljanje lastnega 

mišljenja in mišljenja drugih. Poimenujeta ga reflektivni/razmišljajoči razgovor ter ga 

opredelita z naslednjimi značilnostmi: 

    Učenci izraţajo lastno mnenje, misli, dajejo pripombe in zastavljajo vprašanja ter ne 

recitirajo besedila iz učbenikov ali zvezkov. 

    Učitelj in posamezen učenec sodelujeta v daljši verigi pogovornih izmenjav, ki učencem 

pomaga bolje oblikovati njihova prepričanja in pojmovanja. 

    V izmenjavah med učenci samimi skuša en učenec razumeti, kaj ima v mislih drugi. 

Preko reflektivnega razgovora lahko učitelj postavi vprašanja z namenom (Minstrell in Zee, 

2003): 

    elicitacije učenčevega prvotnega razumevanja in utemeljevanja nekega koncepta; 

    pozivanja učenca k interpretiranju zbranih podatkov; 

    razjasnitve, ovrednotenja tega, kar je učenec opazil in na podlagi tega oblikovanje sklepa 

o učenčevem znanju (npr. kaj si mislim z izrazom …, ali si lahko bolj natančen pri tem, 

kaj si opazil ...); 

    spodbujanja učenca, da svoj odgovor utemelji; 
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    razširitve ali uporabe naučene ideje;  

    pomoči učencu pri lastnem učenju. 

Podoben, kot je reflektivni razgovor, je tudi frontalni razgovor, ki ga opisujeta Ruiz Primova 

in Furtakova (2004) kot model neformalnega formativnega preverjanja znanja. 

 

4.4 MODELI NEFORMALNEGA FORMATIVNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

Na osnovi več raziskav praks neformalnega formativnega preverjanja znanja se je oblikovalo 

nekaj modelov formativnega preverjanja znanja, ki jih v nadaljevanju tudi predstavljamo. 

Bell in Cowie (2001) sta razvila model sprotnega neformalnega formativnega preverjanja 

znanja, pri katerem učiteljevo ugotavljanje znanja učencev poteka med vsakodnevnimi 

interakcijami med učiteljem in učenci. Model se imenuje interaktivno formativno preverjanje 

znanja in sestoji iz treh faz: učiteljevo opazovanje, prepoznavanje in odzivanje. V prvi fazi 

določen dogodek (npr. učenec odgovori na učiteljevo vprašanje, učitelj sliši komentar, 

vprašanje učenca) v razredu pritegne učiteljevo pozornost tako, da ga le-ta opazi. V drugi fazi 

učitelj prepozna pomembnost informacij za učenje učenca, v tretji pa se takoj na določen 

način odzove na pridobljene informacije. Po mnenju Bella in Cowieja (2001) njun model 

učitelju omogoča, da se učitelj lahko osredotoči na razvoj učenčevega znanja in poveča 

število interakcij med učiteljem in učencem v razredu. Seveda je pri tem modelu zelo 

pomembno učiteljevo strokovno in pedagoško znanje. Hkrati pa učitelj pri izvajanju tega 

modela uporablja znanje, ki ga ima o posameznem učencu (glede na sliko, ki si jo je ustvaril o 

znanju učenca). 

Podoben, a vendar nekoliko drugačen model neformalnega formativnega preverjanja znanja je 

razvil tudi Hogan s sod. (2000, v Furtak, 2005). Njegov model je v prvi in drugi fazi enak 

modelu Bella in Cowieja (2001). Razlikuje se v tretji fazi, kjer učitelj namesto, da neposredno 

posreduje informacije učencu, raje podpre učenca pri učenju tako, da sam skonstruira svoje 

znanje. Modela se razlikujeta tudi v tem, da drugi poteka v manjših skupinah učencev, znotraj 

katerih učitelj posluša diskusijo med učenci in tako ugotovi, kaj učenci razumejo. Na podlagi 

teh ugotovitev jim zastavi nadaljnja vprašanja, ki jim pomagajo, da sami pridejo do spoznanj.  
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Leung in Mohan (2004) sta na osnovi izvedene raziskave prakse učiteljevega neformalnega 

ugotavljanja znanja, podobno kot Bell in Cowie (2001), oblikovala model, ki temelji na 

razredni interakciji. Model sestavljajo štiri stopnje, za katere ni nujno, da si sledijo linearno: 

 Učitelj predstavi učencem nalogo, ki jo bodo v nadaljevanju reševali. 

 Učenci rešujejo nalogo. 

 Učitelj ugotavlja učenčevo znanje. 

 Učitelj nudi učencem formativno povratno informacijo, diagnosticira teţave in podpre 

učence, da uspešno rešijo nalogo. 

Leung in Mohan (2004) pravita, da se model razlikuje od bolj formalnega ugotavljanja znanja 

v tem, da lahko učitelj evalvira reševanje nalog, ko še niso rešene v celoti, spodbuja diskusijo 

med učenci ter se sproti odziva na dogajanje v razredu (zaznava teţave in usmerja učence k 

uspešnemu reševanju, kar pomeni, da neposredno ne pove rešitve, ampak učence vodi z 

vprašanji do pravilnega odgovora).  

Četrti model, ki ga je mogoče najti v literaturi, se imenuje ocenjevalni razgovor; angl. 

"Assessment conversation" (Duschl in Gitomer, 1997; Duschl, 2003, v Ruiz Primo, 2011). Za 

tega Ruiz Primova (2011) pravi, da je nekoliko bolj načrtovan, a je še vedno neformalen, saj 

poteka med učno dejavnostjo pri pouku, ki ni posebej namenjena preverjanju znanja. Učitelj 

pri tem modelu v prvi fazi pridobiva informacije o znanju, idejah učencev o nekem pojmu 

preko različnih pisnih ali ustnih virov. V drugi fazi učitelj preko diskusije s celotnim 

razredom prepozna ideje učencev in le-te naredi učencem vidne (npr. zapis na tabli, kopirani 

zapisi učencev, ki se razdelijo posameznim skupinam učencev). V tej fazi je pomembno, da 

učitelj premisli, kako bo vključeval učence v razgovor glede na to, katere ideje ţeli 

prediskutirati z učenci. Po navadi učitelj teţi k temu, da izpostavi v diskusiji raznolikost idej 

ali rešitev neke naloge. V zadnji fazi pa učitelj uporabi ideje učencev za oblikovanje skupnih 

ugotovitev. Pri tem morajo učenci ustrezno utemeljevati svoje ideje, zamisli in jih ovrednotiti 

(Duschl, 2003). V zadnji fazi je torej, za razliko od drugih modelov, posebej poudarjeno 

učenčevo vrednotenje lastnega znanja.  

Ruiz Primova in Furtakova (2004, v Furtak, 2005) sta svoj model neformalnega formativnega 

preverjanja znanja zasnovali na modelu Bella in Cowieja (2001). V svoji raziskavi sta se Ruiz 
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Primova in Furtakova (2007) osredotočili na neformalno formativno preverjanje znanja, ki ga 

izvajajo učitelji z namenom pridobivanja informacij o razvoju učenčevega razumevanja med 

vsakodnevnimi razgovori, ki potekajo v razredu. V ta namen sta predstavili in preizkusili 

model neformalnega formativnega preverjanja znanja, ki je zasnovan na vzorcu, ki vključuje 

učiteljevo elicitacijo informacij pri učencih, poslušanje učenčevih odgovorov, prepoznavanje 

informacij o znanju učencev in uporabo teh informacij za izboljšanje učenčevega učenja. 

Poimenovanje modela sta prevzeli od Christie (2002, v Ruiz Primo in Furtak, 2004), ki model 

poimenuje kot cikel ESRU ("The teacher elicits a question, the student responds, the teacher 

recognizes the students' response and then uses the information collected to support student 

learning"). Ruiz Primova in Furtakova (2007) sta ţeleli ugotoviti, ali lahko predstavljeni 

model sluţi za razlikovanje kakovosti neformalnega preverjanja znanja med učitelji ter ali 

lahko kakovost učiteljevega neformalnega preverjanja znanja poveţemo z učenčevimi 

doseţki. V raziskavo sta vključili tri učitelje naravoslovja ter analizirali videoposnetke 

njihovih učnih ur, v katerih so uporabljali metodo frontalnega razgovora z učenci. Vsak 

učiteljev frontalni razgovor z učenci je bil analiziran z vidika uporabe posameznih faz cikla 

ESRU.  

Za laţje razumevanje modela bomo v nadaljevanju predstavili posamezne faze cikla ESRU. 

CIKEL ESRU 

Elicitacija informacij zajema strategije, ki učencem omogočajo, da izrazijo svoje 

razumevanje čim bolj eksplicitno (vidno). Z elicitacijo učitelj izvablja iz učencev ideje in 

predstave o določenem pojmu ter tako nudi priloţnost učencem za artikuliranje konceptov in 

utemeljitev, na podlagi katerih se začnejo učiti neko temo. Učenci vidijo, kaj je bistvo neke 

teme, na kaj morajo biti pozorni. Z elicitacijo doseţemo, da učenec zgradi nove, ustreznejše 

koncepte nekega pojma (Minstrell in Zee, 2003). Kazemi in Frankove (2004) sta na podlagi 

raziskave ugotovila, da je za učitelje elicitacija učenčevega mišljenja precej zahtevna in se 

tako raje osredotočijo le na pregled pisnih izdelkov, namesto, da bi pri učencih preko 

razgovora z njimi preverili, kako so prišli do nekih rešitev. Kazemi in Frankove (2004) k temu 

še dodajata, da uporaba ustrezne elicitacije učenčevih idej zahteva od učiteljev drugačen način 

razgovora, kot so ga navajeni. V raziskavi Kazemi in Frankove (2004) so nekateri učitelji 

izpostavili, da učenci ne vidijo smisla v tem, da bi razloţili, kako so prišli do rezultata naloge. 
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Prav tako pa učenci tega pogosto ne znajo in jih je treba matematičnega utemeljevanja oz. 

oblikovanja razlag naučiti. 

Naslednja stopnja v ciklu ESRU je prepoznavanje učenčevega razumevanja. Ta stopnja 

zahteva od učitelja, da presodi o razlikah med odgovori učencev, med njihovimi razlagami 

(npr. učitelj primerja odgovore učencev, vpraša učence, čigava razlaga je bolj ustrezna). V tej 

fazi učitelj na določen način prizna udeleţbo učencev.  

Uporaba informacij pridobljenih skozi ta razgovor vključuje učiteljevo ukrepanje na podlagi 

teh informacij, kar pomaga učencem doseči zastavljene cilje (pomoč učencem, da sklenejo 

sporazum o ustrezni razlagi nekega pojma). Da se ta sporazum doseţe, je potrebnih včasih več 

ponovitev tega cikla. Izraz uporaba tako ni enak izrazu povratne informacije in predstavlja 

več kot le vrednotenje učenčevih odgovorov. S tem izrazom je mišljeno, da na podlagi 

pridobljenih informacij učitelj postavi še druga vprašanja, ki predstavljajo učencem nov izziv 

ali preusmerijo njihov način razmišljanja, spodbuja raziskovanje, naredi povezave med 

novimi idejami.  

Slika 5: Model neformalnega preverjanja znanja ESRU (Ruiz Primo in Furtak, 2007) 

 

Elicitacija Prepoznavanje Uporaba 

Učitelj vpraša učenca, da preveri 

njegovo razumevanje. 

Pri tem lahko učitelj pozove 

učenca, da:  

primerja, razlikuje podatke, 

postopke; 

Učitelj: 

razjasni, ovrednoti odgovore 

učencev; 

ponovi ali parafrazira učenčeve 

besede; 

povzame učenčev odgovor; 

Učitelj: 

spodbuja svoje odgovore (zakaj, 

kako); 

primerja odgovore učencev za 

nadaljnjo diskusijo o dodatnih 

moţnih razlagah; 

spodbuja diskusijo o idejah 
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uporabi znane postopke; 

poda napovedi, oblikuje hipoteze; 

interpretira informacije, vzorce; 

oblikuje razlago, utemeljitev, poda 

primere; 

ovrednoti kakovost dokazov oz. 

utemeljitev; 

primerja druge ideje; 

poda moţno ali dejansko 

definicijo. 

naznani učenčev prispevek; 

prikaţe odgovore učencev. 

učencev; 

pomaga učencem, da doseţejo 

konsenz; 

poda opisno povratno informacijo; 

spodbuja osmišljevanje idej; 

spodbuja razlago učenčevih lastnih 

idej; 

naredi povezave s predhodnim 

učenjem. 

Tabela 4: Elementi cikla ESRU (prirejeno po Ruiz Primo in Furtak, 2006) 

Minstrell s sod. (2009, v Ruiz-Primo, 2011) je ugotovil, da imajo učitelji, ki so bolj 

kompetentni za izvajanje formativnega preverjanja znanja, več zaključenih ciklov ESRU in 

več izmenjav v razgovoru z učenci. Ruiz Primova in Furtakova (2007) na osnovi rezultatov 

raziskave pravita, da imajo učitelji, ki pogosteje uporabljajo celoten cikel ESRU, tudi učence 

z boljšimi doseţki.  

Na podlagi tega sklepata, da ti učitelji bolje razumejo učenčev razumevanje snovi in ga laţje 

usmerijo k doseganju zastavljenih ciljev.  

Ugotovili sta torej, da lahko model sluţi kot odličen pripomoček za določanje razlik med 

učiteljevimi praksami neformalnega preverjanja znanja.  

Predstavljeni modeli so splošni in jih lahko uporabimo pri poučevanju različnih predmetov, 

tudi pri matematiki. Steinova s sod. (2008) je za razliko od ostalih predstavljenih modelov, 

predstavila svoj model za področje poučevanja matematike. Njen model izhaja iz enega izmed 

ključnih izzivov učiteljev matematike, to je, kako voditi diskusijo s celotnim razredom tako, 

da odgovore učencev uporabimo za spodbujanje matematičnega učenja vseh učencev (Ball, 

1993, Lampert, 2001, v Stein s sod., 2008). Steinova s sod. (2008) pravi, da so učitelji 

pogosto soočeni s tem, kako številne odgovore učencev na zastavljeno vprašanje uporabiti v 

namen poglabljanja učenčevega razumevanja pomembnih matematičnih pojmov. Pri tem 

Steinova s sod. (2008) izpostavi predvsem matematične diskusije kot pomemben del 
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učinkovitega poučevanja matematike in predstavi model kakovostne matematične diskusije, 

ki je priporočljiv predvsem za učitelje začetnike, za katere je vodenje matematične diskusije o 

reševanju matematičnih problemov še posebej zahtevno. Učitelji začetniki so namreč pogosto 

presenečeni nad učenčevimi odgovori in zato velikokrat ne vedo, kako bi se odzvali med 

diskusijo, da bi jo usmerili k razvijanju pomembnih matematičnih idej.  

K oblikovanju modela pa jo je privedlo tudi spoznanje, da so učitelji (ne le začetniki) na tem 

področju precej nekompetentni. Steinova s sod. (2008) je namreč ugotovila, da učitelji 

premalo izkoristijo informacije, ki jih pridobijo z opazovanjem učencev pri reševanju nalog 

oz. matematičnih problemov za nadaljnje vodenje diskusije pri poročanju rešitev problema. 

Prav tako Steinova s sod. (2008) pravi, da se učitelji pri poročanju rešitev preveč osredotočajo 

na pravilne rešitve, npr. različne ustrezne strategije reševanja matematičnega problema, pri 

tem pa ne preverijo, ali jih učenci, ki niso našli ustrezne strategije, razumejo. Najpogostejša 

učiteljeva strategija vodenja matematične diskusije je torej "pokaţi in povej". Pri tem učitelj 

vodi diskusijo tako, da pozove k poročanju učence s pravilnimi rešitvami. Učitelj pri tem 

predstavljenih strategij reševanja problemov in rešitev s strani učencev ne povezuje med 

seboj, ne osvetli pomembnih idej posameznih rešitev, prav tako jih tudi ne ovrednoti glede na 

različne kriterije, kot so učinkovitost, uporabnost, natančnost uporabljene strategije v 

določenih okoliščinah, ampak vse obravnava kot enako dobre. 

Po mnenju Steinove s sod. (2008) naj bi kakovostne matematične diskusije pri pouku potekale 

tako, da bi učitelj učencem najprej predstavil matematični problem, ki bi ga učenci nato 

reševali ter soočali svoje strategije reševanja in rešitve skozi razredno diskusijo, ki bi jo vodil 

učitelj. Vloga učitelja pri tem ne bi bila, da določi, katere strategije so pravilne in katere ne ter 

da pokaţe pravilno pot reševanja, ampak da razvija in osmisli učenčeve odgovore. Pri tem bi 

učitelj učence učil, kako matematično diskutirati, naredil bi učenčevo mišljenje vidno in ga 

poskusil usmeriti v pravo smer razmišljanja. Hkrati bi učitelj spodbujal učence, da 

konstruirajo in evalvirajo svoje lastne matematične ideje kot tudi ideje svojih sošolcev.  

Model, ki ga je Steinova s sod. (2008) oblikovala za izvedbo tovrstnih matematičnih diskusij, 

učitelju pomaga, da je diskusija načrtovana vnaprej. Model sestavlja pet stopenj. Prva stopnja 

se imenuje predvidevanje učenčevih odgovorov (faza priprave) in vključuje razvijanje 

učiteljevih predvidevanj o tem, kako bodo učenci interpretirali dani matematični problem, 
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katere so ustrezne in neustrezne strategije reševanja oz. rešitve problema in kako so te 

strategije in interpretacije rešitev problema povezane z matematičnimi koncepti in postopki, 

za katere ţeli, da se jih učenci naučijo. Druga stopnja predstavlja učiteljevo spremljanje 

učenčevih odgovorov. Na tej stopnji učitelj s kroţenjem po razredu in opazovanjem učencev 

pri reševanju nalog ugotavlja, kateri odgovori oz. rešitve problema učencev so pomembni za 

nadaljnjo obravnavo v frontalni diskusiji. Pri tem ni dovolj, da učitelj le opazuje, koliko 

učencev je rešilo nalogo pravilno/nepravilno, ampak se osredotoči na poslušanje in 

pregledovanje učenčevih matematičnih idej ob reševanju problema ter jih skuša razumeti. Še 

vedno lahko ta stopnja predstavlja učitelju nekoliko večji izziv, če se učitelj pri tem sreča z 

nepredvideno strategijo reševanja problema, katerega na prvi stopnji (v fazi priprave) ni 

načrtoval. Steinova s sod. (2008) tudi predlaga, da si učitelj opaţanja beleţi, saj mu bodo v 

pomoč pri vodenju frontalne diskusije. Podobno misel je izrazil ţe Lampert (2001, str. 140, v 

Stein s sod., 2008): "Če opazujem in poslušam učence pri samostojnem skupinskem delu, 

lahko s tem pridobljene informacije uporabim za odločitve o tem, na kaj in koga se naj 

osredotočim v frontalni diskusiji." Tretjo stopnjo predstavlja učiteljev namenski izbor 

učenčevih odgovorov za frontalno diskusijo. Če učitelj dobro opazuje delo učencev v fazi 

njihovega raziskovanja, lahko potem laţje izbere posamezne učence, da razloţijo svoje 

rešitve. Najbolj tipičen način, kako to naredi je, da pokliče posamezne učence k delitvi svoje 

rešitve s celotnim razredom. Drugi način je, da učitelj pozove učence, naj se sami javijo, 

potem pa izbere tipične, ki si jih ţeli slišati za diskusijo. Učitelj izbira učence, da si s tem 

zagotovi diskusijo o pomembnih matematičnih idejah, da osvetli, kar je pomembno in laţje 

posploši ugotovitve učencev. Prav tako lahko učitelj zagotovi, da se prediskutira pomembne 

napačne strategije in napačna učenčeva razumevanja s tem, ko pozove učence, za katere je 

opazil, da so imeli teţave. Ko učitelj izbere posamezne učence, je pomembno tudi, da 

premisli, v kakšnem zaporedju bodo vključeni v diskusijo. Četrta stopnja modela je tako 

oblikovanje zaporedja predstavitev učenčevih odgovorov. Z upoštevanjem te stopnje ima 

učitelj več moţnosti, da bo diskusija usmerjena na doseganje zastavljenih ciljev. Kakšno 

zaporedje bo učitelj določil, je odvisno od več kriterijev. Eden izmed njih je lahko, da učitelj 

ţeli, da se predstavijo najprej rešitve, ki so bolj enostavne za razumevanje in šele nato bolj 

zahtevne, kompleksne strategije. Učitelj lahko ustvari zaporedje poročanja tudi tako, da 

najprej pozove učence, ki imajo napačne rešitve problema in s tem poskusi pripeljati učence 

do razmišljanja o bolj smiselni strategiji za reševanje problema. Zadnjo stopnjo v modelu 
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diskusije pa predstavlja povezovanje odgovorov učencev. Ta stopnja od učitelja zahteva, da 

odgovore učencev med seboj povezuje, primerja in na njih gradi pomembne matematične 

ideje oz. oblikuje posplošitve. Povezovanje odgovorov pa lahko vodi učitelj tudi tako, da 

učence pozove k primerjanju in razlikovanju predstavljenih strategij reševanja in rešitev 

problema. 

Pomembna značilnost modela, ki ga predstavlja Steinova s sod. (2008) je, da le-ta ostaja za 

učence "neviden". To pomeni, da učenci ne poznajo učiteljevih razlogov, zakaj je poklical 

določene učence in zakaj v določenem zaporedju, prav tako učenci niso pozorni na učiteljevo 

kroţenje po razredu, medtem ko sami rešujejo matematične naloge. 

Predstavljeni modeli se osredotočajo na rezultate raziskav, ki so posebej vezani na uporabo 

neformalnega formativnega preverjanja znanja. V naslednjem poglavju bomo predstavili še 

nekaj raziskav, ki nam povedo, kako učitelji razumejo in izvajajo preverjanje znanja. Pri tem 

se ne bomo omejili le na neformalno formativno preverjanje znanja, ampak na preverjanje 

znanja v pomenu kot ga vidijo in izvajajo učitelji v celoti. 

 

  



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o neformalnem 
formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

71 

 

5 KAKO PREVERJANJE ZNANJA POJMUJEJO IN 

IZVAJAJO UČITELJI 

Christopher s sod. (2008, v Abi Faraj, 2011) poudarja, da učiteljeva prepričanja močno 

vplivajo tudi na njihovo prakso poučevanja v razredu. Po analogiji lahko predvidevamo 

podoben vpliv razumevanja preverjanja znanja na prakso preverjanja znanja v razredu. 

Učiteljevo razumevanje in uporaba formativnega preverjanja znanja tako vplivata tudi na to, 

kako učitelji poučujejo, kako se učenci učijo ter kako uspešni so (Brown, 2003, Tittle, 1994; v 

Abi Faraj, 2011). Zaradi tega je po mnenju nekaterih avtorjev zelo pomembno, da raziščemo, 

kako učitelji razumejo in uporabljajo formativno preverjanje znanja v razredu. Abi Farajeva 

(2011) povzema, da je o tem premalo znanega. Raziskave, ki so preučevale učiteljeve 

koncepte preverjanja znanja, se večinoma ne osredotočajo specifično na področje matematike, 

ampak vključujejo razumevanje formativnega preverjanja znanja pri učiteljih različnih 

področij. Vprašanja so v tem primeru bolj splošna kot specifična za pouk matematike. Blizu 

matematičnemu področju je področje naravoslovja. Na tem področju sta Bell in Cowie (2000) 

naredila raziskavo, kako novozelandski učitelji naravoslovja razumejo formativno preverjanje 

znanja, tako formalno kot neformalno. V raziskavo sta vključila 10 učiteljev, ki poučujejo 

otroke stare od 11–14 let. Na podlagi rezultatov raziskave sta določila ključne značilnosti 

formativnega preverjanja znanja, kot jih razumejo učitelji. Rezultati kaţejo, da učitelji 

razumejo, da je lahko formativno preverjanje znanja tako formalno kot neformalno, je 

sestavni del poučevanja in učenja ter vključuje tako učitelja kot učence. Učitelji so kot 

formalno formativno preverjanje razumeli preverjanje, pri katerem učitelj zbrane informacije 

o znanju učencev zabeleţi in rezultate na določen način poroča. V nasprotju s tem je po 

njihovem mnenju neformalno preverjanje tisto, pri katerem učitelji informacij o znanju 

učencev ne beleţijo, uporabijo pa jih za učinkovitejše nadaljevanje učnega procesa in za 

oblikovanje predstave o učenčevem znanju. Tovrstno razumevanje je izraţeno tudi v naslednji 

izjavi učitelja, ki je bil vključen v raziskavo: "Včasih dam učencem v razredu nekaj vprašanj, 

na katera odgovorijo na zadnji strani zvezka. Vprašanja jim dam, ker se mi to pač zdi 

potrebno, da malo preusmerim njihovo pozornost. Informacij o uspešnosti reševanja ne 

zabeležim nikamor. Rezultate samo pregledamo frontalno, tako da učenci poročajo, kdo je 

dobil takšen ali drugačen rezultat. Nato nadaljujem pouk." 
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Nekateri izmed učiteljev so tudi dodali, da je formativno preverjanje pogosto interaktivno, kar 

pomeni, da učitelj zbira informacije o znanju učencev skozi interakcijo z učenci med 

poučevanjem. Pri tem lahko poteka interakcija s celim razredom, manjšo skupino učencev ali 

s posameznim učencem. Eden izmed učiteljev v raziskavi je izjavil, da se mnogo učiteljev ne 

zaveda, da preverjanje učenčevega znanja ne poteka le načrtno ob koncu učne enote, ampak je 

del vsakodnevne interakcije učitelja z učenci ali med učenci samimi. To so pokazali tudi 

rezultati celotne raziskave. Učitelji se najpogosteje niso zavedali, da izvajajo formativno 

preverjanje, kadar je bilo to nenačrtovano in interaktivno. Pri opisu situacij formativnega 

preverjanja znanja so tako pogosto rekli, da nekaj naredijo na podlagi svojega dobrega 

občutka za stvari in vtisa, ki ga imajo o učencih. Pomembna značilnost formativnega 

preverjanja znanja, ki izhaja iz tega, je, da je formativno preverjanje pogosto prikrit proces. 

Učitelji, ki so se zavedali uporabe neformalnega formativnega preverjanja znanja, so navedli, 

da nenačrtovano formativno preverjanje izvajajo s tem, ko učencem postavljajo vprašanja, 

poslušajo njihove odgovore, komentarje in vprašanja. Le-ta namreč učitelj teţje načrtuje 

vnaprej pred uro. Ostale značilnosti, ki so se skozi raziskavo pokazale, so, da je formativno 

preverjanje lahko proaktivno ali reaktivno. Če je proaktivno, je učitelj tisti, ki prevzema 

pobudo za pridobivanje informacij o znanju učencev, medtem ko je pri reaktivnem 

preverjanju učitelj tisti, ki se zgolj odziva na informacije, ki jih dobi na podlagi posameznih 

dejanj učencev pri pouku, in jih sam ni načrtno spodbudil. Hill (2000, v Dixon in Williams, 

2003) je na dane rezultate raziskave Bella in Cowieja (2000) rekel, da če ţelimo, da je 

spremljanje, analiziranje in reflektiranje neformalnega (interaktivnega, imenovan po Bell in 

Cowie, 2000) formativnega ugotavljanja znanja del vsakdanje učiteljeve prakse, je treba 

učiteljem nuditi ustrezno podporo pri razumevanju in uporabi tovrstnega načina ugotavljanja 

znanja.  

Song in Koh (2010) je prav tako raziskoval uporabo formativnega (tako formalnega kot 

neformalnega) preverjanja znanja pri predmetnih učiteljih treh različnih šol v Singapurju. 

Ugotovil je, da učitelji pogosteje uporabljajo neformalne kot formalne oblike formativnega 

preverjanja znanja, vendar prevladuje uporaba sumativnega preverjanja znanja. Rezultati te 

raziskave so tudi pokazali, da učitelji, ki ţelijo, da učenci razumejo in jih vidijo kot aktivne 

udeleţence učnega procesa, pogosteje uporabljajo neformalne oblike formativnega 

preverjanja znanja. 
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Harlen (1995, v Bell in Cowie, 2001) pa je ugotovila, da učitelji kljub uporabi neformalnega 

formativnega preverjanja znanja, le-temu ne pripisujejo formativne funkcije.  

Black (1998) in Stiggins (2002, v Sato, 2003) v svoji raziskavi ugotavljata, da učitelji ne 

razumejo dobro formativnega preverjanja in so šibki v uspešnosti izvajanja le-tega. Black 

(1998) k tem ugotovitvam še dodaja, da izvajanje formativnega preverjanja zahteva globlje 

spremembe tako v učiteljevem dojemanju lastne vloge v odnosu do učencev kot tudi v svojem 

delovanju v razredu. Alliner (1995, v Black, 1998) je ugotovil, da učitelji, z močnim 

prepričanjem v svojo osebno in poučevalno učinkovitost, bolje uporabljajo formativno 

preverjanje znanja kot učitelji, ki manj zaupajo v te svoje sposobnosti. Ginsburg (2009) je 

natančno opredelil, katero učiteljevo znanje in spretnosti pomembno vplivajo na to, kako 

učitelji izvajajo formativno preverjanje znanja. Rekel je, da se med učitelji kaţejo razlike v 

izvajanju formativnega preverjanja znanja glede na njihovo poznavanje naslednjih področij: 

obvladovanje strokovnega področja, ki pri matematiki vključuje razumevanje matematičnih 

idej, poznavanje otrokovega kognitivnega razvoja in standardov znanja, ki so določeni z 

učnim načrtom (Ginsburg, 2009). Minstrell s sod. (2009, v Ruiz-Primo, 2011) je ugotovil 

podobno, da učitelji, ki učinkovito izvajajo formativno preverjanje, zelo dobro razumejo svoje 

vsebinsko področje, ki ga poučujejo. To znanje jim pomaga pri boljšem interpretiranju 

učenčevih odgovorov in oblikovanju povratne informacije učencem, učiteljeve interpretacije 

niso površinske, ampak so zasnovane na ustreznem strokovnem znanju. To znanje jim 

pomaga tudi pri predvidevanju močnih in šibkih področij učenčevega znanja, pri 

predvidevanju več kot enega problematičnega odgovora in ustreznejšemu določanju 

nadaljnjih korakov v učnem procesu. Poleg tega je Minstrell s sod. (2009, v Ruiz-Primo, 

2011) ugotovil, da učitelji, ki učinkovito izvajajo formativno preverjanje znanja, trikrat 

pogosteje kot ostali učitelji, učencem predstavijo učne cilje in se o njih pogovarjajo. 

V raziskavi Bella in Cowieja (2000) so tudi učitelji izrazili podobno mnenje, saj so rekli, da 

na učinkovito izvajanje formativnega preverjanja znanja vpliva učiteljevo profesionalno 

znanje in izkušnje. Izkušnje so po njihovem pomembne predvsem v izvajanju tistega dela 

neformalnega formativnega preverjanja znanja, kjer mora učitelj zbrane informacije o znanju 

učencev interpretirati in se nanje odzvati. Bell in Cowie (2000) pri tem poudarjata, da 

formativno preverjanje znanja učitelje pogosto postavlja pred situacije negotovosti in 

tveganja, še posebej takrat, ko je nenačrtovano in reaktivno. Učitelj namreč pogosto odkrije 
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različno razumevanje določenega pojma med učenci in se mora v skladu s tem ustrezno 

odzvati. Vseh teh različnih razumevanj tudi vedno ne more vnaprej predvideti. Na to v 

kolikšni meri je učitelj pripravljen tvegati in se izpostavljati nenačrtovanim situacijam v 

razredu ter se nanje odzivati, pravita Bell in Cowie (2000), je odvisno predvsem od njegovega 

zaupanja v lastno strokovno znanje. 

Russell (1996, v Skribe Dimec, 2007) je v svoji raziskavi proučeval načine učiteljevega 

formativnega preverjanja znanja. Učitelji so morali odgovoriti na vprašanje: "Kako pri pouku 

ugotovite, ali se učenci učijo?" Odgovore so zdruţili v nekaj kategorij, ki ponazarjajo načine 

preverjanja znanja: pogovor z učenci, opazovanje učencev, ko se pogovarjajo med seboj, 

zapiski učencev, vprašanja in odgovori, razgovor s celotnim razredom, testi, učenci uporabijo 

nalogo v drugih okoliščinah, opazovanje reakcij učencev, učiteljeve izkušnje in učiteljeva 

intuicija. Ugotovitve so pokazale, da je pogovor z učenci pri učiteljih najpogostejši način 

formativnega preverjanja znanja ne glede na to, v katerem razredu poučujejo. Pogosto je tudi 

opazovanje učencev takrat, ko se ti med seboj pogovarjajo. Russel (1996, v Skribe Dimec, 

2007) je rekel, da sta oba načina precej neposredna, če ju primerjamo s pisnimi preizkusi. 

Ugotovil je tudi, da se količina preizkusov s starostjo učencev povečuje in da se kaţe 

pomanjkanje kakršnih koli namensko oblikovanih neposrednih načinov ugotavljanja znanja, 

ki bi jih učitelji uporabljali za aktivno ugotavljanje učenčevega razumevanja. 

Baroudi (2007, v Abi Faraj, 2011) je podobno kot Black (1998) ugotovil, da do sedaj učitelji 

še niso izkoristili vseh potencialov, ki jih prinaša formativno preverjanje znanja. Kot 

pomemben faktor pri tem navaja učiteljevo neozaveščenost vloge, ki jo formativno 

preverjanje ima. Podobne ugotovitve o pregledu raziskav, ki vključujejo učitelje, so bile 

ugotovljene tudi za bodoče učitelje. Mark (2008, v Abi Faraj, 2011), ki je raziskoval 

razumevanje formativnega preverjanja znanja pri bodočih učiteljih, je ugotovil, da je v 

njihovem razumevanju formativnega preverjanja veliko vrzeli, prav tako tudi v načinih 

preverjanja, ki so zanje najpomembnejši.  

Raziskav o uporabi in razumevanju formativnega preverjanja znanja, ki so se osredotočile na 

področje matematike, ni veliko. Tiste, ki pa so, večinoma preučujejo učiteljev pogled na 

preverjanje znanja predvsem, ali vidijo preverjanje znanja bolj v vlogi formativnega ali 

sumativnega preverjanja, ne pa učiteljevih prepričanj o formativnem preverjanju znanja, kako 
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ga lahko uporabljajo v razredu, na kakšne načine lahko učitelj formativno preveri učenčevo 

znanje ter zakaj uporablja določene načine preverjanja. Abi Farajeva (2011) je rekla, da so 

izvedene raziskave (Van de Walle, 2002; Elhasan, 2002; Swel, 2005; v Abi Faraj, 2011) 

pokazale, da učitelji matematike preverjanje znanja vidijo kot nekaj, kar je del njihove 

delovne obveze in kot način, s katerim določajo uspešnost učencev. V preverjanju znanja ne 

vidijo orodja za izboljšanje učenčevega učenja in lastnega poučevanja. Tako se preverjanje 

znanja v šoli po njihovem mnenju izvaja le občasno v obliki pisnih preizkusov znanja, na 

podlagi katerih podajo učencu oceno. To pomeni, da preverjanje znanja vidijo kot ocenjevanje 

znanja. Med oblike preverjanja znanja po njihovem mnenju tako ne sodijo bolj alternativne 

oblike preverjanja, kot so učiteljeva opazovanja, anekdotični zapisi, primeri učenčevih 

izdelkov ipd. V raziskavi (Remsal, 2007, v Abi Faraj, 2011), kjer so primerjali prakso 

razrednih in predmetnih učiteljev, so ugotovili, da predmetni učitelji dajejo večji poudarek 

sumativni funkciji preverjanja znanja kot razredni učitelji, čeprav je pri obojnih bolj 

poudarjena v primerjavi s formativno funkcijo preverjanja znanja. Do podobnih ugotovitev je 

v svoji raziskavi, v katero so bili vključeni razredni učitelji, prišel tudi Susuwele Banda 

(2005), ki je ugotovil, da učitelji preverjanje znanja pri matematiki večinoma razumejo kot 

nekaj, kar izvajajo občasno v obliki testov. Pri tem Susuwele Banda (2005) dodaja, da s 

takšnim razumevanjem preverjanja znanja omejujejo poznavanje in uporabo širšega nabora 

načinov ugotavljanja znanja tudi med poučevanjem. Abi Farajeva (2011) je v svoji raziskavi, 

v katero so bili vključeni učitelji matematike in bodoči učitelji matematike, raziskovala 

predstave o formativnem preverjanju znanja. Ugotovila je, da tako učitelji kot bodoči učitelji 

med načine formativnega preverjanja znanja uvrščajo tiste načine, ki jim zagotavljajo 

neposredno in konkretno povratno informacijo o učenčevem razumevanju snovi in so s strani 

učitelja načrtovane vnaprej (npr. učenčevo pisno delo, testi, kvizi, postavljanje vprašanj). Med 

načine formativnega preverjanja znanja tako večinoma niso uvrstili načinov, kjer ima večjo 

vlogo učenec (npr. samoocenjevanje, medvrstniško ocenjevanje, portfelj). Prav tako večinoma 

niso med načine formativnega preverjanja znanja uvrstili nenačrtovanega opazovanja pri 

pouku. Rezultati raziskave so tudi pokazali, da so se učitelji v primerjavi z bodočimi učitelji 

pogosteje odločali za uporabo pisnega preizkusa znanja kot sredstvo formativnega 

ugotavljanja znanja. Bodoči učitelji so v primerjavi z učitelji tudi pokazali boljše poznavanje 

različnih načinov formativnega ugotavljanja znanja (Abi Faraj, 2001). Abi Farajeva (2011) je 

tudi ugotovila, da izkušnje učiteljev ne pripomorejo k boljšemu poznavanju različnih načinov 
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formativnega ugotavljanja znanja. Vendar pa so rezultati raziskave nastali na podlagi 

poročanja učiteljev oz. izpolnjenega anketnega vprašalnika in intervjuja in tako ne odsevajo 

dejanske prakse učiteljev, ampak le njihovo razumevanje formativnega preverjanja znanja.  

Monory in Olssen (1994) sta izvedla raziskavo med učitelji matematike na razredni in 

predmetni stopnji v Avstraliji. Raziskava je vključevala pribliţno 600 učiteljev. Izmed teh 

učiteljev jih je 35 sodelovalo še v kvalitativni raziskavi. V članku sta navedla ključne 

ugotovitve raziskave, ki so: 

 Tako razredni kot predmetni učitelji so zaznali precej veliko uporabo neformalnega načina 

preverjanja znanja. 

 Učiteljem razrednega pouka je neformalno preverjanje znanja pomembnejše kot učiteljem 

predmetne stopnje. Učiteljem predmetne stopnje se zdijo formalni načini preverjanja 

znanja bolj zanesljivi in se nanje bolj zanašajo kot učitelji razrednega pouka. Razlogov za 

razlike avtorja ne navajata. 

 Učitelji razrednega pouka pogosteje kot učitelji predmetne stopnje uporabljajo neformalne 

načine preverjanja znanja. Ti so tudi bolj raznoliki kot pri učiteljih predmetne stopnje. 

Do sedaj smo predstavili pregled nekaterih raziskav, ki kaţejo na to, kako učitelji razumejo 

preverjanje znanja (tudi v odnosu do neformalnega preverjanja znanja). Watsonova (2000) je 

prav tako na osnovi rezultatov svoje raziskave pokazala, kako učitelji matematike razumejo 

neformalno preverjanje znanja oz. na podlagi česa vsakodnevno oblikujejo sodbe, ocene o 

znanju učencev. Za razliko od drugih raziskav se njene raziskave, ki jih v nadaljevanju 

predstavljamo, posebej osredotočijo na problematiko vpliva teh sodb oz. ocen, ki nastanejo na 

osnovi neformalnega ugotavljanja znanja, na učiteljevo obravnavo učencev v razredu. Pri tem 

je Watsonova (1998c, 2000) posebej ţelela opozoriti na subjektivnost tovrstnih učiteljevih 

ocen. Izhodišče njene raziskave je bil tudi pregled ţe obstoječih raziskav o tej temi, na osnovi 

česar je ugotovila, da je ta vidik v teoriji in raziskavah o preverjanju znanja močno 

zanemarjen. Watsonova (2000) je navedla, da je Web (1993, v Watson, 2000) v svoji teoriji 

ocenjevanja omenil, a ni problematiziral, potrebo po interpretiranju učenčevih odgovorov v 

različnih situacijah preverjanja znanja. Watsonova (2000) je tudi ugotovila, da dosedanje 

raziskave večinoma obravnavajo pristranskost učiteljevega sumativnega preverjanja znanja, 

ne pa učiteljeve pristranskosti pri formativnem preverjanju znanja. Raziskava Watsonove 
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(2000) pa razkriva učiteljeve prakse neformalnega preverjanja znanja in postavlja vprašanje, 

kako to vpliva na učiteljevo oblikovanje formativnih in sumativnih ocen. Watsonova (2000) je 

tako v svoji raziskavi ţelela tudi identificirati komponente učiteljeve prakse neformalnega 

preverjanja matematičnega znanja učencev in predlagati rešitve na ugotovljene kritike 

spoznane prakse. Raziskava je bila narejena na manjšem vzorcu angleških učiteljev. V 

raziskavo je bilo vključenih 30 učiteljev matematike, ki so zadnja leta poučevali učence stare 

od 10–12 let. Ta starost je bila izbrana zaradi prehoda iz primarnega na sekundarno šolanje pri 

tej starosti. Raziskovalec je dan preţivel v razredu in opazoval učitelja. Po pouku pa je z njim 

opravil intervju, vezan na prakso preverjanja znanja tega učitelja. Pri tem je Watsonova 

(2000) poudarila, da intervjuji predstavljajo učiteljev pogled na prakso in ne dejanske prakse. 

Intervjuji so bili uporabljeni kot edini vir podatkov in so bili zasnovani na dveh glavnih 

vprašanjih: 

   Kako učitelj odkrije in prepozna, kaj učenec ve in zna narediti pri matematiki? 

   Povej mi kaj o znanju matematike določenega učenca. 

Prvo vprašanje v intervjuju je učiteljem omogočilo, da govorijo o svojem sistemu preverjanja 

znanja in dokumentaciji in je predstavljalo izhodišče za vodenje razgovora o učiteljevih 

informacijah in sodbah o znanju učencev. Običajni dodatek k temu vprašanju je bilo vprašanje 

"Kako to veste?" To vprašanje ni bilo vedno postavljeno tako odkrito, kot je tukaj zapisano, 

ampak pogosto v obliki nadaljevanja pogovora oz. se je navezovalo na konkretno situacijo v 

razredu (npr. "Kako veste, da ta učenec zna deliti z ostankom?"). Tovrstna vprašanja so nudila 

raziskovalcu posreden vpogled v učiteljeve načine ugotavljanja znanja. Za razširitev 

razgovora med raziskovalcem in učiteljem so tako bile uporabljene splošne učiteljeve izkušnje 

z učenci in konkretni dogodki v razredu. S tem pristopom je skušal raziskovalec voditi učitelja 

od splošnih k bolj specifičnim trditvam o interakcijah v razredu in njihovi interpretaciji. 

Drugo vprašanje v intervjuju je bilo oblikovano z namenom, da pomaga učitelju, da se 

osredotoči na podrobnosti pri uporabi svojih načinov ugotavljanja znanja. Kadar so bili kot 

primeri, ki jih je učitelj navedel, uporabljeni učenci, je raziskovalec izbral učence, ki so 

kakorkoli bili bolj problematični (imajo šibko ali močno matematično znanje) oz. so v razredu 

na določen način izstopali. Pri tem je bil učitelj pozvan, da se spomni dogodka, povezanega s 
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posameznim učencem (s tem je raziskovalec ţelel odkriti, kako je učitelj razumel posamezen 

dogodek).      

Primer razgovora (Watson, 2000) 

S (Spraševalec): "Od kod ste dobili te informacije?" 

U (Učitelj): "To je moja lastna sodba, misli o učencu in na podlagi opazovanja njegovega 

dela." 

S: "Ko rečete "opazovanje njegovega dela", ne pomeni tega, da stojite pred njim in ga 

opazujete?" 

U: "Mislim, da kar se zgodi v razredu, neprestano shranjujem v spomin. Kaj beleţim? 

Koliko je sposoben narediti, kako se zanima za delo, njegov odnos, koliko pomoči ali 

spodbude potrebuje, ali rešuje nalogo na podlagi mojega pogovora z njim ali samostojno, 

s kom sodeluje, kako dobro dela, ali rad dela samostojno ali ne, ali postavlja vprašanja, ki 

niso pozvana z moje strani." 

V raziskavi, ki je predstavljena v članku, so bili nato analizirani vsi opravljeni intervjuji z 

učitelji. Na podlagi te analize je Watsonova (2000) oblikovala seznam vseh moţnih virov 

učiteljevega neformalnega ugotavljanja znanja: 

  ustni viri informacij (pogovori) na podlagi poslušanja pogovorov med učenci, učenčevih 

komentarjev ali skozi formalni ali neformalni pedagoški dialog; 

  pisni viri informacij v obliki vaj, testa, zapisov o matematičnem raziskovanju; 

  opazovanje učenca pri dejavnosti; 

  nenačrtovana (samo od sebe) uporaba matematike v drugem (matematičnem) kontekstu; 

  vedenje in neverbalna komunikacija, kot jo vidi učitelj; 

  znanje o otroku kot učencu ali v drugih pogledih; 

  učiteljev pogled na matematiko. 

Vsi navedeni viri informacij o znanju učencev so predmet učiteljeve interpretacije (Watson, 

2000). Prve štiri točke predstavljajo surovi material za oblikovanje ocene o znanju učenca. 

Zadnji trije navedeni viri informacij pa so nekoliko bolj problematični, saj so popolnoma 
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subjektivni. Interpretacije, ki jih učitelji pri tem ustvarjajo, pa so odvisne predvsem od 

njihovih izkušenj (Watson, 1995). Zadnji trije viri informacij so torej manj oprijemljivi in jih 

učitelji uporabijo takrat, ko jim sam surovi material ne nudi vseh ustreznih informacij za 

interpretiranje in oblikovanje sklepa o učenčevem znanju (Watson, 1995). Watsonova (2000) 

je v povezavi z navedenimi viri informacij obravnavala glavne teţave, ki se pojavljajo pri 

oblikovanju učiteljevih sodb o znanju učencev na osnovi surovega materiala. Ugotovila je, da 

so ustni viri informacij pri učiteljih visoko vrednoteni, vendar po mnenju učiteljev tudi zelo 

zamudni. Hkrati so učitelji izpostavili teţave pri ustnem pridobivanju informacij o znanju 

učencev zaradi moţnega strahu učencev pred ustnim izraţanjem. Učitelji so tudi izpostavili, 

da je mogoče, da ne slišijo pomembnih opomb v razredu, čeprav jim le-te lahko nudijo 

vpogled v učenčevo matematično mišljenje. Učitelji so najpogosteje rekli, da uporabljajo 

razgovor z namenom, da preverijo učenčevo razumevanje snovi oz. ugotovijo, kaj učenca 

pripelje do napačnih rešitev. Mnogi učitelji so tudi rekli, da ne verjamejo, da učenec nekaj 

razume, dokler učenec tega ne razloţi s svojimi besedami.  

Pisni viri informacij po ugotovitvah Watsonove (1995; 2000) predstavljajo zanesljivo obliko 

virov informacij o znanju učencev, saj jih je mogoče pregledati. Večina učiteljev v raziskavi 

je pri tem komentirala, da ţelijo od učencev več kot le pravilne odgovore, z namenom, da se 

prepričajo o njihovem razumevanju snovi: ţeleli so ustno ali napisano razlago. Prav tako je 

bilo ugotovljeno, da imajo učenci pogosto teţave z zapisom tistega, kar ustno povedo, ali 

praktično naredijo. V povezavi s tem je Watsonova (2000) povedala, da so številni avtorji 

(MacNamara in Roper, 1992, v Watson, 2000) dokazali, da učenci izbirajo, kaj bodo napisali. 

To pomeni, da pisno delo predstavlja močno urejen pogled na njihovo matematično mišljenje. 

Pri tem nekateri učenci napišejo manj, kot bi učitelji ţeleli, ker ţelijo samo skrajšati zapis ali 

pa ne znajo oceniti, kaj je pomembno oz. imajo teţave z zapisom abstraktnih, intuitivnih 

misli. Morgan (1998, v Watson, 2000) je ugotovil, da učitelji podajajo zelo različne 

interpretacije na učenčevo pisno delo. Zorman (1968) pravi, da do tega najpogosteje pride, če 

so odgovori učencev v nalogi neenoznačni in pomanjkljivi. V takih primerih pravi Zorman 

(1968), si pogosto pomagamo s tem, da zastavimo tistim učencem, ki so dali nejasne in 

dvoumne odgovore, dodatna vprašanja, ker se edino tako lahko prepričamo, ali so konkretni 

odgovori v skladu s tem njihovim znanjem ali ne. Vendar pa tudi to ni nujno zagotovilo, da 

bodo učitelji oblikovali enake interpretacije na isto rešitev oz. odgovor učencev. Kako učitelji 

interpretirajo, je namreč odvisno tudi od (Morgan in Watson, 2002): 
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 učiteljevega matematičnega znanja, poznavanja kurikuluma in njegove interpretacije;  

 učiteljevega prepričanja o tem, kaj je pri matematiki pomembno, kako vidi matematično 

naravo; 

 učiteljevih pričakovanj o tem, kako matematično komunicirati; 

 učiteljevih izkušenj in pričakovanj od učencev na splošno; 

 učiteljevih izkušenj, vtisov in pričakovanj o posameznih učencih. 

Naslednji vir informacij o znanju učencev predstavlja opazovanje učencev pri neki dejavnosti. 

Watsonova (2000) v povezavi s tem navaja nekaj dejavnikov, ki povečajo subjektivnost pri 

učiteljevem oblikovanju predstave o znanju učenca na osnovi interpretiranja opazovanih 

dejavnosti. Pravi, da opazovane dejavnosti ne zagotavljajo stalnega beleţenja doseţkov. Prav 

tako je opazovana dejavnost odvisna od tega, kako si učitelj predstavlja, da naj bila dejavnost 

opazovana. Včasih je to čisto jasno (npr. če učitelj opazuje učenca pri pravilni uporabi 

geometrijskega orodja), drugič zahteva od učitelja več interpretacije (Watson, 2001). Kako 

učitelj interpretira opazovane dejavnosti, je odvisno od tega, kaj se učitelju zdi pri dejavnosti 

relevantnega, kaj učitelj pričakuje od posameznega učenca ali učencev na splošno, odvisno je 

tudi od tega, kaj učitelj opazi. Kaj učitelj opazi, pa je odvisno od njegovih predsodkov, vtisov 

o učencu oz. o njegovih obstoječih sposobnostih (Watson, 2001). Kot zadnji vir informacij v 

obliki surovega materiala Watsonova (2000) navaja nepredvideno (samo od sebe) uporabo 

matematike v drugem kontekstu, za katero izpostavi, da jo je teţko načrtovati in je večinoma 

uporabljena le priloţnostno. Watsonova (2001) pravi, da lahko učitelj te priloţnosti poveča, če 

načrtuje matematične dejavnosti, ki vključujejo raziskovanje in reševanje matematičnih 

problemov, ki so bolj odprti in zahtevajo od učencev uporabo in povezovanje različnih 

matematičnih znanj. 

Zadnje tri postavke praks neformalnega ugotavljanja znanja pri učiteljih niso bile uporabljene 

kot surovi material za oblikovanje slike o znanju učencev, ampak so vplivale na učiteljeve 

odločitve skozi interpretacije njegovega dojemanja situacij, ki jih je opazil v razredu. Na te 

interpretacije pa so posredno vplivale tudi učiteljeve interakcije izven razreda (z drugimi 

učitelji in organi). Watsonova (2000) je k temu dodala, da zunanje avtoritarne strukture 

(nacionalni kurikulum, kriteriji ocenjevanja, šolski inšpekcijski sistem) vplivajo na razvoj 

pomena matematike in znanja v razredu in s tem tudi na učiteljevo perspektivo o zahtevah 

(kaj je sprejemljivo v šolski matematiki). 
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Na osnovi rezultatov raziskave učiteljevih praks neformalnega ugotavljanja znanja je 

Watsonova (2000) slikovno (Slika 6) prikazala odnos oz. povezave med posameznimi 

komponentami/dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje učiteljeve slike o znanju učencev. 

Oblikovanje modela praks neformalnega ugotavljanja znanja na sliki (Slika 6) je torej nastalo 

na podlagi učiteljevih komentarjev v povezavi z njihovimi interpretacijami informacij, ki jih 

na različne načine prejmejo v razredu. Iz Slika 6 je tudi razvidno, kako kompleksen je proces 

ugotavljanja znanja. Osrednji akter v tem modelu je učitelj, ki svoje sodbe o učencu oblikuje 

na podlagi različnih načinov opazovanja in medosebnega poznavanja. K oblikovanju sodb 

prispevajo tudi učiteljev pogled na matematiko, njegova stališča in prepričanja, odnos do 

različnih vidikov dela (vključno s sistemom in čustvenimi elementi). Na učiteljevo 

interpretiranje opazovanih dejavnosti učencev vplivajo učenčevi izdelki (pisni, ustni), ki so 

rezultat učenčevega matematičnega znanja, odraţajo pa tudi učenčev pogled na matematiko. 

Oblikovanje učiteljevih interpretacij poteka posredno tudi pod vplivom učenčevih psiholoških 

značilnosti, saj le te vplivajo na učenca in kako izraţa svoje znanje. Dodatno na učiteljevo 

oblikovanje slike o znanju učenca vplivajo tudi socialni in čustveni elementi, ki se odraţajo 

tudi pri medosebnem poznavanju učitelja in učenca. Slika (Slika 6) spominja na shemo, ki sta 

jo Koehler in Grouws (1992, v Watson, 2000) predstavila v povezavi z opisom interakcij pri 

pouku matematike. To potrjuje, da neformalno ugotavljanje znanja ni neka dodatna dejavnost 

za učitelje, ampak je tesno povezana z vsemi interaktivnimi vidiki poučevanja, četudi se 

učitelji tega vedno ne zavedajo (Watson, 2000). 
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Slika 6: Shema dejavnikov, ki vplivajo na učiteljevo oblikovanje neformalnih sodb o znanju 

učencev (Watson, 2000) 

V eni izmed raziskav je Watsonova (1998c), prav tako na osnovi opazovanja prakse učiteljev 

in pogovorov z njimi, oblikovala hierarhičen model (Slika 7), ki kaţe na to, kaj vse vpliva na 

učiteljevo oblikovanje predstav o znanju učencev. 
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Slika 7: Hierarhičen model vplivov na učiteljevo oblikovanje ocene o znanju učenca (Watson, 

1998c) 

Watsonova (1998c) je v rezultatih raziskave strnjeno predstavila tudi teţave in vprašanja o 

neformalnem preverjanju matematičnega znanja, ki so bile v raziskavi izpostavljene s strani 

učiteljev. Le-te so pogosto povezane s pomanjkanjem časa za to, kar učitelji mislijo, da je pri 

ugotavljanju znanja pomembno: 

  čas za pogovor z učenci, poslušanje učencev; 

  čas za ugotavljanje posameznikovega znanja; 

  čas za odkrivanje učenčevega mišljenja, medtem ko naredi napako. 

 

Watsonova (1998c) je rekla, da so učitelji tudi pri bolj formalnih oblikah ugotavljanja znanja 

navedli nekaj pomislekov o ustreznosti tako pridobljenih informacij za oblikovanje celovite 

slike o učenčevem znanju. Učitelji so namreč pogosto izrazili mnenje, da preizkusi znanja ne 

dajejo realne slike o doseţku učenca, da predstavljajo le pomanjkljiv posnetek učenčevega 
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znanja ter da to, kar je učenec zmoţen pokazati danes, ni nujno, da bo znal jutri. Prav tako so 

učitelji opozorili na pogosto vrzel med tem, kaj učenec zmore povedati in kaj zna napisati pri 

matematiki. 

 

Watsonova (1998c) je torej ugotovila, da v učiteljevih pogledih o pravičnosti preverjanja 

znanja prihaja do razlik. Medtem ko je za nekatere učitelje pravičen le enak test za vse učence 

iste starosti, drugim bolj pravično preverjanje predstavljajo njihove lastne sodbe, ki jih 

oblikujejo na podlagi svojega lastnega znanja in opazovanja učencev. Nekateri učitelji so tudi 

izpostavili, da morajo za pravično preverjanje znanja vključiti čim več dokazov o znanju 

učencev.  

 

Watsonova (1998c) ni izpostavila le teţav v zvezi z neformalnim ugotavljanjem znanja, ki so 

jih učitelji navedli eksplicitno, ampak je spregovorila tudi o teţavah, ki so bile opaţene 

kasneje v analizi. Pri tem je ugotovila, da so s strani učiteljev pisni viri informacij pogosteje 

vrednoteni kot "dokaz" učenčevega doseţka kot ustne interakcije (čeprav so najpomembnejši 

način za ocenjevanje posameznikovega razumevanja). Prav tako je rekla, da so bili učiteljevi 

opisi o matematičnem znanju učenca vezani na učenčevo vedenje in odnos do učenja. Le malo 

opisov je bilo vezanih na učenčevo matematično mišljenje.  

 

Med analizo je tako bilo ugotovljeno, da bi bilo treba oblikovati bolj kritično stališče do 

učiteljevih načinov ugotavljanja znanja. Kritika izhaja iz številnih virov, ki ugotavljajo, da so 

učiteljeva pričakovanja pogosteje zasnovana na učenčevih socialnih in vedenjskih vidikih kot 

na matematičnih doseţkih (McIntyre s sod, 1966, Lorenz, 1982, Ruthven, 1987, v Watson, 

1998c). Razen nekaj površnih predlogov, da naj bi bili učitelji pozorni na pristranskost, je bilo 

ugotovljeno, da tudi učitelji, ki so ozaveščeni in pazljivi pri ugotavljanju znanja, oblikujejo 

pristranske sodbe, ki so pogosto zasnovane le na delnih informacijah o učenčevem znanju in 

pod vplivom prvotnega vtisa o učencu (Watson, 1997). Ţe Nisbett in Ross (1980, v Watson, 

1997; Morgan in Watson, 2002) sta ugotovila, da moč prvega vtisa o učencu vpliva na 

učiteljeve nadaljnje interpretacije in je tako pomemben faktor pri oblikovanju učiteljevih 

sodb. Učitelji namreč teţko spreminjajo svoje mišljenje, ki je bilo na tej podlagi zasnovano, 

čeprav nimajo kasneje dokazov za takšno mišljenje. Podobne ugotovitve potrjujejo tudi 

nekatere raziskave (Watson, 1998a; Watson, 1998b, Morgan in Watson, 2002, Watson 2006),  
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ki opisujejo konkretne prakse učiteljevega neformalnega ugotavljanja znanja pri posameznem 

učencu. Kot primer bomo povzeli ugotovitve iz primera Watsonove (2006) raziskave. V tej 

raziskavi je Watsonova (2006) predstavila, kako je učiteljeva ţe izoblikovana slika o znanju 

učenke, njegovo lastno razumevanje in videnje matematike, vplivalo na njegovo interakcijo s 

to učenko in na nadaljnje oblikovanje slike o znanju te učenke. Watsonova (2006) je 

ugotovila, da je bila interakcija med učiteljem in učenko konsistentna z učiteljevim 

prepričanjem, da lahko učenka sama razmisli o stvareh, zato jo je raje spraševal kot ji rekel, 

kaj naj naredi. Učitelj pri učenki ni razvijal specifičnega znanja (teţave pri izvajanju 

aritmetičnih operacij), ki se je na preizkusu znanja izkazalo kot pomanjkljivo, ampak jo je raje 

usmerjal na reševanje matematičnih problemov, kjer je do izraza prišlo njeno razmišljanje o 

matematičnem problemu. Učitelj je na splošno pri pouku dajal večjo teţo razvoju strategij 

reševanja matematičnih problemov in je bil tudi prepričan, da učenka na tem področju 

potrebuje njegovo pomoč. Zaradi tega je učenko z vprašanji vodil do ustreznih razmislekov in 

je na podlagi preteklih izkušenj s to učenko sklepal, da bo učenki to vodenje dovolj, da bo 

nato znala utemeljiti svojo strategijo reševanja problema. Watsonova (2006) je na podlagi 

opazovanja učne ure rekla, da je učenka pri preiskovanju matematičnega problema pokazala 

razumevanje problema, zmoţnost sklepanja po analogiji glede na predhodni problem, ki so ga 

reševali, znala je oblikovati povezave, posplošitve, postavljati dodatna vprašanja ob 

problemu, na katera je tudi znala odgovoriti. Po drugi strani pa se je njeno znanje na pisnem 

preizkusu, kjer so preverjali vsebine iz aritmetike, pokazalo kot zelo šibko. Iz pogovora z 

učiteljem je Watsonova (2006) ugotovila, da se učitelju zdi učenka zelo bistra in da veliko 

pripomore k znanju v razredu. Učitelj kljub temu, da je učenka na pisnem preizkusu iz 

aritmetike pokazala šibko znanje in da si je pri reševanju matematičnega problema pomagala s 

štetjem na prste, ni opazil, da ima učenka teţave s številsko predstavo in razumevanjem 

desetiških mest. Predstavljen primer nam kaţe na to, da učiteljeva slika o znanju učenca 

nastaja kot mešanica njegovega opazovanja v razredu, interakcij in sodb, oblikovanih na 

podlagi njegovih prepričanj, namenov, ki jih ima in vtisov o učencu, ki si jih je predhodno ţe 

ustvaril. 

 

Naslednja teţava, ki jo je Watsonova (1998c) na osnovi rezultatov raziskave izpostavila in je 

delno razvidna iz opisanega primera pa je, da se učitelji redko zavedajo moţnih 

pomanjkljivosti pri oblikovanju svojih predstav o znanju učencev. Watsonova (1998c) pravi, 
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da bi korak bil pri tem naprej, da učitelji postanejo bolj ozaveščeni, podvomijo o svoji sodbi, 

so samokritični. Prav tako je pomembno, da učitelji pogosteje pregledajo svoje odločitve, da 

se izognejo kroţnemu samodokazovanju, ki nastane kot posledica učiteljeva upoštevanja 

prvotnega vtisa o učencu. Watsonova (1998c) tako zaključi, da so vsa merjenja učenčevih 

doseţkov pristranska in zato potencialno nepravična, če jih uporabljamo za odločitve o 

učenčevi prihodnosti. Vendar pa se moramo pri tem zavedati, da si bodo učitelji po svojih 

neformalno pridobljenih zaznavah na podlagi opazovanja učencev pri delu v šoli vedno 

ustvarjali svojo razlago oz. interpretacijo zaznanega ali izmerjenega in to nekako posredovali 

nazaj učencem in, kadar je potrebno, tudi staršem. Četudi se zaradi mnoţice pridobljenih 

informacij pri neformalnih opazovanjih ne bodo odzvali na vsako posebej, si bodo na tej 

podlagi ustvarjali sliko, vsaj zase interpretirali ugotovljeno in na določen način reagirali, da 

učenci dobijo povratno informacijo. Ker je torej neformalno ugotavljanje znanja sestavni del 

vsakodnevnih učnih dejavnosti in lahko prinaša tako učitelju kot učencem veliko koristi, a 

hkrati tudi nepravičnosti oz. neustrezna reagiranja, je smiselno, da učitelji bolj ozavestijo in 

spoznajo posamezne načine neformalnega ugotavljanja znanja ter reflektirajo na ta način 

pridobljene informacije. Pri tem je pomembno, da se zavedajo potencialnih virov neenakosti, 

ki jih neformalno preverjanje znanja lahko prinese, se učijo oz. izpopolnjujejo svoje znanje 

interpretiranja rešitev matematičnih nalog in odgovorov učencev, se posvetujejo s svojimi 

sodelavci oz. izvajajo medkolegialne hospitacije, ki so usmerjene na opazovanje ugotavljanja 

učenčevega znanja pri pouku. Podobno je izpostavil tudi Taylor (2003), ko je rekel, da morajo 

učitelji ozavestiti, kateri neformalni načini ugotavljanja znanja obstajajo, kako jih izvajati in 

znati presojati njihovo učinkovitost. Zanesljivost tako pridobljenih informacij o učenčevem 

znanju bo učitelj lahko povečal, če bo informacije o nekem posameznem učenčevem znanju 

zbiral dlje časa, na različne načine in v različnih kontekstih (Taylor, 2003). 
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6 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 

 

6.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Učiteljeva usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje predstavlja eno izmed temeljnih 

učiteljevih kompetenc, domače in tuje raziskave pa opozarjajo, da gre za kompleksno 

spretnost, ki je za učitelje (zlasti začetnike) izjemno zahtevna (Kagan, 1992, Valenčič Zuljan s 

sod., 2007, Veenman, 1984, v Vogrinc s sod., 2011). Vse to, kot pravi Vogrinc s sod. (2011), 

za izobraţevalce učiteljev predstavlja pomembne izzive. Če torej ţelimo, da bi bili bodoči 

učitelji matematike na področju preverjanja znanja čim bolj kompetentni, je pomembno, da 

raziščemo njihove predstave o preverjanju znanja. Posebno pozornost nameravamo posvetiti 

formativnemu preverjanju znanja, še posebej neformalnim načinom preverjanja. S pregledom 

literature smo namreč ugotovili, da je raziskav, ki bi se ukvarjale s tem področjem, zelo malo. 

V slovenskem prostoru ni nobene tovrstne raziskave, izsledki iz tujih raziskav, ki jih tudi ni 

veliko, pa kaţejo, da so neformalni načini preverjanja znanja pri učiteljih pogosto 

neozaveščeni, čeprav imajo zelo pomemben vpliv na potek učnega procesa in doseţke 

učencev. Kot pravi Timperleyeva (2011), so lahko neformalno zbrane informacije o 

učenčevem znanju in razumevanju enako močne kot formalno pridobljene informacije, v tem, 

da lahko učitelju prav tako povedo, kaj učenec zna, kaj se še mora naučiti in kako naj to 

znanje doseţe. Za izobraţevalce bodočih učiteljev predmeta matematika je zato pomembno, 

da raziščemo, kako bodoči učitelji predmeta matematika vidijo neformalno formativno 

preverjanje znanja, ali se njihove predstave razlikujejo glede na letnik študija, kakšno 

pomembnost pripisujejo posameznim načinom neformalnega preverjanja in kako vidijo 

njihovo izvedbo pri pouku. Ker se izobraţevanje bodočih učiteljev predmeta matematika 

izvaja tako na razredni kot predmetni stopnji, je smiselno, da njihove predstave tudi 

medsebojno primerjamo (izraz bodoči učitelji predmeta matematika oz. študenti bomo v 

nadaljevanju uporabljali za oba študijska programa). Pričakujemo namreč, da so moţna 

odstopanja, predvsem zaradi razlik v študijskih programih, v katere so vključeni. Na podlagi 

rezultatov raziskave bomo ugotovili, ali je študentom z obstoječim izobraţevanjem za učitelja 

predmeta matematika omogočeno pridobiti ustrezno razumevanje neformalnega formativnega 

preverjanja znanja oz. kje so še vrzeli, ki jih je potrebno s študijskim programom zapolniti.  
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6.2 CILJI RAZISKAVE 

Na podlagi teoretičnih izhodišč in opredelitve raziskovalnega problema ţelimo ugotoviti: 

1. Kakšne so predstave bodočih učiteljev predmeta matematika (v nadaljevanju 

študentov) o neformalnem formativnem preverjanju znanja na deklarativni ravni? 

Raziskovanje predstav bo vključevalo: kakšen pomen dajejo študenti neformalnemu 

formativnemu preverjanju znanja v odnosu do formalnega, katere načine neformalnega 

preverjanja znanja poznajo, kakšno pomembnost jim pripisujejo in kako vidijo izvajanje 

posameznih načinov.  

V zvezi z zgoraj navedenimi predstavami študentov nas bo še posebej zanimalo: 

1. a   Kako se predstave študentov matematike z vezavami razlikujejo od predstav 

študentov razrednega pouka? 

1. b   Kako se predstave študentov matematike z vezavami razlikujejo glede na letnik 

študija? 

Pri študentih matematike z vezavami bomo proučevali prepoznavanje neformalnega 

formativnega preverjanja znanja pri pouku. Zanimalo nas bo: 

2. Katere načine neformalnega preverjanja znanja študenti matematike z vezavami pri 

pouku prepoznavajo in kakšno pomembnost jim pripisujejo? 

3. Ali so v pogledu prepoznavanja neformalnih načinov preverjanja znanja razlike med 

študenti matematike z vezavami glede na letnik študija? 

Pri tem nas bo zanimalo tudi, ali so zaznane predstave študentov nižjega letnika o 

neformalnih načinih formativnega preverjanja znanja bliže predstavam učencev kot 

predstavam študentov višjega letnika.  

 

6.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja ter kombinacijo kvalitativnega in kvantitativnega pristopa raziskovanja.  

V tabeli (Tabela 5) je predstavljena celotna struktura raziskave. 
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Vprašanje Predstave o neformalnem preverjanju znanja na deklarativni ravni Zaznane in prepoznane predstave o neformalnem preverjanju znanja 

1. Kakšne so 

predstave študentov 

predmeta matematika 

o neformalnem 

formativnem 

preverjanju znanja na 

deklarativni ravni? 

1. a Kako se 

deklarativne predstave 

študentov 

matematike z 

vezavami razlikujejo 

od deklarativnih 

predstav študentov 

razrednega pouka? 

1. b Kako se 

deklarativne predstave 

študentov 2. letnika 

matematike z 

vezavami razlikujejo 

od deklarativnih 

predstav študentov 4. 

letnika matematike z 

vezavami? 

2. Katere načine 

neformalnega preverjanja 

znanja študenti 

matematike z vezavami 

med poukom 

prepoznavajo in kakšno 

pomembnost jim 

pripisujejo? Ali so med 

študenti glede na letnik 

študija razlike? 

2. Katere načine 

neformalnega preverjanja 

znanja študenti matematike 

z vezavami po 

opazovanem pouku 

pogosteje prepoznajo kot 

način ugotavljanja znanja z 

vidika 

učitelja/učenca/študentov 

kot zunanjih opazovalcev? 

3. Ali so v pogledu 

prepoznavanja 

neformalnih načinov 

preverjanja znanja 

med študenti 

matematike z 

vezavami razlike glede 

na letnik študija? 

Instrumenti Vprašalnik 

(Vprašalnik1) 

Vprašalnik 

Vprašalnik1) 

Vprašalnik 

(Vprašalnik1) 

Opazovalni list 

 

Vprašalnik  za študente o 

opazovani uri  

(Vprašalnik2) 

 

Vprašalnik za 

študente o opazovani 

uri  (Vprašalnik2) 

Vprašalnik za učence 

(Vprašalnik3) 

 

Vzorec Študenti 2. in 4. 

letnika matematike z 

vezavami 

Študenti 4. letnika RP 

Študenti 4. letnika 

matematike z 

vezavami 

Študenti 4. letnika RP 

Študenti 2. in 4. 

letnika matematike z 

vezavami 

 

Študenti 2. in 4. letnika 

matematike z vezavami 

 

Študenti 2. in 4. letnika 

matematike z vezavami 

Študenti 2. in 4. 

letnika matematike z 

vezavami 

Učenci 

Tabela 5: Pregledna struktura raziskave 
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6.4 VZOREC 

V prvi del raziskave, kjer smo preučevali deklarativne predstave študentov, je bilo vključenih 

148 študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki so v študijskem letu 2012/13 obiskovali 2. 

(40 študentov) ali 4. letnik (22 študentov) študijskega programa dvopredmetni učitelj, smeri 

matematika z vezavami, ali 4. letnik študijskega programa razredni pouk (86 študentov). V 

drugi del raziskave, ki je potekala v obliki opazovanja učne ure matematike na izbranih šolah, 

so bili vključeni študenti 2. in 4. letnika študijskega programa matematika z vezavami. Tega 

dela raziskave se je udeleţilo 67 študentov, in sicer 42 študentov 2. letnika in 25 študentov 4. 

letnika. V raziskavo je bilo vključenih tudi 167 učencev iz devetih priloţnostno izbranih 

razredov treh ljubljanskih osnovnih šol. Učenci so bili v šolskem letu 2012/13 stari med 12 in 

14 let (6.–9. razred OŠ).  

V nadaljevanju predstavljamo opis strukture vzorca študentov in strukture vzorca učencev, ki 

so bili vključeni v raziskavo. 

6.4.1 Struktura vzorca v 1. delu raziskave 

Vzorec 1. dela raziskave predstavljajo tri različne skupine študentov, ki se med seboj 

razlikujejo glede na letnik študija in študijski program, ki so ga obiskovale v študijskem letu 

2012/2013. V tabeli (Tabela 6) smo prikazali strukturo vzorca teh treh skupin študentov še po  

spolu.  

SKUPINA Spol 

Moški Ţenski Skupaj 

f f % f f % f f % 

 Razredni pouk 4.L 1 1,2 % 85 98,8 % 86 100,0 % 

Matematika z vezavo 2.L 12 30,0 % 28 70,0 % 40 100,0 % 

Matematika z vezavo 4.L 2 9,1 % 20 90,9 % 22 100,0 % 

Skupaj 15 10,1 % 133 89,9 % 148 100,0 % 

Tabela 6: Struktura vzorca študentov v 1. delu raziskave 

Na podlagi rezultatov, predstavljenih v tabeli (Tabela 6) vidimo, da struktura vzorca glede na 

spol ni enakomerno razporejena, saj je večina (89,9%) študentov, ki je izpolnila vprašalnik, 

ţenskega spola. Drugačno strukturo vzorca po spolu bi teţko dobili, saj se tako za študij 

matematike kot za študij razrednega pouka večinoma odločajo dekleta. 
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Podatki tudi kaţejo, da so skupine glede na študijski program in letnik študija nekoliko 

neenakovredno zastopane. Število študentov študijskega programa matematika z vezavami je 

ne glede na letnik študija manjše kot število študentov razrednega pouka. Ker smo v raziskavo 

ţeleli vključiti čim večje število vseh študentov, ki obiskujejo posamezen študijski program, 

so rezultati pričakovani. Na študijskem programu razredni pouk je namreč vpisanih precej več 

študentov kot na program dvopredmetni učitelj matematike.  

6.4.2 Struktura vzorca v 2. delu raziskave 

Študenti 

V drugi del raziskave so bili vključeni vsi študenti 2. in 4. letnika dvopredmetnega študija 

matematike (Tabela 7). 

SKUPINA Spol 

Moški Ţenski Skupaj 

f f  % f f  % f f  % 

 Matematika z vezavo 2.L 12 28,6 % 30 71,4  % 42 100,0 % 

Matematika z vezavo 4.L 2 8,0  % 23 92,0 % 25 100,0 % 

Skupaj 14 20,9 % 53 79,1 % 67 100,0  % 

Tabela 7: Struktura vzorca študentov v 2. delu raziskave 

Učenci 

Struktura vzorca učencev, ki so bili vključeni v raziskavo, je predstavljena na osnovi spola in 

stopnje šolanja. 

SPOL f F % 

 Moški 66 48,2 

Ţenski 71 51,8 

Skupaj 137 100,0 

Tabela 8: Struktura vzorca učencev glede na spol 

V tabeli (Tabela 8) je prikazana struktura vzorca učencev, ki so bili vključeni v raziskavo, 

glede na spol. Iz tabele lahko razberemo, da sta obe skupini spola enakomerno zastopani.  
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 Šola 

Š1 Š2 Š3 Skupaj 

f f% f f% f f% f f% 

Razred Šesti 16 47,1 % 0 0,0 % 18 52,9 % 34 24,8 % 

Sedmi 17 30,4 % 39 69,6 % 0 0,0 % 56 40,9 % 

Osmi 14 53,8 % 12 46,2 % 0 0,0 % 26 19,0 % 

Deveti 0 0,0 % 0 0,0 % 21 100,0 % 21 15,3 % 

Skupaj 47 34,3 % 51 37,2 % 39 28,5 % 137 100,0 % 

Tabela 9: Struktura vzorca učencev glede na šolo in razred 

V tabeli (Tabela 9) je prikazano število učencev na posamezni stopnji šolanja glede na šolo, v 

kateri je raziskava potekala. V raziskavo so bile vključene tri šole (Š1, Š2, Š3) in na vsaki šoli 

trije razredi, skupaj torej 9 razredov učencev od 6. do 9. razreda OŠ. Največ je bilo vključenih 

učencev 7. razreda in najmanj učencev 9. razreda. 

6.5 MERSKI INŠTRUMENTARIJ 

V empirični raziskavi so bili podatki zbrani z anketiranjem in opazovanjem. V ta namen smo 

izdelali potreben inštrumentarij, in sicer: vprašalnik za študente obeh študijskih programov 

(dvopredmetni učitelj matematike z vezavami in razredni pouk, Vprašalnik1, Priloga 3), 

vprašalnik za učence (Vprašalnik3, Priloga 3) in strukturiran opazovalni list (Opazovalni list, 

Priloga 3) z vprašalnikom za študente matematike z vezavami o opazovani učni uri 

(Vprašalnik2, Priloga 3). V Vprašalnik1 smo vključili 12 vprašanj zaprtega (izbirnega) tipa, 6 

vprašanj odprtega ter 2 lestvici (lestvica stališč in ocenjevalna lestvica). Vsebinsko je 

Vprašalnik1 razdeljen na 4 sklope. S prvim vsebinskim sklopom smo zbrali osnovne podatke 

o anketirancih (spol, študijski program, letnik študija). V vprašalniku so temu namenjena prva 

tri vprašanja. Drugi vsebinski sklop vprašanj je namenjen ugotavljanju predstav študentov na 

deklarativni ravni o pomenu neformalnega formativnega preverjanja znanja v odnosu do 

formalnega preverjanja. Predvsem nas je zanimalo stališče, ali je primerno, da si učitelj 

ustvarja sliko o znanju učencev ţe med poučevanjem, ali je primerno, da to sliko upošteva pri 

vodenju pouka, kako pogosto naj bi učitelj ugotavljal znanje učencev in kateri načini 

pridobivanja informacij o učenčevem znanju, tako formalni kot neformalni, so bolj primerni 

za ustvarjanje slike o znanju učencev. Do teh podatkov bomo prišli z odgovori na 4. in 5. 

vprašanje v vprašalniku. 5. vprašanje v vprašalniku predstavlja 4-stopenjska lestvica strinjanja 

s 23 trditvami. Za vsako trditev je moral anketiranec obkroţiti stopnjo strinjanja s trditvijo 

(pri tem je 1 pomenilo sploh se ne strinjam in 4 popolnoma se strinjam). S tretjim vsebinskim 
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sklopom vprašanj smo ugotavljali poznavanje načinov neformalnega formativnega 

preverjanja znanja in kakšno pomembnost za vodenje pouka in ustvarjanje slike o znanju 

učencev jim anketiranci pripisujejo. Na ta vsebinski sklop bomo odgovorili z vprašanji 6, 7, 

14 in 15. 14. vprašanje je v obliki 4-stopenjske ocenjevalne lestvice, ki vsebuje 15 trditev o 

tem, kako pogosto bi kot učitelji uporabili posamezen način neformalnega ugotavljanja znanja 

pri pouku. Pri tem so študenti za vsako trditev označili pogostost uporabe (nikoli, redko oz. 

enkrat mesečno, občasno oz. enkrat tedensko, redno – vsako uro). Četrti vsebinski sklop 

vprašanj nam je omogočil vpogled v to, kako študenti vidijo izvajanje posameznih načinov 

formativnega preverjanja znanja za čim bolj učinkovito vodenje pouka. Pri odgovoru na to 

vprašanje si bomo pomagali z vprašanji od 8 do 12 in vprašanjema 13 ter 16. 

Opazovalni list za študente matematike je strukturiran in namenjen beleţenju zaznanih in 

prepoznanih učiteljevih načinov neformalnega preverjanja znanja učencev pri opazovani učni 

uri in določanju pomembnosti teh načinov. Opazovalni list je sestavljen iz 4-ih stolpcev. Prvi 

in drugi stolpec sta namenjena študentovim zapisom dejanj učiteljice in učencev ob dogodkih 

med uro, ki jih študent zazna kot način ugotavljanja znanja. Po končani učni uri študenti 

izpolnijo še tretji in četrti stolpec na opazovalnem listu. V tretjem stolpcu (stolpec A) študent 

med uro zaznane načine ugotavljanja znanja po svoji presoji razvrsti glede na količino 

pridobljenih informacij o znanju in razumevanju učencev pri učni uri. V četrtem stolpcu 

(stolpec B) naredi podobno, le da je kriterij koristnost načina ugotavljanja znanja za učiteljevo 

vodenje pouka. Študenti so številko 1 pripisali najbolj pomembnemu načinu, številko 2 

drugemu najbolj pomembnemu načinu itd. Vprašanja v vprašalniku Vprašalnik2 so se 

navezovala na to, kako in v kolikšni meri študenti zaznavajo neformalne načine ugotavljanja 

znanja pri učiteljih in kakšne so predstave študentov o samoevalvaciji usvojenosti 

obravnavane snovi pri učencih.  

Vprašalnik za učence (Vprašalnik3) je sestavljen iz vprašanj za pridobitev osnovnih podatkov 

o učencih (spol in razred) in vprašanj, s katerimi smo ugotavljali, kakšne so predstave 

učencev o učiteljevem načinu ugotavljanja znanja pri pouku in kateri so za učence 

najpomembnejši načini, na podlagi katerih sklepajo, ali so snov primerno razumeli.  

Uporabljen merski inštrumentarij mora tudi zadostiti merskim karakteristikam, in sicer 

objektivnosti, občutljivosti, zanesljivosti in veljavnosti.  
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Objektivnost smo zagotovili z enotnimi, natančnimi navodili pri izvedbi anketiranja in 

hospitiranja, z jasnimi, nedvoumnimi vprašanji, uporabo 4-stopenjske ocenjevalne lestvice in 

zaprtimi tipi vprašanj v vprašalniku. Vprašalnik je bil anonimen. Zanesljivost vprašalnika smo 

preverili z metodo notranje konsistentnosti v vprašalnik vključenih lestvic (lestvica stališč in 

ocenjevalna lestvica). V ta namen smo izračunali Cronbachov koeficient alfa, ki nam pove 

zanesljivost podatkov z vidika notranje skladnosti.  Za prvo lestvico smo računali zanesljivost 

podatkov po posameznih dobljenih faktorjih. Pri tem se Cronbach koeficient alfa giblje med 

0,60 in 0,88. Izjema je le 3. faktor, kjer je vrednost Cronbach alfa le 0,52, kar pomeni, da 

bomo rezultate, ki so s tem faktorjem povezani, razumeli kot manj zanesljive. Za drugo 

ocenjevalno lestvico pa je Cronbach alfa 0,69. Občutljivost smo zagotovili z uporabo dveh 

večstopenjskih lestvic.  

Vsebinska veljavnost vprašalnika je bila ocenjena s strani eksperta za področje didaktike 

matematike. Konstruktno veljavnost lahko potrdimo s faktorsko analizo. Rezultati faktorske 

analize kaţejo, da smo s 1. faktorjem na prvi ocenjevalni lestvici (o ugotavljanju predstav 

študentov na deklarativni ravni o pomenu neformalnega formativnega preverjanja znanja v 

odnosu do formalnega preverjanja znanja) lahko pojasnili 16,8 % variance (po rotaciji, 9,5 % 

variance). Skupaj smo z 8 faktorji na 1. ocenjevalni lestvici pojasnili 62,47 % celotne 

variance. Na drugi ocenjevalni lestvici (o pogostosti uporabe načinov neformalnega 

ugotavljanja znanja pri pouku) pa s 1. faktorjem pojasnimo 20 % variance.  

Glede na ustrezne merske karakteristike uporabljenega merskega inštrumentarija 

predvidevamo, da je primerna tudi kriterijska veljavnost, v smislu, da lahko dobljene rezultate 

posplošimo na študente prihodnjih generacij, če se ne bodo bistveno spremenili študijski 

programi (rezultati so podani za študente, ki so obiskovali prenovljen, torej bolonjski študijski 

program), ki ga študenti obiskujejo.  

6.6 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Pred izvedbo glavne raziskave smo izvedli pilotsko raziskavo, v katero smo vključili študente 

3. letnika dvopredmetnega študija matematike z vezavami ter en razred OŠ, kjer je potekalo 

hospitiranje študentov in tudi izpolnjevanje vprašalnika s strani učencev. Na podlagi dobljenih 

ugotovitev smo popravili in izboljšali uporabljen inštrumentarij. 
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Zbiranje podatkov raziskave, z nekoliko popravljenim inštrumentarijem, je nato potekalo v 

letu 2013. Pazili smo, da smo vse podatke pridobili, preden so študenti 2. letnika v okviru 

predmeta osnove didaktike matematike, obravnavali vsebine, ki so povezane s preverjanjem 

in ocenjevanjem matematičnega znanja. Študenti so vprašalnike izpolnili pri vajah na fakulteti 

in mi jih izpolnjene osebno izročili. Hospitiranje na šolah je potekalo v mesecu po tem, ko so 

študenti izpolnili Vprašalnik1. Pred izvedbo hospitiranja smo pridobili soglasje vodstva šol za 

sodelovanje učiteljev in soglasja s strani staršev učencev, ki smo jih vključili v raziskavo. Vse 

hospitirane ure so bile izvedene v istem tednu po enakem protokolu. Študenti so Opazovalni 

list in Vprašalnik2 dobili 5 minut pred hospitirano uro. Pri tem smo jim povedali, da med uro 

izpolnjujejo Opazovalni list (prva dva stolpca), po uri pa še preostala dva stolpca in anketni 

vprašalnik. Drugih dodatnih pojasnil jim nismo dajali. Po končani učni uri je učiteljica 

učencem razdelila Vprašalnik3, ki so ga takoj izpolnili in izročili. Tudi študenti so svoj 

izpolnjen opazovalni list in vprašalnik vrnili osebno po izpolnjevanju na koncu učne ure. 

6.7 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Statistično analizo smo izvedli s statističnim računalniškim programom SPSS 20. Opravili 

smo opisno in inferenčno statistiko. Za opisne spremenljivke smo izračunali frekvence in 

odstotke. Razlike med skupinami smo za opisne spremenljivke ugotavljali s pomočjo hi-

kvadrat preizkusa. V primeru neizpolnjenih pogojev smo smiselno zdruţili kategorije. Pri 

numeričnih spremenljivkah smo izračunali aritmetične sredine in standardne odklone, razlike 

med skupinami smo ugotavljali s t-testom. S Kolmogorov-Smirnovim testom smo preverili 

normalnost porazdelitve spremenljivk. Izračunali smo Cronbachov koeficient alfa za 

preverjanje zanesljivosti vprašalnika in izvedli faktorsko analizo za preverjanje konstruktne 

veljavnosti vprašalnika. Faktorsko analizo smo uporabili tudi za zmanjšanje števila 

spremenljivk, preko katerih smo ugotavljali deklarativne predstave študentov o neformalnem 

preverjanju znanja v odnosu do formalnega. Pred izvedbo postopka faktorizacije smo izvedli 

vsa potrebna preverjanja: Kolmogorov-Smirnov test, KMO-test, Bartletov test sferičnosti. Pri 

analizi odprtih odgovorov v vprašalnikih in analizi opazovalnega lista smo uporabili 

kvalitativno metodo, in sicer kategoriziranje. Dobljene kode smo nato obdelali s 

kvantitativnimi metodami – izračun frekvence – in tudi kvalitativno. Dobljenim kodam smo 

poiskali širše kategorije in jih zdruţevali.  
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7 REZULTATI Z RAZLAGO 

V skladu s cilji empiričnega dela naše raziskave in zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji 

bomo rezultate predstavili v dveh delih.  

V prvem razdelku bomo z izsledki raziskave pokazali, kakšne predstave imajo študenti o 

neformalnem formativnem preverjanju znanja (v nadaljevanju NFPZ) na deklarativni ravni. 

Predstavili bomo, kakšen pomen dajejo študenti NFPZ v odnosu do formalnega, katere načine 

NFPZ znanja poznajo, kakšno pomembnost jim pripisujejo in kako vidijo izvajanja 

posameznih načinov ugotavljanja znanja. Pri posameznih vprašanjih bomo sistematično 

obravnavali: 

 Predstave študentov, tu bomo predstavili ugotovitve, ki se nanašajo na vse 

obravnavane skupine študentov kot celoto. 

 Primerjavo glede na letnik študija, kjer bomo primerjali rezultate študentov 2. in 4. 

letnika programa matematika z vezavami. 

 Primerjavo glede na študijski program, kjer bomo primerjali rezultate študentov 4. 

letnika programa matematika z vezavami in študentov 4. letnika programa razredni 

pouk. 

 Sklepne ugotovitve in komentar. 

V drugem razdelku bomo z izsledki raziskave pokazali, kako študenti študijskega programa 

dvopredmetni učitelj, smer matematika, zaznavajo in prepoznavajo NFPZ pri pouku. Pri tem 

se bomo osredotočili na to, katere načine NFPZ so študenti pri uri zaznali in prepoznali ter 

kakšno pomembnost so jim pripisali. Z rezultati raziskave bomo tudi pokazali, ali so med 

študenti razlike glede na letnik študija ter ali so predstave študentov niţjega letnika bliţe 

predstavam učencev kot predstavam študentov višjega letnika. 
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7.1 DEKLARATIVNE PREDSTAVE ŠTUDENTOV O NEFORMALNEM 

PREVERJANJU 

7.1.1 Pomen in primernost neformalnega preverjanja za ustvarjanje 

slike o učenčevem znanju 

Pri proučevanju deklarativnih predstav študentov o neformalnem formativnem preverjanju 

znanja v odnosu do formalnega preverjanja znanja smo ţeleli preko nabora 23 manifestnih 

spremenljivk (5. vprašanje, Vprašalnik1), ki to opisujejo, z analizo povezav med 

spremenljivami oblikovati manjše število latentnih spremenljivk/faktorjev, ki predstavljajo 

moţna videnja oz. razumevanja neformalnega formativnega preverjanja znanja v odnosu do 

formalnega za učiteljevo ustvarjanje slike o učenčevem znanju. V ta namen smo izvedli 

faktorsko analizo, pred tem pa preverili ustreznost pogojev, ki nam dovoljujejo njeno izvedbo.  

7.1.1.1 Izvedba faktorske analize 

S Kolmogorov-Smirnovim testom smo preverili normalnost porazdelitve spremenljivk, ki 

smo jih vključili v analizo. Tabela 46 (Priloga 1) kaţe, da so vse v analizo vključene 

spremenljivke normalno porazdeljene. Analizo odvisnosti med spremenljivkami smo naredili 

z Bartletovim testom sferičnosti in Keiser-Meyer-Olkinovim (KMO) testom ustreznosti 

vzorčenja. Iz tabele (Tabela 10) vidimo, da je vrednost KMO testa (KMO = 0,62) še primerna 

za izvedbo faktorske analize in da je Bartletov test sferičnosti (hi-kvadrat = 775,55, df = 253) 

statistično značilen na ravni p = 0,00. To pomeni, da podatki ustrezajo pogojem za 

nadaljevanje faktorske analize. Spremenljivke smo faktorizirali po metodi glavnih 

komponent.  

Kaiser-Meyer-Olkinovo merilo ustreznosti vzorčenja. 0,62 

Bartletov test sferičnosti Pribliţni hi-kvadrat 775,55 

Stopnje prostosti (df) 253 

Statistična značilnost testa 

(p) 
0,00 

Tabela 10: Izidi KMO in Bartletovega testa 
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S faktorsko analizo bomo (Rovan, 2014): 

 določili majhno število skupnih faktorjev, ki najbolje pojasnjujejo povezave med 

opazovanimi spremenljivkami; 

 opredelili vsebinsko najprimernejše faktorje (rotacija faktorjev); 

 ocenili faktorske uteţi, komunalitete in specifične variance opazovanih spremenljivk; 

 pojasnili vsebino skupnih faktorjev. 

Po izvedeni faktorizaciji smo dobili tudi vrednosti komunalitet, ki nam povedo, kakšna je 

pojasnjenost (manifestnih) spremenljivk s faktorji. Iz tabele (Tabela 47, Priloga 1) vidimo, da 

ima 19 spremenljivk faktorskega modela vrednost komunalitet 0,5 ali več. Štiri spremenljivke 

(T5.5, T5.6, T5.9, T5.10) niso bistveno pod vrednostjo 0,5, zato smo se odločili, da jih 

obdrţimo. V nadaljevanju smo naredili varimax rotacijo, saj smo dobljene faktorje s tem 

lahko vsebinsko bolj smiselno interpretirali. Z varimax rotacijo skušamo doseči takšno 

faktorsko strukturo, pri kateri ima vsaka opazovana spremenljivka visoko faktorsko uteţ 

(visok korelacijski koeficient) le glede na en sam faktor. Za takšno faktorsko strukturo je 

značilno, da vsak faktor predstavlja en konstrukt (Rovan, 2014), torej vsak faktor pojasni svoj 

deleţ variance sistema neodvisno od ostalih faktorjev. 

Število faktorjev smo določili po Kaiser-Guttmanovem kriteriju (lastna vrednost > 1) in na 

osnovi "scree" testa (Slika 10, priloga 1). Iz tabele (Tabela 49, Priloga 1) vidimo, da lahko z 

osmimi faktorji pojasnimo 62,5 % celotne variance spremenljivk (lastne vrednosti vseh osmih 

faktorjev so večje od 1, kar prikazuje tudi Slika 10).  

V tabeli (Tabela 11) so prikazane faktorske uteţi po pravokotni varimax rotaciji. S sivo smo 

označili celice, kjer ima spremenljivka največjo uteţ in tako najbolje pojasnjuje določen 

faktor.  
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              OPIS SPREMENLJIVKE 

 

 

FAKTORJI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T5.1 

Vsako ugotavljanje učenčevega 

matematičnega znanja pri pouku 

matematike mora biti načrtovano. 

-0,097 -0,010 0,005 0,037 0,010 -0,001 0,039 0,832 

T5.2 

 

Učenec mora biti vedno seznanjen, kdaj 

učitelj ugotavlja njegovo matematično 

znanje. 

0,062 0,285 0,106 0,080 -0,097 -0,017 0,710 0,260 

T5.3 

Pri pouku matematike je mogoče 

ugotoviti matematično znanje učencev, 

ne da bi načrtno preverjali njihovo 

znanje,  npr. s pisnim preizkusom ali 

ustnim spraševanjem. 

0,020 -0,104 0,046 -0,022 -0,029 0,833 0,095 0,032 

T5.4 

Ugotavljanje učenčevega 

matematičnega znanja naj poteka šele v 

zaključni fazi učnega procesa (po 

obravnavi snovi. 

-0,133 0,038 0,009 -0,117 0,000 -0,625 0,398 0,026 

T5.5 

Razgovor o matematični vsebini pri 

pouku matematike je tudi način 

ugotavljanja učenčevega 

matematičnega znanja. 

0,092 -0,007 0,436 0,262 -0,112 0,406 0,050 -0,141 

T5.6 
Matematični pisni preizkusi najbolje 

odraţajo učenčevo matematično znanje. 
-0,197 0,362 -0,124 0,011 0,445 0,072 0,037 0,211 

T5.7 

Matematično znanje učencev je 

potrebno ugotavljati vsako uro 

matematike. 

-0,038 -0,038 0,319 0,262 -0,021 0,366 -0,521 0,184 

T5.8 

Pregledovanje domače naloge pri 

pouku matematike je tudi način 

ugotavljanja učenčevega 

matematičnega znanja. 

0,000 -0,033 -0,027 0,874 0,023 -0,011 -0,017 -0,044 

T5.9 

Učitelj lahko pridobi informacije o 

znanju učencev tudi z opazovanjem 

učencev pri reševanju nalog. 

0,168 0,048 0,144 0,538 -0,334 0,099 -0,039 -0,096 

T5.10 

Učitelj naj si ustvarja sliko o 

učenčevem matematičnem znanju o 

obravnavani snovi ţe med 

poučevanjem. 

0,450 0,010 0,125 0,306 0,117 0,165 0,169 -0,137 

T5.11 

Učitelj lahko pridobi informacije o 

učenčevem matematičnem znanju 

preko  opazovanja učenčeve neverbalne 

komunikacije med poukom. 

0,775 -0,075 0,189 0,114 -0,165 -0,047 0,055 -0,105 

T5.12 

Učitelj naj si ustvarja sliko o 

učenčevem matematičnem znanju tudi 

tako, da opazuje njegovo vedenje 

(neverbalno) pri pouku matematike. 

0,790 -0,163 0,162 0,003 -0,033 0,037 -0,045 -0,084 

T5.13 

Iz pregleda matematičnih pisnih 

preizkusov znanja učitelji več izvedo o 

znanju učencev kot iz razgovora z 

učenci med poučevanjem. 

-0,057 0,778 -0,075 -0,082 0,243 -0,121 0,051 0,079 

T5.14 

Učitelj naj si ustvarja sliko o znanju 

učencev na podlagi opazovanja 

učenčevega dela (reševanje nalog, 

0,587 -0,025 -0,181 0,104 -0,137 0,136 -0,119 0,387 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o neformalnem 
formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

100 

 

praktične dejavnosti) pri pouku. 

T5.15 

Učitelj naj si ustvarja sliko o 

učenčevem matematičnem znanju z 

rednim pregledovanjem njegove 

domače naloge. 

0,163 -0,019 -0,017 0,658 0,213 0,080 -0,058 0,264 

T5.16 

Iz pregleda matematičnih pisnih 

preizkusov znanja učitelji več izvedo o 

znanju učencev kot iz opazovanja 

učenčevega reševanja nalog med 

poučevanjem. 

-0,040 0,840 -0,073 0,042 0,195 0,035 0,010 -0,086 

T5.17 

Ugotavljanje matematičnega znanja pri 

pouku matematike poteka  tudi 

nenačrtovano. 

0,037 0,255 0,129 0,106 -0,302 0,330 -0,393 -0,421 

T5.18 

Ustvarjanje slike o znanju učenca na 

podlagi razgovora in opazovanja dela 

učencev med obravnavo snovi je 

subjektivno in lahko vodi do napačnih 

sklepov o učenčevem znanju. 

-0,329 0,595 0,071 0,000 -0,225 -0,201 0,266 -0,154 

T5.19 

Učitelj naj si ustvarja sliko o znanju 

učencev predvsem na podlagi njihovih 

ocen pri matematiki. 

-0,303 0,115 0,181 -0,003 0,744 -0,185 0,161 -0,004 

T5.20 

Pri obravnavi snovi naj učitelj upošteva 

predhodne ocene učencev in ne 

informacije pridobljene z opazovanjem 

učencev med poučevanjem. 

0,170 0,270 -0,232 0,082 0,636 0,046 -0,132 -0,083 

T5.21 

To, da si učitelj med obravnavo snovi 

ustvarja sliko o matematičnem znanju 

učencev, pripomore h kvalitetnejši 

obravnavi snovi. 

,040 0,060 0,461 0,029 -0,229 -0,138 -0,576 0,191 

T5.22 

Učitelj naj si med obravnavo snovi 

ustvarja sliko o znanju učencev na 

podlagi razgovora z učenci o 

obravnavani snovi. 

,053 -0,009 0,723 0,120 -0,076 0,115 -0,152 0,004 

T5.23 

Pri obravnavi snovi naj učitelj 

ugotavlja učenčevo razumevanje z 

opazovanjem učencev, ali sledijo 

razlagi. 

,197 -0,134 0,741 -0,138 0,045 -0,037 0,046 -0,058 

Tabela 11: Faktorske uteţi po pravokotni varimax rotaciji s Kaiserjevo normalizacijo  

7.1.1.2 Vsebinska opredelitev faktorjev po rotaciji 

Posameznim faktorjem smo dodelili imena v obliki trditev, ki povzemajo vsebino 

spremenljivk, s katerimi so najbolj saturirani (Tabela 11). Vsi faktorji seveda govorijo o 

ustvarjanju slike učenčevega znanja med samo obravnavo. Vrstni red spodaj navedenih 

faktorjev odraţa deleţ pojasnjene variance spremenljivk (od največjega do najmanjšega 

deleţa). Spremenljivke, ki so označene z *, predstavljajo trditev, ki smo jo v analizi faktorja 

transformirali v negacijo prvotne trditve. 
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Št. 

faktorja 

Faktor (opis) Manifestne spremenljivke 

1 Opazovanje učencev med obravnavo je primeren  

načinNFPZ. 

T5.10, T5.11, T5.12, T5.14 

2 S pisnimi preizkusi izvemo več o znanju učencev kot z 

NFPZ. 

T5.13, T5.16, T5.18 

3 Razgovor med obravnavo je primeren način NFPZ. T5.5, T5.22, T5.23 

4 Opazovanje pri reševanju nalog in pregledovanje domačih 

nalog sta primerna načina NFPZ. 

T5.8, T5.9, T5.15 

5 Predhodne ocene učencev povedo več o znanju učencev kot 

NFPZ. 

T5.6, T5.19, T5.20 

6 Preverjanje znanja naj se izvaja stalno, tudi med 

poučevanjem. 

T5.3, T5.4* 

7 Preverjanje znanja naj bo vedno napovedano. T5.2, T5.7*, T5.21* 

8 Preverjanje znanja naj bo vedno načrtovano. T5.1, T5.17* 

Tabela 12: Vsebinska opredelitev faktorjev  

S faktorsko analizo smo tako dobili model osmih faktorjev oz. spremenljivk, s katerimi lahko 

raziščemo, kakšne deklarativne predstave o NFPZ v odnosu do formalnega imajo študenti. S 

pomočjo rezultatov t-testa analize razlik v posameznih faktorjih, predstavljenih v tabelah 

(Tabela 13, Tabela 14), bomo ugotovili, ali so med študenti glede na letnik študija in študijski 

program, razlike v predstavah o NFPZ v odnosu do formalnega. Za laţjo interpretacijo razlik 

bomo uporabili rezultate izračunanih povprečnih vrednosti trditev (manifestnih spremenljivk), 

s katerimi so faktorji najbolj saturirani.  
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SKUPINA 

 

 

N 

 

 

M 

 

 

SD 

Levenov 

preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus 

enakosti 

povprečij 

F P t P 

1. FAKTOR: NFPZ je primeren 

način ugotavljanja znanja za 

učiteljevo ustvarjanje slike o 

znanju učenca. 

Mat 

2.letnik 
39 

-

0,097 
1,050 

0,174 0,678 0,077 0,939 
Mat 

4.letnik 
22 

-

0,118 
0,942 

2. FAKTOR: Z NFPZ 

pridobivamo manj kvalitetne 

informacije za ustvarjanje slike o 

znanju učenca kot s pisnimi 

preizkusi. 

Mat 

2.letnik 
39 0,185 1,056 

0,514 0,476 1,772 0,082 
Mat 

4.letnik 
22 

-

0,291 
0,913 

3. FAKTOR: Razgovor je kot 

način NFPZ primeren za učiteljevo 

ustvarjanje slike o znanju učenca. 

Mat 

2.letnik 
39 

-

0,013 
0,935 

6,195 0,016 
-

2,498 
0,015 

Mat 

4.letnik 
22 0,475 0,589 

4. FAKTOR: Opazovanje učencev 

pri reševanju nalog in 

pregledovanje domačih nalog je 

kot način NFPZ primeren za 

učiteljevo ustvarjanje slike o 

znanju učenca. 

Mat 

2.letnik 
39 

-

0,184 
1,047 

0,094 0,760 0,713 0,479 
Mat 

4.letnik 
22 

-

0,380 
0,997 

5. FAKTOR: S pregledom 

učenčevih predhodnih ocen dobi 

učitelj bolj kvalitetne informacije o 

znanju učencev kot z NFPZ. 

Mat 

2.letnik 
39 

-

0,138 
0,985 

0,002 0,963 0,079 0,937 
Mat 

4.letnik 
22 

-

0,161 
1,173 

6. FAKTOR: Preverjanje znanja 

poteka neprekinjeno in ne le v 

zaključni fazi učnega procesa. 

Mat 

2.letnik 
39 

-

0,233 
1,224 

1,070 0,305 
-

1,449 
0,153 

Mat 

4.letnik 
22 0,195 0,857 

7. FAKTOR: Preverjanje znanja 

mora biti vedno napovedano. 

Mat 

2.letnik 
39 0,195 1,130 

0,821 0,368 2,011 0,049 
Mat 

4.letnik 
22 

-

0,369 
0,894 

8. FAKTOR: Preverjanje znanja 

mora biti vedno načrtovano. 

Mat 

2.letnik 
39 

-

0,099 
0,959 

0,686 0,411 
-

0,220 
0,826 

Mat 4.letnik 22 
-

0,045 
0,846 

Tabela 13: T-test statistične pomembnosti razlik povprečnih vrednosti faktorjev med študenti 

2. in 4. letnika matematike z vezavami 
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SKUPINA 

 

 

N 

 

 

M 

 

 

SD 

Levenov 

preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus 

enakosti 

povprečij 

F P t P 

1. FAKTOR: NFPZ je primeren 

način ugotavljanja znanja za 

učiteljevo ustvarjanje slike o 

znanju učenca. 

RP 

4.letnik 
84 0,076 0,996 

0,153 0,697 0,824 0,412 
Mat 

4.letnik 
22 

-

0,118 
0,942 

2. FAKTOR: Z NFPZ 

pridobivamo manj kvalitetne 

informacije za ustvarjanje slike o 

znanju učenca kot s pisnimi 

preizkusi. 

RP 

4.letnik 
84 

-

0,010 
0,988 

0,372 0,543 1,206 0,231 
Mat 

4.letnik 
22 

-

0,291 
0,913 

3. FAKTOR: Razgovor je kot 

način NFPZ primeren za učiteljevo 

ustvarjanje slike o znanju učenca. 

RP 

4.letnik 
84 

-

0,119 
1,083 

5,041 0,027 
-

3,445 
0,001 

Mat 

4.letnik 
22 0,475 0,589 

4. FAKTOR: Opazovanje učencev 

pri reševanju nalog in 

pregledovanje domačih nalog je 

kot način NFPZ primeren za 

učiteljevo ustvarjanje slike o 

znanju učenca. 

RP 

4.letnik 
84 0,185 0,945 

0,126 0,724 2,468 0,015 
Mat 

4.letnik 
22 

-

0,380 
0,997 

5. FAKTOR: S pregledom 

učenčevih predhodnih ocen dobi 

učitelj kvalitetnejše informacije o 

znanju učencev kot z NFPZ. 

RP 

4.letnik 
84 0,106 0,957 

0,154 0,695 1,109 0,270 
Mat 

4.letnik 
22 

-

0,161 
1,173 

6. FAKTOR: Preverjanje znanja 

poteka neprekinjeno in ne le v 

zaključni fazi učnega procesa. 

RP 

4.letnik 
84 0,057 0,908 

0,003 0,953 
-

0,638 
0,525 

Mat 

4.letnik 
22 0,195 0,857 

7. FAKTOR: Preverjanje znanja 

mora biti vedno napovedano. 

RP 

4.letnik 
84 0,006 0,946 

0,018 0,893 1,672 0,098 
Mat 

4.letnik 
22 

-

0,369 
0,894 

8. FAKTOR: Preverjanje znanja 

mora biti vedno načrtovano. 

RP 

4.letnik 
84 0,058 1,060 

3,501 0,064 0,420 0,676 

Mat 4.letnik 22 -0,045 0,846 

Tabela 14: T-test statistične pomembnosti razlik povprečnih vrednosti faktorjev med študenti 

4. letnika razrednega pouka in 4. letnika matematike z vezavami 

 

Rezultate bomo v nadaljevanju predstavili na osnovi treh širših vsebinskih sklopov, ki jih 

dobljeni faktorji predstavljajo. Posamezne faktorje bomo sproti tudi opisali na osnovi 

spremenljivk, s katerimi so najbolj saturirani. Kot smo ţe rekli, smo z * označili trditve, za 

katere smo pri analizi faktorja upoštevali negacijo takih trditev iz vprašalnika.  
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7.1.1.3 Stališča študentov o osnovnih značilnostih NFPZ 

 

Prvi vsebinski sklop opisuje lastnosti NFPZ, s katerimi smo v teoretičnem delu opredelili 

razlikovanje neformalnega preverjanja znanja v odnosu do formalnega: neprekinjenost, 

nenapovedanost in nenačrtovanost preverjanja znanja.  

 

Trditev oz. povzetek trditve 

Razredni 

pouk 4.L 

Mat. z vez. 

4.L 

Mat. z vez. 

4.L 
Skupaj 

M SD M SD 
 

M SD M 

6. FAKTOR: Preverjanje znanja naj se izvaja 

stalno, tudi med poučevanjem. 
3,41 0,76 3,30 0,82 3,62 0,62 3,40 0,77 

T5.3 Pri pouku matematike je mogoče ugotoviti 

matematično znanje učencev, ne da bi načrtno 

preverjali njihovo znanje,  npr. s pisnim preizkusom ali 

ustnim spraševanjem 

3,49 0,68 3,40 0,71 3,50 0,67 3,47 0,68 

T5.4 Ugotavljanje učenčevega matematičnega znanja 

naj poteka šele v zaključni fazi učnega procesa (po 

obravnavi snovi). 

1,64 0,84 1,90 0,93 1,32 0,57 1,66 0,85 

T5.4* (Negacija trditve) 3,36 0,84 3,10 0,93 3,68 0,57 3,34 0,85 

7. FAKTOR: Preverjanje znanja naj bo vedno 

napovedano. 
1,67 0,68 1,75 0,76 1,37 0,57 1,65 0,70 

T5.2 Učenec mora biti vedno seznanjen, kdaj učitelj 

ugotavlja njegovo matematično znanje 
1,95 0,70 2,00 0,75 1,45 0,51 1,89 0,71 

T5.7 Matematično znanje učencev je potrebno 

ugotavljati vsako uro matematike 
3,40 0,74 3,18 0,90 3,59 0,73 3,36 0,79 

T5.7* (Negacija trditve) 1,60 0,74 1,83 0,90 1,41 0,73 1,64 0,79 

T5.21 To, da si učitelj med obravnavo snovi ustvarja 

sliko o matematičnem znanju učencev, pripomore h 

kvalitetnejši obravnavi snovi 

3,53 0,59 3,57 0,64 3,73 0,46 3,57 0,58 

T5.21* (Negacija trditve) 1,47 0,59 1,43 0,64 1,27 0,46 1,43 0,58 

8. FAKTOR: Preverjanje znanja naj bo vedno 

načrtovano. 
2,01 0,66 1,99 0,73 2,00 0,62 2,00 0,67 

T5.1 Vsako ugotavljanje učenčevega matematičnega 

znanja pri pouku matematike mora biti načrtovano 
2,60 0,77 2,55 0,71 2,64 0,58 2,59 0,73 

T5.17 Ugotavljanje matematičnega znanja pri pouku 

matematike poteka  tudi nenačrtovano 
3,59 0,54 3,58 0,75 3,64 0,66 3,59 0,62 

T5.17* (Negacija trditve) 1,41 0,54 1,43 0,75 1,36 0,66 1,41 0,62 

Tabela 15: Povprečne vrednosti stopenj strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na faktorje 6, 7, 8 

Z analizo teh treh faktorjev bomo lahko ugotovili, v kolikšni meri študenti menijo, da je 

preverjanje znanja lahko tudi neformalno. To pomeni, da poteka neprekinjeno ţe med 

poučevanjem, je nenačrtovano in nenapovedano. Na osnovi analize razlik s t-testom (Tabela 

13 in Tabela 14), bomo pogledali tudi, ali so med študenti v teh treh faktorjih statistično 

pomembne razlike. Pri trditvah z *, kjer smo upoštevali negacijo trditve, smo povprečne 

vrednosti izračunali tako, da smo od 5 odšteli povprečno vrednost trditve. 
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Predstave študentov  

 

Neprekinjenost preverjanja znanja. 6. faktor govori o tem, da mora preverjanje znanja 

potekati ves čas in ne le ob koncu učne enote. Iz tabele (Tabela 15) lahko razberemo, da se 

študenti v povprečju preteţno strinjajo s trditvami, ki se nanašajo na 6. faktor (M = 3,40, SD 

= 0,77). To pomeni, da se zavedajo, da preverjanje znanja poteka neprestano, tudi med 

poučevanjem. Z ugotovitvami iz rezultatov 6. faktorja lahko poveţemo tudi rezultate na 

vprašanje, ki je bilo študentom zastavljeno v vprašalniku, in sicer Kako pogosto naj učitelj pri 

pouku ugotavlja učenčevo znanje?  

 
Kako pogosto mora učitelj, po vašem mnenju, 

ugotavljati znanje učencev pri pouku? 

Skupina Skupaj 

Razredni 

pouk 4.L 

Matematika 

z vezavo 

2.L 

Matematika 

z vezavo 

4.L 

 Vsako učno uro f 78 32 20 130 

f  %  90,7 % 80,0 % 90,9 % 87,8 % 

Ne vsako učno uro (tedensko, po 

končanem učnem sklopu) 

f 8 8 2 18 

f  %  9,3 % 20,0 % 9,1 % 12,2 % 

 Skupaj f 86 40 22 148 

f  %  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 16: Mnenja študentov o primerni pogostosti ugotavljanja učenčevega znanja pri pouku 

Iz tabele (Tabela 16) je razvidno, da se večina študentov (87,8 %) zaveda, da je potrebno 

znanje učencev ugotavljati vsako učno uro. 

 

Napovedanost preverjanja znanja. 7. faktor govori o tem, da mora biti preverjanje znanja 

vedno napovedano. Iz tabele (Tabela 15) lahko razberemo, da se študenti v povprečju 

preteţno ne strinjajo (M = 1,65, SD = 0,70) s trditvami, ki se nanašajo na 7. faktor. To 

pomeni, da učitelju ni vedno potrebno seznaniti učenca s tem, da bo ugotavljal njegovo 

znanje. Znotraj tega faktorja je trditev, ki pravi, da učiteljevo sprotno ustvarjanje slike o 

znanju učenca pripomore h kvalitetnejši obravnavi snovi. Študenti se s to trditvijo v 

povprečju popolnoma strinjajo (M = 3,57, SD = 0,58).  

 

Načrtovanost preverjanja znanja. 8. faktor govori o tem, da mora biti preverjanje znanja 

vedno načrtovano. To značilnost formalnega ugotavljanja znanja izpostavi večina avtorjev pri 

opredelitvah formalnega preverjanja znanja v primerjavi z neformalnim. Študenti se v 
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povprečju preteţno ne strinjajo (M = 2,00, SD = 0,67), da mora biti preverjanje znanja 

vedno načrtovano.  

 

Primerjava glede na letnik študija 

 

Neprekinjenost preverjanja znanja. 6. faktor govori o tem, da mora preverjanje znanja 

potekati ves čas in ne le ob koncu učne enote. Med študenti 2. in 4. letnikov matematike z 

vezavami v tem faktorju ni statistično pomembne razlike (Tabela 13). Študentje matematike 

z vezavami se v povprečju preteţno strinjajo s trditvami, ki se nanašajo na 6. faktor in 

poudarjajo pomembnost stalnega preverjanja znanja (Tabela 15; 2. letnik: M = 3,30, SD = 

0,82; 4. letnik: M = 3,62, SD = 0,62). Podobne rezultate dajejo odgovori na vprašanje, kako 

pogosto bi ugotavljali znanje pri pouku. Med študenti 2. letnikov je v primerjavi s študenti 4. 

letnikov 20 % več takih, ki znanja pri učencih ne bi ugotavljal vsak dan (Tabela 16), vendar 

razlika ni statistično pomembna (hi-kvadrat = 1,249, g = 1; P = 0,264). 

 

Napovedanost preverjanja znanja. 7. faktor govori o tem, da mora biti preverjanje znanja 

vedno napovedano. Med študenti 2. in 4. letnikov matematike z vezavami je v tem faktorju 

statistično pomembna razlika (Tabela 13: t = 2,011, P = 0,049). V povprečju se s trditvami, 

ki se nanašajo na 7. faktor, študenti 2. letnikov preteţno ne strinjajo (M = 1,75, SD = 0,76), 

študenti 4. letnikov pa nikakor ne strinjajo (M = 1,37, SD = 0,57). Nenapovedanost je 

pomembna lastnost NFPZ, rezultat torej kaţe, da se študenti 2. letnika bolj nagibajo k 

formalnemu, napovedanemu preverjanju učenčevega znanja. Študenti 4. letnika matematike 

(M = 3,73, SD = 0,46) tudi v večji meri kot študenti 2. letnika (M = 3,53, SD = 0,59) 

pripisujejo neformalnemu ugotavljanju znanja pomen za kvalitetnejšo oravnavo snovi.  

 

Načrtovanost preverjanja znanja. 8. faktor govori o tem, da mora biti preverjanje znanja 

vedno načrtovano. Med študenti 2. in 4. letnikov matematike z vezavami v tem faktorju ni 

statistično pomembne razlike (Tabela 13). Študenti se ne glede na letnik študija v povprečju 

preteţno ne strinjajo s tem, da mora biti vsako preverjanje znanja načrtovano (Tabela 15, 2. 

letnik: M = 1,99, SD = 0,73; 4. letnik: M = 2,00, SD = 0,62).  
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Primerjava glede na študijski program 

 

Neprekinjenost preverjanja znanja. 6. faktor govori o tem, da mora preverjanje znanja 

potekati ves čas in ne le ob koncu učne enote. Med študenti 4. letnika matematike z vezavami 

in 4. letnika razrednega pouka v tem faktorju ni statistično pomembne razlike (Tabela 13). 

Študentje 4. letnika matematike z vezavami in 4. letnika razrednega pouka se v povprečju 

preteţno strinjajo s trditvami, ki se nanašajo na 6. faktor in poudarjajo pomembnost stalnega 

preverjanja znanja (Tabela 15; 4. letnik mat.z vez.: M = 3,62, SD = 0,62; 4. letnik rp: M = 

3,41, SD = 0,76). Skupini študentov se tudi ne razlikujeta pri odgovorih na vprašanje, kako 

pogosto bi ugotavljali znanje pri pouku (Tabela 16). Študenti obeh študijskih programov se 

tako večinoma strinjajo, da preverjanje znanja poteka ţe med poučevanjem in ne le 

občasno, sumativno.  

 

Napovedanost preverjanja znanja. 7. faktor govori o tem, da mora biti preverjanje znanja 

vedno napovedano. Med študenti 4. letnikov glede na študijski program v tem faktorju ni 

statistično pomembne razlike (Tabela 14). V povprečju se s trditvami, ki se nanašajo na 7. 

faktor, študenti matematike nikakor ne strinjajo (M = 1,37, SD = 0,57), študenti razrednega 

pouka pa preteţno ne strinjajo (M = 1,67, SD = 0,68). Oboji se v povprečju popolnoma 

strinjajo, da učiteljevo sprotno ustvarjanje slike o učenčevem znanju pripomore h kvalitetnejši 

obravnavi snovi.  

 

Načrtovanost preverjanja znanja. 8. faktor govori o tem, da mora biti preverjanje znanja 

vedno načrtovano. Med študenti 4. letnika matematike in 4. letnika razrednega pouka v tem 

faktorju ni statistično pomembne razlike (Tabela 14). Študenti obeh študijskih programov se 

tako v povprečju preteţno ne strinjajo s tem, da mora biti vsako preverjanje znanja 

načrtovano (Tabela 15; 4. letnik mat.z vez.: M = 2,00, SD = 0,62; 4. letnik rp: M = 2,01, SD = 

0,66).   
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Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Ţe Rowntree (1987, v Skribe Dimec, 2007) je izpostavil, da se učenci pri neformalnem 

ugotavljanju znanja večinoma ne zavedajo, da učitelj skozi dejavnost, ki jo izvajajo, tudi 

ugotavlja njihovo znanje. Neformalno ugotavljanje znanja namreč poteka tako, da je vpeto v 

sam učni proces. Učitelj posebej ne pripravi dejavnosti z namenom ugotavljanja oz. 

preverjanja znanja učenev. Ključne značilnosti neformalnega formativnega preverjanja znanja 

so tako neprekinjenost, nenapovedanost in nenačrtovanost. Rezultati raziskave kaţejo, da se 

študenti zavedajo, da lahko preverjanje znanja poteka nenačrtovano, nenapovedano in ves čas 

(ne le ob koncu učne enote).  Med študenti 4. letnika obeh študijskih programov v predstavah 

o teh lastnostih preverjanja znanja ni statistično pomembnih razlik. Obe skupini študentov se 

tako v povprečju preteţno strinjata s trditvami, ki kaţejo na to, da naj bi pri pouku učitelj 

izvajal tudi neformalno ugotavljanje znanja.  

 

Pri primerjanju predstav študentov o lastnostih preverjanja znanja glede na letnik študija smo 

ugotovili statistično pomembne razlike v 7. faktorju. Študenti 2. letnika se v primerjavi s 

študenti 4. letnika matematike z vezavami v povprečju bolj strinjajo s tem, da mora biti 

preverjanje znanja napovedano. Ker učitelj neformalnega preverjanja znanja ne napoveduje, 

saj je del vsakodnevnih učnih dejavnosti, rezultati nakazujejo, da študenti 2. letnika 

matematike vidijo preverjanje znanje v bolj formalni obliki, čeprav se preteţno strinjajo s 

trditvami, ki pravijo, da ni potrebno, da učitelj vsako preverjanje načrtuje ter da preverjanje 

znanja poteka stalno. S tem, da mora vsako preverjanje znanja biti načrtovano, se torej tako 

študenti 2. in 4. letnika preteţno ne strinjajo in se zavedajo, da ugotavljanje matematičnega 

znanja poteka tudi nenačrtovano. Študenti se tako ţe ob pričetku študija, verjetno na osnovi 

svojih izkušenj kot učenci, zavedajo, da učitelj neprestano ugotavlja znanje učencev. Katere 

načine preverjanja znanja naj bi učitelj načrtoval, v raziskavi nismo ugotavljali. Kar lahko iz 

rezultatov sklepamo je le, da se študenti zavedajo, da je preverjanje znanja lahko tako 

načrtovano kot nenačrtovano. Vsekakor je načrtovanje ugotavljanja znanja pomembno. Na to 

opozarja tudi Zupanc (2004c), vendar pa se moramo zavedati, da vedno vsega v učnem 

procesu ne moremo načrtovati. Ta nenačrtovani del zahteva od učitelja veliko več odzivnosti, 

fleksibilnosti, ki jih pridobiva z izkušnjami. Z drugimi faktorji modela pa bomo raziskali, 

kateri izmed načinov preverjanja znanja: načrtovani ali nenačrtovani, se študentom zdijo 
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primernejši za učiteljevo ustvarjanje slike o znanju učenca oz. ali je sploh primerno, da si 

učitelj na podlagi neformalno pridobljenih informacij o znanju učencev ustvarja sliko o 

njihovem znanju.  

 

7.1.1.4 Primernost posameznih načinov NFPZ za ustvarjanje slike o znanju učenca 

 

Raziskovanje deklarativnih predstav z dobljenim modelom vključuje tudi predstave o 

primernosti uporabe posameznih načinov neformalnega formativnega preverjanja znanja, ki 

smo jih kot najpomembnejše načine predstavili v teoretičnem delu: opazovanje učencev (tudi 

neverbalne komunikacije), pregledovanje nalog in razgovor z učenci. V kolikšni meri so ti 

načini primerni za ustvarjanje slike o znanju učenca, bomo ugotovili na osnovi analize 

rezultatov 1., 3. in 4. faktorja modela.  

 

Trditev oz. povzetek trditve Razredni 

pouk 4.L 

Mat. z vez. 

2.L 

Mat. z vez. 

4.L Skupaj 

 
M SD M SD M SD M SD 

1. FAKTOR: Opazovanje učencev med obravnavo 

je primeren način NFPZ. 
2,98 0,72 2,88 0,70 2,94 0,66 2,95 0,71 

T5.10 Učitelj naj si ustvarja sliko o učenčevem 

matematičnem znanju o obravnavani snovi ţe med 

poučevanjem. 

3,37 0,74 3,20 0,88 3,27 0,88 3,31 0,80 

T5.11 Učitelj lahko pridobi informacije o učenčevem 

matematičnem znanju preko  opazovanja učenčeve 

neverbalne komunikacije med poukom. 

2,73 0,71 2,75 0,67 2,77 0,61 2,74 0,68 

T5.12 Učitelj naj si ustvarja sliko o učenčevem 

matematičnem znanju tudi tako, da opazuje njegovo 

vedenje (neverbalno) pri pouku matematike. 

2,58 0,83 2,55 0,71 2,59 0,67 2,57 0,78 

T5.14 Učitelj naj si ustvarja sliko o znanju učencev na 

podlagi opazovanja učenčevega dela (reševanje nalog, 

praktične dejavnosti) pri pouku. 

3,22 0,60 3,03 0,53 3,14 0,47 3,16 0,57 

3. FAKTOR: Razgovor med obravnavo je primeren 

način NFPZ. 
3,24 0,63 3,24 0,68 3,53 0,50 3,28 0,63 

T5.5 Učitelj naj si med obravnavo snovi ustvarja sliko 

o znanju učencev na podlagi razgovora z učenci o 

obravnavani snovi. 

3,16 0,57 3,20 0,65 3,41 0,50 3,21 0,59 

T5.22 Razgovor o matematični vsebini pri pouku 

matematike je tudi način ugotavljanja učenčevega 

matematičnega znanja. 

3,38 0,62 3,33 0,69 3,68 0,48 3,41 0,63 

T5.23 Pri obravnavi snovi naj učitelj ugotavlja 

učenčevo razumevanje z opazovanjem učencev, ali 

sledijo razlagi. 

3,17 0,69 3,20 0,69 3,50 0,51 3,23 0,67 

4. FAKTOR: Opazovanje pri reševanju nalog in 

pregledovanje domačih nalog sta primerna načina 

NFPZ. 

3,37 0,63 3,18 0,72 3,11 0,70 3,28 0,68 
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T5.8 Pregledovanje domače naloge pri pouku 

matematike je tudi način ugotavljanja učenčevega 

matematičnega znanja. 

3,41 0,66 3,28 0,82 3,09 0,75 3,32 0,72 

T5.9 Učitelj lahko pridobi informacije o znanju 

učencev tudi z opazovanjem učencev pri reševanju 

nalog. 

3,56 0,57 3,40 0,59 3,50 0,80 3,51 0,61 

T5.15 Učitelj naj si ustvarja sliko o učenčevem 

matematičnem znanju z rednim pregledovanjem 

njegove domače naloge. 

3,15 0,68 2,87 0,77 2,73 0,55 3,01 0,70 

Tabela 17: Povprečne vrednosti stopenj strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na faktorje 1, 3, 4 

Iz tabele (Tabela 17) vidimo, da se tako 1. kot 4. faktor nanašata na opazovanje pri pouku. 

Faktorja se razlikujeta v tem, da 1. faktor opisuje opazovanje verbalnih in neverbalnih 

elementov učenčevega vedenja nasploh, tudi npr. med učiteljevo razlago, 4. faktor pa opisuje 

opazovanje učencev zgolj ob reševanju naloge in pregled rešene naloge. 

Predstave študentov  

 

Primernost opazovanja učencev (neverbalne komunikacije). 1. faktor govori o tem, da je 

opazovanje učencev med obravnavo snovi (predvsem neverbalne komunikacije) primeren 

način NFPZ. Iz tabele (Tabela 17) lahko razberemo, da se študenti v povprečju preteţno 

strinjajo s trditvami, ki se nanašajo na 1. faktor (M = 2,95, SD = 0,71).  Med trditvami, ki se 

nanašajo na ta faktor, se študenti v povprečju najbolj strinjajo, da si naj učitelj ustvarja sliko o 

učenčevem znanju ţe med obravnavo (M = 3,31, SD = 0,80) in na podlagi opazovanja 

učenčevega dela tj. reševanja nalog, praktične dejavnosti (M = 3,16, SD = 0,57). Med 

trditvami, ki se nanašajo na 1. faktor, se študenti v  povprečju najmanj strinjajo s tem, da bi si 

učitelj pri pouku ustvarjal sliko o učenčevem znanju preko opazovanja neverbalne 

komunikacije (M = 2,57, SD = 0,78).  

 

Primernost razgovora. 3. faktor govori o tem, da je razgovor pri pouku primeren način 

ugotavljanja znanja učencev. Iz tabele (Tabela 17) lahko razberemo, da se študenti v 

povprečju preteţno strinjajo s trditvami, ki se nanašajo na 3. faktor (M = 3,28, SD = 0,68), 

torej da naj učitelj preko razgovora ugotavlja znanje učencev in si na tej osnovi tudi ustvarja 

sliko o učenčevem znanju.  

 

Primernost reševanja nalog in pregledovanje domačih nalog. 4. faktor govori o tem, da 

naj učitelj ugotavlja znanje učencev z opazovanjem učencev pri reševanju nalog in 
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pregledovanjem domačih nalog in si na podlagi tega ustvarja sliko o učenčevem znanju. Iz 

tabele (Tabela 17) lahko razberemo, da se študenti v povprečju preteţno strinjajo s 

trditvami, ki se nanašajo na 4. faktor (M = 3,28, SD = 0,63). Pri tem se študenti nekoliko manj 

strinjajo (M= 3,01, SD = 0,70) s tem, da si naj učitelj ustvarja sliko o učenčevem znanju na 

osnovi rednega pregledovanja domačih nalog.  

 

Primerjava glede na letnik študija 

 

Primernost opazovanja učencev (neverbalne komunikacije). 1. faktor govori o tem, da je 

opazovanje učencev med obravnavo snovi (predvsem neverbalne komunikacije) primeren 

način NFPZ. Med študenti 2. in 4. letnikov matematike z vezavami v tem faktorju ni 

statistično pomembne razlike (Tabela 13). Študentje matematike se v povprečju preteţno 

strinjajo s trditvami, ki se nanašajo na 1. faktor in poudarjajo primernost opazovanja učencev 

med obravnavo snovi za učiteljevo ustvarjanje slike o znanju učencev (Tabela 17; 2. letnik: M 

= 2,88, SD = 0,70; 4. letnik: M = 2,94, SD = 0,66). Med trditvami, ki se nanašajo na 1. faktor, 

se študenti matematike z vezavami v povprečju najmanj strinjajo s tem, da bi si učitelj pri 

pouku ustvarjal sliko o učenčevem znanju preko opazovanja neverbalne komunikacije (Tabela 

17; 2. letnik: M = 2,55, SD = 0,71; 4. letnik: M = 2,59, SD = 0,67). 

 

Primernost razgovora. 3. faktor govori o tem, da je razgovor pri pouku primeren način 

ugotavljanja znanja učencev. Med študenti 2. in 4. letnika matematike z vezavami je v tem 

faktorju statistično pomembna razlika (t = -2,498, P = 0,015). Pri ugotavljanju razlik smo 

pri tem faktorju pri rezultatu t-testa upoštevali rezultat aproksimativne metode t-preizkusa 

zaradi neenakosti varianc (F = 6,195, P = 0,016). V ostalih primerih iz tabele ( Tabela 13) 

smo lahko upoštevali rezultate, ki predpostavljajo enakost varianc. V povprečju se s trditvami, 

ki se nanašajo na 3. faktor, študenti 4. letnika popolnoma strinjajo (M = 3,53, SD = 0,50), 

študenti 2. letnika matematike pa se preteţno strinjajo (M = 3,24, SD = 0,68), da naj učitelj 

pri pouku preko razgovora z učenci ugotavlja njihovo znanje in si na podlagi tega tudi 

ustvarja sliko o znanju učencev.   

 

Primernost reševanja nalog in pregledovanje domačih nalog. 4. faktor govori o tem, da 

naj učitelj ugotavlja znanje učencev z opazovanjem teh pri reševanju nalog in pregledovanjem 
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domačih nalog in si na podlagi tega ustvarja sliko o njegovem znanju. Med študenti 2. in 4. 

letnika matematike z vezavami v tem faktorju ni statistično pomembne razlike (Tabela 13). 

Študentje matematike se v povprečju preteţno strinjajo s trditvami, ki se nanašajo na 4. 

faktor in poudarjajo primernost opazovanja učencev pri reševanju nalog in pregledovanje 

domačih nalog za učiteljevo ustvarjanje slike o znanju učencev (Tabela 17; 2. letnik: M = 

3,18, SD = 0,72; 4. letnik: M = 3,11, SD = 0,70). Pri posameznih trditvah, ki se nanašajo na 4. 

faktor, rezultati kaţejo, da se študenti 2. letnika v primerjavi s študenti 4. letnika matematike 

v povprečju nekoliko bolj strinjajo s tem, da učitelj ugotavlja znanje s pregledovanjem 

domačih nalog. Študenti 4. letnika matematike pa se v primerjavi s študenti 2. letnika 

matematike v povprečju bolj strinjajo s tem, da učitelj ugotavlja znanja učencev z 

opazovanjem učencev pri reševanju nalog. 

 

Primerjava glede na študijski program 

 

Primernost opazovanja učencev (neverbalne komunikacije). 1. faktor govori o tem, da je 

opazovanje učencev med obravnavo snovi (predvsem neverbalne komunikacije) primeren 

način NFPZ. Med študenti 4. letnika matematike z vezavami in 4. letnika razrednega pouka v 

tem faktorju ni statistično pomembne razlike (Tabela 14). Študenti obeh študijskih 

programov se v povprečju preteţno strinjajo s trditvami, ki se nanašajo na 1. faktor in 

poudarjajo primernost opazovanja učencev med obravnavo snovi za učiteljevo ustvarjanje 

slike o znanju učencev (Tabela 17; 4. letnik mat. z vez.: M = 3,27, SD = 0,88 ; 4. letnik rp: M 

= 3,37, SD = 0,74). Med trditvami, ki se nanašajo na 1. faktor, se študenti 4. letnikov obeh 

študijskih programov v povprečju najmanj strinjajo s tem, da bi si učitelj pri pouku ustvarjal 

sliko o učenčevem znanju preko opazovanja neverbalne komunikacije (Tabela 17; 4. letnik 

mat. z vez.: M = 2,59, SD = 0,67; 4. letnik rp: M = 2,58 SD = 0,83). 

 

Primernost razgovora. 3. faktor govori o tem, da je razgovor pri pouku primeren način 

ugotavljanja znanja učencev. Med študenti 4. letnikov matematike z vezavami in 4. letnikov 

razrednega pouka je v tem faktorju statistično pomembna razlika (t = -3,445, P = 0,001) Pri 

ugotavljanju razlik smo pri tem faktorju pri rezultatu t-testa upoštevali rezultat 

aproksimativne metode t-preizkusa zaradi neenakosti varianc (F = 5,041, P = 0,027). V ostalih 

primerih iz tabele (Tabela 13) smo lahko upoštevali rezultate, ki predpostavljajo enakost 
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varianc. V povprečju se s trditvami, ki se nanašajo na 3. faktor, študenti 4. letnika matematike 

z vezavami popolnoma strinjajo (M = 3,53, SD = 0,50), študenti 4. letnika razrednega pouka 

pa preteţno strinjajo (M = 3,24, SD = 0,63), da naj učitelj pri pouku preko razgovora z 

učenci ugotavlja njihovo znanje in si na podlagi tega tudi ustvarja sliko o znanju učencev.   

 

Primernost reševanja nalog in pregledovanje domačih nalog. 4. faktor govori o tem, da 

naj učitelj ugotavlja znanje učencev z opazovanjem učencev pri reševanju nalog in 

pregledovanjem domačih nalog in si na podlagi tega ustvarja sliko o učenčevem znanju. Med 

študenti 4. letnika matematike in 4. letnika razrednega pouka je v tem faktorju statistično 

pomembna razlika (t = 2,465, P = 0,015). Študenti 4. letnika razrednega pouka se v 

povprečju preteţno bolj strinjajo s trditvami, ki se nanašajo na ta faktor (Tabela 17; 4. letnik 

mat. z vez.: M = 3,11, SD = 0,70; 4. letnik rp: M = 3,37, SD = 0,63). Do največjih razlik v 

povprečni vrednosti stopnje strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na ta faktor, pride pri 

trditvah, ki opisujeta pomen pregledovanja domačih nalog za ugotavljanje znanja in 

ustvarjanje slike o znanju učenca. Študenti razrednega pouka dajejo pregledovanju domačih 

nalog večji pomen kot študenti matematike. 

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Študenti vseh treh skupin se v povprečju preteţno strinjajo, da so opazovanje učencev med 

obravnavo (neverbalna komunikacija), razgovor in opazovanje učencev pri reševanju ter 

pregledovanje nalog načini učiteljevega ugotavljanja znanja učencev, na podlagi katerih si 

učitelj ustvarja sliko o znanju učencev. Pri tem dajejo največjo veljavo opazovanju učenca pri 

reševanju nalog, sledi razgovor med obravnavo, najmanjšo veljavo pa dajejo opazovanju 

učencev med obravnavo in pregledovanju domačih nalog. Študenti nasploh še najmanj 

podpirajo ugotavljanje znanje s pregledovanjem domačih nalog, verjetno zato, ker ni 

razvidno, kako je učenec reševal nalogo (samostojno, ob pomoči, jo je prepisal). S takšnim 

razmišljanjem se tudi izognemo, da učenčeva motiviranost in vestnost pri opravljanju 

domačih nalog vpliva na ustvarjanje slike o učenčevem znanju. Ta pogosto poteka pod 

vplivom učiteljevega videnja učenca z vsemi značilnostmi, tudi vedenjskimi in socialnimi. 

Watsonova (1998c, 2000) je namreč v svoji raziskavi ugotovila, da so bili učitelji pri opisu 

učenčevega znanja (vprašali so jih, kaj vedo povedati o matematičnem znanju nekega učenca) 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o neformalnem 
formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

114 

 

bolj osredotočeni na opis učenčevega vedenja, odnosa do učenja in motiviranosti za učenje 

matematike kot na opis učenčevega matematičnega mišljenja.  

 

Med študenti glede na letnik študija in študijski program ni statistično pomembnih razlik v 1. 

faktorju (opazovanje učencev med obravnavo). Med trditvami, ki se nanašajo na 1. faktor, se 

v povprečju vse tri skupine študentov najbolj strinjajo, da naj si učitelj ustvarja sliko ţe med 

poučevanjem, tudi z opazovanjem učencev pri obravnavi snovi in pri reševanju nalog. 

Tovrsten način neformalnega ugotavljanja znanja je, kot je ţe rekla Watsonova (1995, 2000), 

precej "varen" in zanesljiv, saj predstavlja trajen zapis, ki ga lahko učitelj natančno analizira 

in interpretira. Predvidevamo, da se tudi študentom tak način zbiranja informacij o znanju 

učencev ravno zaradi tega zdi primernejši kot zbiranje informacij z opazovanjem učenčeve 

neverbalne komunikacije. S trditvami, ki opisujejo opazovanje neverbalne komunikacije, se 

namreč vse tri skupine v povprečju nekoliko manj strinjajo. Neverbalna komunikacija pri 

pouku, še posebej med obravnavo snovi, je lahko učitelju pomemben vir informacij o 

učenčevem znanju. Ţe v teoretičnem delu smo videli, da so izkušeni učitelji pogosto rekli, da 

preprosto vedo, če učenec razume in sledi razlagi, tako da ga pogledajo v oči. Neverbalna 

komunikacija je tako učitelju lahko pomemben indikator, ki mu pri uri pokaţe, ali učenci snov 

razumejo oz. sledijo obravnavi. Vendar pa je hkrati tudi zelo zahtevna, predvsem za učitelje 

začetnike, ki so pri pouku bolj osredotočeni nase kot na učence. Učitelji začetniki tako 

zaznajo manj neverbalne komunikacije, so nanjo manj občutljivi, posledično pa jim nudi tudi 

manj informacij o učenčevem znanju. Predvidevamo, da je to razlog, zakaj se študentom 

neverbalna komunikacija pri pouku ne zdi tako primerna za ustvarjanje slike o učenčevem 

znanju. Ker med študijem študenti ne dobijo veliko neposrednih izkušenj s poučevanjem, 

predvidevamo, da jim bo potrebno pomen neverbalne komunikacije za ustvarjanje slike o 

znanju učencev ozavestiti drugače.  

 

Med študenti so glede na letnik študija tako statistično pomembne razlike v pomenu, ki ga 

dajejo razgovoru (3. faktor), ni pa statistično pomembnih razlik v pomenu, ki ga dajejo 

opazovanju in pregledovanju nalog (4. faktor). Ugotovili smo, da se študenti 4. letnika 

matematike bolj kot študenti 2. letnika matematike zavedajo pomembnosti učiteljevega 

sprotnega neformalnega formativnega preverjanja znanja (posebej razgovora) za ustvarjanje 

slike o učenčevem znanju in predvsem za preverjanje učenčevega razumevanja snovi ţe med 
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samo obravnavo ter tako tudi nekoliko širše razumejo neformalno formativno preverjanje 

znanja. Iz rezultatov pa teţko sklepamo, ali študenti 4. letnika vidijo neformalno zbrane 

informacije o učenčevem znanju kot priloţnost za vodenje učenca k zastavljenim učnim 

ciljem. Pri tem torej še vedno ostaja odprto vprašanje, ali se zdi študentom 4. letnika 

matematike neformalno formativno ugotavljanje znanja pomembno le za učitelja ali tudi za 

učenca. Vprašanje, ki se nam je ob rezultatih porodilo, bi bilo smiselno raziskati.  

 

Pri primerjanju študentov 4. letnika glede na študijski program smo ugotovili, da dajejo 

študenti razrednega pouka v primerjavi s študenti matematike večji pomen učiteljevemu 

opazovanju učencev pri reševanju nalog in tudi pregledovanju domačih nalog, manjšega pa 

učiteljevemu razgovoru z učenci. Razlike so v obeh primerih statistično pomembne. Zakaj 

dajejo študenti reševanju nalog večjo teţo kot razgovoru pri pouku, lahko na nek način 

utemeljimo z vidika razvojne stopnje učencev in njihovega poznavanja matematičnih izrazov. 

Učinkovit razgovor pri pouku namreč zahteva tako od učitelja kot učencev dobro razvite 

spretnosti komuniciranja in razvite sposobnosti matematičnega izraţanja. Učenci na razredni 

stopnji, predvsem v 1. triletju, še nimajo tako dobro razvitih komunikacijskih spretnosti na 

matematičnem področju (poznajo manjši nabor matematičnih izrazov). Matematičnega 

izraţanja se morajo naučiti, kar pa je proces, ki traja dlje časa. Menimo, da imajo učitelji 

razrednega pouka tako manj moţnosti, da z učenci razvijejo daljše in kvalitetne diskusije, 

medtem ko pri reševanju nalog učenci laţje izkaţejo potrebno znanje. Predvidevamo, da bi se 

tudi študenti razrednega pouka pri pouku prav tako posluţevali razgovora, le da ne toliko v 

funkciji učiteljevega ugotavljanja znanja. Kakšno vlogo študenti pripisujejo razgovoru nismo 

raziskali, tako da o tem ne moremo ničesar sklepati.  

 

Povedali smo ţe, da študenti razrednega pouka v primerjavi s študenti matematike dajejo večji 

pomen učiteljevemu opazovanju pri reševanju nalog in pregledovanju domačih nalog. 

Študentom razrednega pouka se tako zdi način ugotavljanja znanja, ki učitelju omogoča trajen 

zapis in ni toliko odvisen od odzivnosti v trenutku, bolj primeren za učiteljevo sprotno 

ustvarjanje slike o znanju učenca. Predvidevamo, da je vzrok v njihovih izkušnjah pri 

opravljanju domačih nalog z vidika učenca. Učenci na razredni stopnji večinoma zavzeto in 

resno pristopajo k opravljanju domačega dela, medtem ko se na predmetni stopnji ponavadi 

pomen domačih nalog za učenca manjša. Učitelji predmetne stopnje teţje doseţejo, da učenci 
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nalogo res naredijo. Če pa učenci naloge ne opravljajo redno, teţko sklepamo, kaj je vzrok 

temu, da učenec naloge ni rešil. Seveda pa je pri tem veliko odvisno tudi od tega, koliko časa 

učitelj nameni pregledovanju domačih nalog. Če so izkušnje študentov, da učitelj naloge 

pregleda le beţno oz. zgolj preveri, če je naloga opravljena, s tem ne pridobi nobenih 

pomembnih informacij o učenčevem znanju. Smiselno bi bilo raziskavo razširiti tudi v smeri 

iskanja razlogov, zakaj se študenti bolj nagibajo k enim in manj k drugim načinom 

neformalnega ugotavljanja znanja. Kateri način ugotavljanju znanja je bolj primeren, je 

večkrat tudi odvisno od vsebine, ki jo obravnavamo ali utrjujemo. Posebej tega s faktorsko 

analizo ne ugotavljamo, bomo pa ta vidik obravnavali z drugimi vprašanji v vprašalniku. 

 

7.1.1.5 Kakovost  NFPZ v primerjavi s formalnim preverjanjem znanja 

 

Z modelom bomo na osnovi rezultatov analize 2. in 5. faktorja raziskali mnenja študentov o 

tem, s katerim načinom ugotavljanja znanja (formalnim/neformalnim), izvemo več o znanju 

učencev. 

 

Trditev oz. povzetek trditve Razredni 

pouk 4.L 

Mat. z vez. 

2.L 

Mat. z vez. 

4.L Skupaj 

M SD M SD M SD M SD 

2. FAKTOR: S pisnimi preizkusi izvemo več o 

znanju učencev kot z NFPZ. 2,50 0,76 2,64 0,82 2,35 0,74 2,52 0,78 

T5.13 Iz pregleda matematičnih pisnih preizkusov 

znanja učitelji več izvedo o znanju učencev kot iz 

razgovora z učenci med poučevanjem. 2,45 0,82 2,60 0,87 2,23 0,75 2,46 0,83 

T5.16 Iz pregleda matematičnih pisnih preizkusov 

znanja učitelji več izvedo o znanju učencev kot iz 

opazovanja učenčevega reševanja nalog med 

poučevanjem. 2,60 0,79 2,58 0,78 2,41 0,80 2,57 0,78 

T5.18 Ustvarjanje slike o znanju učenca na podlagi 

razgovora in opazovanja dela učencev med obravnavo 

snovi je subjektivno in lahko vodi do napačnih sklepov 

o učenčevem znanju. 2,45 0,66 2,73 0,82 2,41 0,67 2,52 0,72 

5. FAKTOR: Predhodne ocene učencev povedo več 

o znanju učencev kot NFPZ. 2,15 0,77 2,09 0,72 1,92 0,69 2,10 0,75 

T5.6 Matematični pisni preizkusi najbolje odraţajo 

učenčevo matematično znanje. 2,67 0,79 2,80 0,72 2,55 0,67 2,69 0,76 

T5.19 Učitelj naj si ustvarja sliko o znanju učencev 

predvsem na podlagi njihovih ocen pri matematiki. 1,99 0,69 1,85 0,77 1,95 0,84 1,95 0,74 

T5.20 Pri obravnavi snovi naj učitelj upošteva 

predhodne ocene učencev in ne informacije pridobljene 

z opazovanjem učencev med poučevanjem. 1,79 0,81 1,63 0,67 1,27 0,55 1,67 0,76 

Tabela 18: Povprečne vrednosti stopenj strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na faktorja 2 in 5 
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Predstave študentov 

 

Primernost pisnega preizkusa v primerjavi z NFPZ. 2. faktor govori o tem, da učitelj s 

pisnimi preizkusi izve več o znanju učenca kot z NFPZ (npr. z opazovanjem učencev pri 

reševanju nalog, razgovorom z učenci) ter da je neformalno preverjanje znanja subjektivno. Iz 

tabele (Tabela 18) lahko razberemo, da se študenti v povprečju preteţno strinjajo s 

trditvami, ki se nanašajo na 2. faktor (M = 2,52, SD = 0,78). 

 

Primernost upoštevanja predhodnih ocen v primerjavi z NFPZ. 5. faktor govori o tem, da 

predhodne ocene učencev učitelju povedo več znanju učencev kot NFPZ. Iz tabele (Tabela 

18) lahko razberemo, da se študenti v povprečju preteţno ne strinjajo s trditvami, ki se 

nanašajo na 5. faktor (M = 2,10, SD = 0,75). Študenti pa se v povprečju preteţno strinjajo s 

trditvijo, ki pravi, da učitelj s pregledom matematičnih pisnih preizkusov več izve o znanju 

učencev kot iz razgovora z njimi med poučevanjem (M = 2,69, SD = 0,76). 

 

Primerjava glede na letnik študija 

 

Primernost pisnega preizkusa v primerjavi z NFPZ. 2. faktor govori o tem, da učitelj s 

pisnimi preizkusi izve več o znanju učenca kot z NFPZ (npr. z opazovanjem učencev pri 

reševanju nalog, razgovorom z učenci) ter da je neformalno preverjanje znanja subjektivno. 

Med študenti 2. in 4. letnika matematike z vezavami je v tem faktorju razlika blizu 

statistične pomembnosti (F = 1,772, P = 0,082).  Študenti 2. letnika matematike se v 

povprečju preteţno strinjajo (M = 2,64, SD = 0,82) s trditvami, ki se nanašajo na 2. faktor, 

študenti 4. letnika matematike z vezavami pa se preteţno ne strinjajo (M = 2,35, SD = 0,74).  

Rezultati kaţejo na to, da se študenti 2. letnika v povprečju bolj nagibajo k temu, da učitelji 

izvedo več iz pregleda matematičnih pisnih preizkusov o znanju učencev kot iz razgovora z 

učenci med poučevanjem ali na podlagi opazovanja učencev pri reševanju nalog. Študenti 2. 

letnika se tudi nekoliko bolj strinjajo s tem, da je neformalno preverjanje znanja subjektivno 

in lahko vodi do napačnih sklepov o učenčevem znanju.  

 

Primernost upoštevanja predhodnih ocen v primerjavi z NFPZ. 5. faktor govori o tem, da 

predhodne ocene učencev učitelju povedo več o znanju učencev kot NFPZ. Med študenti 2. in 
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4. letnika matematike v tem faktorju ni statistično pomembne razlike (Tabela 14). Študentje 

matematike se v povprečju preteţno ne strinjajo s trditvami, ki se nanašajo na 5. faktor 

(Tabela 18; 2. letnik: M = 2,09, SD = 0,72; 4. letnik: M = 1,92, SD = 0,69).  Znotraj trditev, ki 

se nanašajo na 5. faktor, se študenti 2. letnika matematike v primerjavi s študenti 4. letnika 

matematike v povprečju bolj strinjajo s tem, da matematični pisni preizkusi najbolje odraţajo 

učenčevo matematično znanje (Tabela 18; 2. letnik: M = 2,80, SD = 0,72; 4. letnik: M = 2,55, 

SD = 0,67) in da naj učitelj pri obravnavi snovi upošteva predhodne ocene učencev in ne 

informacije pridobljene z opazovanjem učencev med poučevanjem (Tabela 18; 2. letnik: M = 

1,63, SD = 0,67; 4. letnik: M = 1,27, SD = 0,55). 

 

Primerjava glede na študijski program 

 

Primernost pisnega preizkusa v primerjavi z NFPZ. 2. faktor govori o tem, da učitelj s 

pisnimi preizkusi izve več o znanju učenca kot z NFPZ (npr. z opazovanjem učencev pri 

reševanju nalog, razgovorom z učenci) ter da je neformalno preverjanje znanja subjektivno. 

Med študenti 4. letnika glede na študijski program v tem faktorju ni statistično pomembne 

razlike (Tabela 14). Študenti matematike se s trditvami, ki se nanašajo na 2. faktor preteţno 

ne strinjajo (M = 2,35, SD = 0,74), študenti razrednega pouka pa se preteţno strinjajo (M = 

2,50, SD = 0,76). Tako študenti matematike (M = 2,41, SD = 0,67) kot razrednega pouka (M 

= 2,45, SD = 0,66) pa se v povprečju preteţno ne strinjajo, da je neformalno preverjanje 

subjektivno in lahko vodi do napačnih sklepov o učenčevem znanju. 

 

Primernost upoštevanja predhodnih ocen v primerjavi z NFPZ. 5. faktor govori o tem, da 

predhodne ocene učencev učitelju povedo več o znanju učencev kot NFPZ. Med študenti 4. 

letnika glede na študijski program v tem faktorju ni statistično pomembne razlike (Tabela 

14). Študenti obeh študijskih programov se s trditvami, ki se nanašajo na 5. faktor, preteţno 

ne strinjajo (Tabela 18; 4. letnik mat. z vez.: M = 1,92, SD = 0,69; 4. letnik rp: M = 2,15, SD 

= 0,77). Med trditvami, ki se nanašajo na 5. faktor, se študenti 4. letnika matematike nikakor 

ne strinjajo (M = 1,27, SD = 0,55), študenti 4. letnika razrednega pouka pa preteţno ne 

strinjajo (M = 1,79, SD = 0,81), da naj učitelj pri obravnavi snovi upošteva predhodne ocene 

učencev in ne informacije, pridobljene z NFPZ. Prav tako se v povprečju študenti razrednega 
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pouka nekoliko bolj strinjajo tudi z ostalimi trditvami, ki dajejo formalnim oblikam 

preverjanja znanja večji pomen za učiteljevo ustvarjanje slike o učenčevem znanju.  

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

Študenti se v povprečju preteţno strinjajo,  da je formalno preverjanje znanja kvalitetnejše kot 

neformalno. V mnogih pogledih je to res, saj s formalnim preverjanjem znanja laţje 

zadostimo posameznim merskim karakteristikam preverjanja znanja (objektivnost, veljavnost, 

zanesljivost ipd.). Predvidevamo, da so študenti primernost posameznega preverjanja znanja 

(formalno/neformalno) vrednotili s tega vidika, čeprav po drugi strani neformalnemu 

ugotavljanju znanja niso pripisali tako velike subjektivnosti, kot bi jo lahko.  Tyleejeva (1999) 

po drugi strani pravi, da si učitelj, kljub večji subjektivnosti neformalnih načinov ugotavljanja 

znanja, na njihovi osnovi lahko izoblikuje bolj celovito sliko o učenčevem znanju. Pri 

študentih bi tako bilo med študijem smiselno nekoliko bolj ozavestiti pomen posameznih 

načinov neformalnega preverjanja znanja za celovito ustvarjanje slike o učenčevem znanju, 

zavedanje o večji subjektivnosti pri tovrstnih načinih ugotavljanja znanja in predvsem, kako 

to zmanjšati. Da je te vsebine potrebno nekoliko bolj sistematično vpeljati v samo poučevanje 

študentov, kaţejo tudi rezultati študentov 4. letnika obeh študijskih programov. Študenti 4. 

letnika se namreč subjektivnosti neformalnega preverjanja znanja premalo zavedajo. 

Subjektivnost neformalnega preverjanja znanja je veliko raziskovala ţe Watsonova (2006) in 

ugotovila podobno, da se tudi učitelji premalo zavedajo subjektivnih vplivov, katerim so 

podvrţene njihove neformalne ocene o učenčevem znanju.  

 

Pri primerjanju razlik med študenti matematike glede na letnik študija rezultati potrjujejo vse 

do sedaj dobljene rezultate in interpretacije. Študenti 2. letnika se tako v primerjavi s študenti 

4. letnika matematike v povprečju bolj strinjajo s pomenom formalnega preverjanja znanja 

(pisni preizkusi, predhodne ocene) za učiteljevo pridobivanje več in bolj kvalitetnih 

informacij o učenčevem znanju v primerjavi z neformalnimi načini ugotavljanja znanja. Pri 

študentih 2. letnika matematike je razumljivo, da še nimajo pridobljenih ustreznih znanj in 

razumevanj s področjem preverjanja znanja in vidijo preverjanje znanja kot formalno in 

sumativno. Posledično tudi učenčevim ocenam pripisujejo nekoliko večji pomen kot študenti 

4. letnika matematike, ki so si ţe izoblikovali nekoliko širšo sliko o moţnih načinih 

preverjanja znanja. Nekoliko bolj problematično pa je podobno razumevanje preverjanja 
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znanja pri študentih 4. letnika razrednega pouka, za katere se pričakuje, da bi to znanje ţe 

imeli usvojeno. Med študenti glede na študijski program sicer ni statistično pomembnih 

razlik, vendar pa rezultati 5. faktorja kaţejo, da študenti razrednega pouka neformalnim 

načinom ugotavljanja znanja ne pripisujejo tako velikega pomena, kot bi ga lahko. 

Neformalno formativno preverjanje znanja je namreč pri delu z mlajšimi otroki zelo 

pomembno, saj lahko na ta način učitelj spozna učenca bolj celostno in tako tudi laţje 

utemeljuje formalno pridobljene (opisne) ocene staršem pa tudi učencem. Če ţelimo, da je 

opisna ocena res kvalitetna, mora biti formativna. Za oblikovanje formativne povratne 

informacije pa ni dovolj, da povemo, v kolikšni meri učenec dosega standarde znanja, ampak 

ga usmerimo tudi v to, kako naj svoje znanje še izboljša. Če učenca poznamo celostno oz. 

njegovo znanje spremljamo v različnih situacijah pri pouku, poznamo njegov način učenja, 

razmišljanja, vedenja, motiviranost za delo, ga bomo lahko usmerili v doseganje potrebnih 

učnih ciljev na osnovi upoštevanja vseh teh informacij. Povratna informacija bo v tem 

primeru individualizirana in tako tudi kvalitetnejša.  

 

7.1.2 Načini neformalnega preverjanja 

S faktorsko analizo smo ugotovili, kakšno predstavo imajo študenti o načinih neformalnega 

preverjanja znanja le na splošno. Zanimalo pa nas je tudi, katere načine ugotavljanja znanja bi 

študenti uporabili v nekoliko bolj konkretnih situacijah, v katerih so vezani na sam kontekst 

obravnavane vsebine ali etape učnega procesa.  

V tem razdelku bomo tako z analizo odgovorov v vprašalniku ugotovili, katere načine 

neformalnega ugotavljanja znanja študenti poznajo in kakšno pomembnost jim pripisujejo za 

vodenje pouka in ustvarjanje slike o učenčevem znanju. Pri tem nas bo zanimalo: 

 Katere načine bi študenti uporabljali pri obravnavi konkretne matematične vsebine v 

posameznih etapah učnega procesa (6. vprašanje: obravnava primerjanja ulomkov)? 

 Kako bi študenti ugotavljali znanje vseh učencev v situaciji, ki zahteva preprosto 

preverjanje razumevanja matematičnih konceptov (7. vprašanje: odnos med 

pravokotnikom in kvadratom)? 
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Ugotavljali smo tudi, katere načine ugotavljanja znanja bi študenti pri pouku uporabljali 

pogosteje (14. vprašanje) ter ali na njihov izbor načina ugotavljanja znanja vpliva 

obravnavana snov, ki je lahko bolj proceduralne ali konceptualne narave (15. vprašanje)? 

Vprašanji 6 in 7 sta bili odprti. Študenti so zapisali načine ugotavljanja znanja, ki so jih 

priklicali kot najbolj primerne za ugotavljanje učenčevega znanja pred/po obravnavi oz. med 

obravnavo. Pri analizi podatkov smo uporabili induktivni pristop kodiranja, kar pomeni, da 

smo kode določili med samo analizo. Uporabili smo selektivno/zaprto kodiranje. Pri tem smo 

zapisali le kode, ki se največkrat pojavljajo. Dobljene kode odgovorov ustrezajo značilnim 

načinom ugotavljanja učenčevega znanja: odgovarjanje na vprašanja (pogovor), reševanje 

nalog in drugo (predvsem opazovanje učencev med delom, neverbalna komunikacija, 

vprašanja učencev, izjave učencev, da ne razumejo). Če je študent zapisal več različnih 

načinov, s katerimi bi ugotavljal znanje, smo upoštevali prva dva zapisana načina. Primeri 

opisov odgovorov za posamezne kode so zapisani v tabeli (Tabela 19). Kot sopomenko za 

reševanje nalog bomo uporabljali izraz učenec gre skozi nalogo/dejavnost, saj je ta izaz 

nekoliko širši, hkrati pa tudi učenci večkrat na ta način izraţajo svoj način ugotavljanja 

razumevanja snovi.  

KODA  OPIS KODE (dobesedni odgovori anketirancev) 

Odgovarjanje na 

vprašanja 

 

6. VPRAŠANJE 

Naključne učence bi poklicala, da glasno razloţijo. 

Vprašali bi, kaj je ulomek, učenec odgovori. 

Postavljanje vprašanj naključnim učencem, učenci bi se dopolnjevali. 

Učence bi spraševala. 

Učenec bi s svojimi besedami povedal, kaj smo se naučili. 

Učenca bi prosila, naj ponovi razlago. 

Učenci bi si v paru razlagali. 

 

7. VPRAŠANJE 

 

Učencem bi pokazala kvadrat in pravokotnik ter jih vprašala, v čem sta si enaka in v 

čem sta si različna. 

Učence bi vprašala, ali je pravokotnik tudi kvadrat in obratno. 

Učencem bi govorila trditve, oni pa bi morali povedati, ali se s trditvijo strinjajo. Če se 

ne strinjajo, jo morajo popraviti.  
Učenec gre skozi 

naloge/dejavnost 

6. VPRAŠANJE 

Izvedla bi kviz; 
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Ponovimo tako, da dam kratek test; 

Učenci bi reševali učne liste; 

Preverila bi z didaktično igro; 

Dala bi jim rešit primer, da vidim, koliko znajo; 

Delovni list za ponavljanje z ustreznimi nalogami; 

Z nalogo bi preverjala razumevanje; 

Napišem nekaj ulomkov. Razporediti jih morajo od najmanjšega do največjega; 

Na listih vsak učenec dobi eno ali dve nalogi. Na liste se podpišejo, jaz pa jih 

poberem; 

Reševanje nalog pred tablo; 

Vsak učenec reši en primer pred tablo; 

Vsak učenec si izmisli nalogo na to temo in jo predstavi; 

Reševanje nalog v delovnem zvezku; 

7. VPRAŠANJE 

Vsak učenec bi opisal in narisal pravokotnik, ki je lahko tudi kvadrat. 

Učencem bi dala delovni list s sliko, na kateri bi morali prešteti število pravokotnikov 

in število kvadratov. 

Učenci samostojno rešujejo delovni list. 
Drugo (Opazovanje 

učencev med delom, 

učenčeva vprašanja, 

neverbalna 

komunikacija, 

sklicevanje na snov, 

razlago ...) 

 

6. VPRAŠANJE 

Učitelj opazuje učence, medtem ko ti rešujejo učni list. 

Dala bi jim delovni list in hodila okoli ter opazovala, koliko znajo. 

Učence bi prosila, da napišejo svoje primere v zvezek in primere pogledala. 

Učenci bi reševali naloge in če česa ne razumejo bi le dvignili roko, jaz bi hodila 

naokoli in gledala, kako rešujejo. 

Gledam, ali sledijo razlagi, vprašam, če komu kaj ni jasno. 

Gledala bi reakcijo na njihovih obrazih. 

Spremljala bi obrazno mimiko učencev. 

Predvsem po neverbalnem izraţanju, vprašala bi jih, če razumejo. 

Dvig roke, če so nalogo rešili. 

Učenci bi spraševali, česa ne razumejo. 

Ko bi hodil po razredu, bi dobil neko sliko o njihovem razumevanju. 

 

7. VPRAŠANJE 

 

Učencem bi dala nalogo, da na list narišejo kvadrat in pravokotnik, označijo … Potem 

bi naokoli pogledala, kdo je naredil v redu in kdo je imel teţave. 

Tabela 19: Tipični odgovori za posamezne načine ugotavljanja učenčevega znanja 

 

7.1.2.1 Neformalno preverjanje v različnih etapah učnega procesa  

Pri 6. vprašanju smo študente postavili v hipotetično situacijo. Zapisali so, kako bi v različnih 

etapah učnega procesa (pred, med in po obravnavi) ugotavljali znanje učencev. Pri uri bi 

študenti obravnavali snov primerjanje ulomkov po velikosti. V tabeli (Tabela 20) so prikazani 
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rezultati navedenih načinov ugotavljanja znanja skupaj za vse etape učnega procesa, medtem 

ko je v naslednji tabeli (Tabela 21) prikazano, katere načine bi študenti uporabili v 

posameznih etapah učnega procesa.   

Ugotavljanje učenčevega 

znanja pred, med in po 

obravnavi snovi 

Skupina 

Razredni pouk 

4.L 

Matematika z 

vezavo 2.L 

Matematika z 

vezavo 4.L 

Skupaj 

f f  % f f  % f f  % f f  % 

 Odgovarjanje na 

vprašanja 
37 25,0 % 55 40,1 % 18 24,0 % 110 30,6 % 

Učenec gre skozi 

naloge/dejavnost 
90 60,8 % 60 43,8 % 38 50,7 % 188 52,2 % 

Drugo 21 14,2 % 22 16,1 % 19 25,3 % 62 17,2 % 

Skupaj 148 100,0 % 137 100,0 % 75 100,0 % 360 100,0 % 

Tabela 20: Pogostost posameznih načinov ugotavljanja znanja pri pouku 

 

Načini ugotavljanja učenčevega 

znanja v posameznih etapah učnega 

procesa 

Skupina 

Razredni pouk 

4.L 

Matematika z 

vezavo 2.L 

Matematika z 

vezavo 4.L 

Skupaj 

f f  % f f  % f f  % f f  % 

Ugotavljanje 

predznanja 

 

 

 

 

 

Ugotavljanje 

znanja med 

obravnavo 

 

 

 

Ugotavljanje 

znanja po 

obravnavi 

Odgovarjanje na 

vprašanja 
14 30,4 % 21 51,2 % 5 22,7 % 40 36,7 % 

Učenec gre skozi 

naloge/dejavnost 
26 56,5 % 16 39,0 % 13 59,1 % 55 50,5 % 

Drugo 6 13,0 % 4 9,8 % 4 18,2 % 14 12,8 % 

Skupaj 46 100,0 % 41 100,0 % 22 100,0 % 109 100,0 % 

Odgovarjanje na 

vprašanja 
23 38,3 % 26 51,0 % 9 31,0 % 58 41,4 % 

Učenec gre skozi 

naloge/dejavnost 
26 43,3 % 15 29,4 % 13 44,8 % 54 38,6 % 

Drugo 11 18,3 % 10 19,6 % 7 24,1 % 28 20,0 % 

Skupaj 60 100,0 % 51 100,0 % 29 100,0 % 140 100,0 % 

Odgovarjanje na 

vprašanja 
0 0,0 % 8 17,8 % 4 16,7 % 12 10,8 % 

Učenec gre skozi 

naloge/dejavnost 
38 90,5 % 29 64,4 % 12 50,0 % 79 71,2 % 

Drugo 4 9,5 % 8 17,8 % 8 33,3 % 20 18,0 %  

Skupaj 42 100,0 % 45 100,0 % 24 100,0 % 111 100,0 % 

Tabela 21: Pogostost posameznih načinov ugotavljanja znanja v posameznih etapah učnega 

procesa 

 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o neformalnem 
formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

124 

 

Predstave študentov 

Iz tabele (Tabela 20) vidimo, da je več kot polovica študentov (52,2 %) navedla, da bi pri 

pouku ugotavljanja znanje učencev z reševanjem nalog. Naslednji način, ki so ga študenti 

najpogosteje navedli, je razgovor učitelja z učenci (30,06 %). Preostali načini ugotavljanja 

znanja, med njimi tudi opazovanje učencev pri delu, so bili redkeje (17,2 %) navedeni kot 

način ugotavljanja znanja. V nadaljevanju je tudi smiselno pogledati, ali se pogostost uporabe 

nekega načina ugotavljanja znanja spreminja glede na etapo učnega procesa (Tabela 21).  

Ugotavljanje predznanja. Študenti bi predznanje najpogosteje ugotavljali z reševanjem 

nalog (50,5 %). V nekoliko manjšem deleţu bi uporabili razgovor (36,7 %), najredkeje pa bi 

se posluţevali ostalih načinov (12,8 %). Pogostost navedbe posameznih načinov za 

ugotavljanje učenčevega predznanja se tako bistveno ne razlikuje od pogostoti uporabe teh 

načinov skozi celotno uro.  

Ugotavljanje znanja med obravnavo. Pri ugotavljanju znanja med obravnavo so različni 

načini ugotavljanja znanja nekoliko bolj enakomerno zastopani. Študenti bi med obravnavo 

snovi najpogosteje ugotavljali znanje z razgovorom (41,4 %), nato z reševanjem nalog (38,6 

%) in najredkeje s preostalimi načini (20 %). Razgovor je torej v tem delu učnega procesa 

nekoliko bolj zastopan, kar je smiselno in skladno s tem, kako poteka obravnava snovi. 

Učitelj namreč za obravnavo snovi najpogosteje uporablja metodo razgovora in razlage. Kljub 

vsemu je med samo obravnavo še vedno zelo pogosto navedena ugotavljanje znanja preko 

reševanja nalog, manj pa na druge načine (20,0 %), ki bi jih v tem delu ure bilo smiselno 

vključiti (opazovanje učenčeve neverbalne komunikacije, postavljanje vprašanj s strani 

učencev ipd. ). 

Ugotavljanje znanja po obravnavi. Študenti bi po obravnavi najpogosteje ugotavljali znanje 

z reševanjem nalog (71,2 %). Precej redkeje bi se pri tem posluţevali drugih načinov, kot so 

opazovanje in postavljanje vprašanj s strani učencev (17,2 %). Najredkeje pa bi preverjali 

usvojeno znanje s postavljanjem vprašanj učencem oz. z razgovorom (10,8 %). 

Če torej primerjamo zastopanost posameznih načinov ugotavljanja znanja v različnih etapah 

učnega procesa, vidimo, da je način ugotavljanja z reševanjem nalog v primerjavi z ostalimi 

načini najpogosteje naveden v zaključnem delu ure (71,2 %) in najredkeje med obravnavo 
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snovi (38,6 %). Ugotavljanje znanja z razgovorom je bilo najpogosteje navedeno med 

obravnavo (41,4 %), čeprav skoraj v enakem deleţu kot za preverjanje predznanja (36,7 %). 

Ugotavljanje znanja preko razgovora so študenti najredkeje navajali v zaključnem delu ure 

(10,8 %).  

Primerjava glede na letnik študija 

Tako študenti 2. letnika (43,8 %) kot študenti 4. letnika ( 50,7 %) matematike so najpogosteje 

navedli, da bi ugotavljali znanje učencev tako, da bi učencem dali v reševanje nalogo. Vendar 

pa so študenti 4. letnika reševanje nalog navedli nekoliko pogosteje kot študenti 2. letnika. Pri 

študentih 2. letnika je precej pogosto naveden tudi razgovor (40,1 %), in sicer skoraj v 

enakem deleţu kot reševanje nalog. Razgovor je bil pri študentih 4. letnika naveden redkeje 

(24,0 %). Študenti 4. letnika ( 25,3 %) so v primerjavi s študenti 2. letnika (16,1 %) nekoliko 

pogosteje navajali tudi druge načine (npr. opazovanje učencev pri reševanja nalog, učenčeva 

vprašanja ipd.). Iz predstavljenih rezultatov opisne statistike lahko sklepamo, da je izbira 

posameznih načinov ugotavljanja znanja pri pouku odvisna od letnika študija. To smo 

potrdili tudi s hi-kvadrat preizkusom, ki je ovrgel ničelno hipotezo o neodvisnosti 

spremenljivk (hi-kvadrat = 6,320, g = 2, P = 0,042). Na osnovi rezultatov opisne statistike in 

hi-kvadrat preizkusa lahko sklepamo, da študenti 2. letnika dajejo večji poudarek uporabi 

razgovora za ugotavljanje znanja v primerjavi s študenti 4. letnika. Izbira načina ugotavljanja 

znanja pri pouku je torej odvisna od letnika študija. 

V nadaljevanju je tudi smiselno pogledati, ali je izbira načina ugotavljanja znanja odvisna od 

letnika študija tudi v posameznih etapah učnega procesa. (Tabela 21). 

Ugotavljanje predznanja. Iz rezultatov opisne statistike vidimo, da je pri študentih 2. letnika 

razgovor tisti, s katerim bi najpogosteje (51,2 %) preverili predznanje učencev, medtem ko bi 

študenti 4. letnika pogosteje uporabili reševanje nalog (59,1 %). Študenti 4. letnika (18,2 %) 

so večkrat kot študenti 2. letnika (9,8 %) navajali še druge načine. Vendar pa izbira načina za 

ugotavljanje predznanja ni odvisna od letnika študija (tj. hi-kvadrat test ne ovrţe ničelne 

hipoteze o neodvisnosti spremenljivk).  

Ugotavljanje znanja med obravnavo. Študenti 2. letnika (51,0 %) so v primerjavi s študenti 

4. letnika (31,0 %) matematike večkrat navedli, da bi med obravnavo ugotavljali znanje z 
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razgovorom. Študenti 4. letnika (44,8 %) pa so večkrat kot študenti 2. letnika (29,4%) navedli, 

da bi med obravnavo preverjali znanje učencev z reševanjem nalog. Študenti 4. letnika (24,1 

%) so  nekoliko pogosteje kot študenti 2. letnika (19,6 %) navajali druge načine ugotavljanja 

znanja. Vendar pa izbira načinov ugotavljanja znanja med obravnavo ni odvisna od letnika 

študija.  

Ugotavljanje znanja po obravnavi. Največ študentov 2. letnika (64,4 %) bi podobno kot 

največ študentov 4. letnika (50,0 %) matematike po obravnavi preverjalo znanje z reševanjem 

nalog. Precej manj študentov obeh letnika bi znanje preverjalo s postavljanjem vprašanj (2.L: 

17,8 %, 4.L: 16,7 %). Večji deleţ študentov 4. letnika (33,3 %)  v primerjavi s študenti 2. 

letnika (17,8 %) je pri preverjanju znanja učencev po obravnavi navedel tudi druge načine. V 

tem primeru so navajali predvsem opazovanje učencev ob tem, ko učenci rešujejo naloge. 

Vendar pa izbira načinov ugotavljanja znanja po obravnavi ni odvisna od letnika študija.  

Izbira načinov ugotavljanja znanja v posameznih delih ure tako ni odvisna od letnika študija. 

Če pa pogledamo uporabo načinov ugotavljanja znanja skozi celotno učno uro, ugotovimo, da 

je izbira načinov ugotavljanja znanja pri pouku matematike odvisna od letnika študija. 

Primerjava glede na študijski program 

Največ študentov razrednega pouka kot tudi študentov matematike bi pri pouku ugotavljalo 

znanje učencev z reševanjem nalog. Študenti 4. letnika razrednega pouka (60,8 %) so v 

primerjavi s študenti 4. letnika matematike (50,7 %) navedli reševanja nalog nekoliko 

pogosteje. Razgovor so študenti obeh študijskih programov navajali pribliţno enako pogosto 

(MAT: 24,0 %, RP: 25,0 %). Študenti matematike (25,3 %) so nekoliko pogosteje kot študenti 

razrednega pouka (14,2 %) navajali še druge načine (npr. opazovanje učencev pri reševanja 

nalog, učenčeva vprašanja ipd.). Vendar pa izbira načinov ugotavljanja znanja pri pouku 

matematike ni odvisna od študijskega programa.  

V nadaljevanju je tudi smiselno pogledati, ali je izbira načinovugotavljanja znanja odvisna od 

študijskega programa tudi v posameznih etapah učnega procesa. (Tabela 21). 

Ugotavljanje predznanja. Iz rezultatov opisne statistike vidimo, da bi največ študentov obeh 

študijskih programov predznanje preverjalo tako, da bi učencem dali v reševanje naloge 
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(MAT: 59,1 %, RP: 56,5 %). Nekoliko redkeje sta obe skupini študentov navedli razgovor 

(MAT: 22,7 %, RP: 30,4 %). Najmanj študentov obeh študijskih programov pa je navedlo 

druge načine (MAT: 18,2 %, RP: 13,0 %). Vendar pa izbira načinov ugotavljanja predznanja 

pri pouku matematike ni odvisna od študijskega programa.  

Ugotavljanje znanja med obravnavo. Iz rezultatov opisne statistike vidimo, da bi največ 

študentov obeh študijskih programov razumevanje med obravnavo ponovno preverjalo tako, 

da bi učencem dali v reševanje naloge (MAT: 44,8 %, RP: 43,3 %). Vendar pa bi več 

študentov obeh študijskih programov uporabilo razgovor za preverjanje razumevanja med 

obravnavo kot za preverjanje predznanja. Pri študentih razrednega pouka (38,3 %) je v 

primerjavi s študenti matematike (31,0 %) nekoliko več študentov navedlo razgovor.  

Nekoliko več študentov matematike (24,1 %) v primerjavi s študenti razrednega pouka (18,3 

%) je navedlo še druge načine (npr. opazovanje učencev, postavljanje vprašanj s strani 

učencev ipd.). Vendar pa izbira načinov ugotavljanja znanja med obravnavo ni odvisna od 

študijskega programa.  

Ugotavljanje znanja po obravnavi. Največ študentov matematike (50,0 %) kot tudi 

študentov razrednega pouka (90,5%) bi po obravnavi ugotavljalo znanje tako, da bi dali 

učencem v reševanje naloge. Nihče izmed študentov razrednega pouka ni navedel, da bi po 

obravnavi preveril znanje preko razgovora, medtem ko je takih študentov matematike malo 

manj kot petina (16,7 %). Za razliko od študentov razrednega pouka (9,5 %) je nekoliko več 

študentov 4. letnika matematike navedlo tudi opazovanje učencev pri reševanju nalog in 

postavljanje vprašanj s strani učencev (33,3 %). Iz predstavljenih rezultatov opisne statistike 

lahko sklepamo, da je izbira posameznih načinov ugotavljanja znanja po obravnavi odvisna 

od študijskega programa. To smo potrdili tudi s hi-kvadrat preizkusom, ki je ovrgel ničelno 

hipotezo o neodvisnosti spremenljivk (hi-kvadrat = 15,065, g = 2, P = 0,001).  

Sklepne ugotovitve in komentar 

Študenti so v vseh etapah učnega procesa najpogosteje navedli, da bi ugotavljali znanje z 

preko reševanja nalog. Pri ugotavljanju znanja bi se torej največkrat posluţevali pisnih virov 

informacij, ki so na nek način tudi najbolj zanesljiv in varen vir informacij za ustvarjanje slike 

o učenčevem znanju. Pri reševanju nalog je tudi manj moţnosti, da bi učitelj spregledal 

kakšne pomembne informacije o učenčevem znanju, saj rešene naloge, predvsem v učenčevih 
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zvezkih, predstavljajo trajen zapis. Postavljanje vprašanj bi v primerjavi z reševanjem nalog 

uporabilo manj študentov. Predvsem bi ga uporabili za ugotavljanje znanja med obravnavo in 

ugotavljanje predznanja. Veliko manj študentov bi ta način uporabilo za ugotavljanje znanja 

po obravnavi. Drugih načinov (npr. opazovanje učencev, postavljanje vprašanj s strani 

učencev ipd.) študenti večinoma niso navedli. Največkrat so jih navedli za ugotavljanje znanja 

med obravnavo in po obravnavi. Ker opazovanje na nek način dopolnjuje ostale načine 

ugotavljanja znanja, smo pričakovali, da bi ga študenti pogosteje navedli (poleg reševanja 

nalog in razgovora). Študenti namreč niso bili omejeni v številu načinov ugotavljanja znanja, 

ki naj jih navedejo.  

Izbira načinov ugotavljanja znanja v posameznih delih ure tako ni odvisna od letnika študija. 

Če pa pogledamo uporabo načinov ugotavljanja znanja skozi celotno učno uro, ugotovimo, da 

je izbira načinov ugotavljanja znanja pri pouku matematike odvisna od letnika študija. Čeprav 

bi tako študenti 2. kot 4. letnika matematike pri pouku najpogosteje ugotavljali znanje z 

reševanjem nalog, je bil pri študentih 2. letnika veliko pogosteje naveden razgovor (skoraj 

enako pogosto kot reševanje nalog), pri študentih 4. letnika pa drugi načini ugotavljanja 

znanja. Razgovor so študenti 2. letnika v primerjavi s študenti 4. letnika pogosteje navajali v 

vseh etapah učnega procesa, še posebej pa za ugotavljanje predznanja in razumevanja snovi 

med obravnavo. Pri študentih 4. letnika matematike bi pričakovali, da bi razgovor pogosteje 

navajali predvsem za preverjanje razumevanja med obravnavo. Smo pa na osnovi dobljenih 

rezultatov zadovoljni, da študenti matematike ob koncu študija, v večji meri kot študenti 2. 

letnika, poznajo tudi druge načine ugotavljanja znanja (npr. opazovanje učencev, postavljanje 

vprašanj s strani učencev ipd.) in bi jih pri uri tudi uporabili.  

Izbira načinov ugotavljanja znanja skozi celotno učno uro ni odvisna od študijskega 

programa. Tako študenti razrednega pouka kot matematike bi v vseh etapah učnega procesa 

najpogosteje ugotavljali znanje z reševanjem nalog. Študenti obeh študijskih programov so 

tudi v pribliţno enakem deleţu (tj. v četrtini vseh navedenih načinov ugotavljanja znanja) 

navajali razgovor kot način ugotavljanja znanja. Predvidevamo, da so študenti 4. letnika med 

študijskim procesom dobili znanja, na podlagi katerih vedo, da je izvajanje kvalitetnega 

razgovora v razredu zelo zahtevno (od učitelja zahteva določena znanja in spretnosti: 

kakovostno vodenje razgovora, postavljanje smiselnih vprašanj, poslušanje odgovorov in 

ustrezno interpretiranje ter uporaba odgovorov za nadaljnje vodenje razgovora) in je pri urah 
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matematike večinoma zastopano v manjši meri kot reševanje nalog. Kljub vsemu je 

pomembno, da je razgovor pri pouku prisoten (predvsem med obravnavo snovi), saj učitelju 

pomaga, da dobi boljši vpogled v učenčevo razumevanje snovi, medtem ko pri reševanju 

nalog učitelj pogosteje preverja znanje postopkov. Seveda lahko pri reševanju nalog učitelj 

preveri razumevanje, vendar pa teţje razčisti morebitna napačna razumevanja, ki jih ima 

učenec. To pa lahko naredi le v interakciji z učencem. Tako so nekoliko presenetljivi rezultati, 

da precej študentov 4. letnika obeh študijskih programov razgovora ne bi uporabili za 

ugotavljanje znanja med obravnavo snovi. Ta bi namreč morala temeljiti večinoma na 

razgovoru. S tem bi lahko učitelj preveril, v kolikšni meri učenci snov razumejo in hkrati 

pomagal učencem snov razumeti. Pri tem pa smo presenečeni nad tem, da je tako veliko 

študentov 2. letnika matematike navedlo, da bi med obravnavo snovi ugotavljali znanje z 

razgovorom. Predvidevamo, da so rezultati povezani z njihovimi izkušnjami oz. videnjem 

pouka z zornega kota učenca. Med obravnavo snovi so tako v času svojega šolanja verjetno 

bili deleţni večinoma razlage in razgovora, medtem ko so naloge reševali po obravnavi snovi.  

Iz dobljenih reultatov ne moremo sklepati, da študenti 4. letnika obeh študijskih programov 

razgovora pri pouku ne bi uporabljali v zadostni meri. Sklepamo lahko le, da ji ne pripisujejo 

tolikšnega pomena za ugotavljanje znanja. V kakšni funkciji vidijo razgovor pri pouku pa 

ostaja odprto vprašanje, ki bi ga bilo smiselno tudi raziskati.  

Preostali načini ugotavljanja znanja, med njimi tudi opazovanje učencev pri delu, so bili 

redkeje navedeni kot način ugotavljanja znanja. Najpogosteje so ostale načine ugotavljanja 

znanja navedli študenti 4. letnika matematike. Pri študentih 4. letnika matematike smo tako 

zadovoljni s tem, da vidijo opazovanje, postavljanja učenčevih vprašanj in neverbalne 

komunikacije kot način ugotavljanja znanja pri pouku. S temi načini lahko tako učitelj med 

samo razlago hitro zazna, ali učenci sledijo pouku in s tem zmanjša potrebo po kasnejšem 

ponovnem razlaganju snovi, pri reševanju nalog pa dobi boljši vpogled v to, kako učenci 

naloge rešujejo. Pri študentih razrednega pouka so ti preostali načini ugotavljanja znanja v 

manjši meri zastopani in bi jih bilo smiselno med samim študijem bolj ozavestiti oz. študente 

nekoliko bolj usmerjati tudi nanje. Samo reševanje nalog učitelju namreč še ne pove ničesar o 

učenčevem znanju. Učitelj mora učenca pri reševanju opazovati in naloge pregledati. Prav 

tako so nekateri avtorji navedli, da bi moral učitelj ugotavljati učenčevo znanje na različne 

načine in v različnih kontekstih. Torej ni dobro, da prevlada le en način ugotavljanja 
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učenčevega znanja. Pomembno je, da študenti poznajo različne načine ugotavljanja znanja ter 

se na podlagi nekih kriterijev odločajo, katerim bodo v dani situaciji dali prednost.  

Če pri študentih matematike in razrednega pouka še primerjamo uporabo načinov 

ugotavljanja znanja v posameznih etapah učne ure, vidimo, da je izbira načinov ugotavljanja 

znanja odvisna od študijskega programa le v zaključni etapi učnega procesa, tj. ugotavljanje 

znanja po obravnavi snovi. Noben študent 4. letnika razrednega pouka ne bi ugotavljal znanja 

po obravnavi tako, da bi učencem postavljal vprašanja. Malo študentov razrednega pouka je 

tudi navedlo druge načine, med katere spada opazovanje učencev pri reševanju nalog. 

Študenti matematike so za ugotavljanje znanja po obravnavi tudi najpogosteje navedli 

reševanje nalog, kar je razumljivo in smiselno glede na običajen način dela pri pouku. Vendar 

pa so študenti matematike pogosteje kot študenti razrednega pouka navedli tudi opazovanje 

učencev ob reševanju nalog. Sklepamo torej, da študenti razrednega pouka opazovanja 

učencev ne ozavestijo posebej kot način ugotavljanja znanja oz. gledajo na način ugotavljanja 

znanja bolj z vidika učenca kot učitelja. Če učenec reši nalogo, učitelju to ne pove še nič o 

tem, kako uspešen je učenec pri reševanju. Kot smo ţe rekli, mora učitelj učence pri delu 

opazovati.  

Na splošno so rezultati o načinih ugotavljanja usvojenosti znanja po obravnavi skladni z 

načinom dela pri pouku. Učitelji namreč po obravnavi z učenci običajno skupaj naredijo nekaj 

primerov, nato pa učenci rešujejo naloge samostojno, v paru ali skupini. Veliko redkeje pa se 

ura zaključi tudi z razgovorom o tem, kaj so se danes naučili oz. s tem, da bi učitelj tudi preko 

ustnih vprašanj preveril razumevanje obravnavane snovi.  

V večini primerov smo z dobljenimi rezultati zadovoljni. Predvsem smo videli, da študenti 

navajajo uporabo razgovora in reševanja nalog kot način ugotavljanja znanja. V nekoliko 

manjši meri pa dajejo pomen za ugotavljanje znanja opazovanju učencev. Ţe v teoretičnem 

delu smo videli, da je opazovanje večinoma prisotno hkrati ob reševanju nalog in tudi pri 

razgovoru (predvsem neverbalna komunikacija). Opazovanje je tako osnoven način 

ugotavljanja znanja, katerega dopolnjujeta in izpopolnjujeta reševanje nalog in razgovor. Če 

bi študenti poleg reševanja naloge ali postavljanja vprašanj zraven navedli še opazovanje 

učncev (vedno sta bili namreč upoštevani dva načina, če ju je študent navedel), bi bil deleţ 

tega načina bolj visoko zastopan, kot je.  
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Na osnovi dobljenih rezultatov bi tako bilo pri študentih razrednega pouka in študentih 

matematike smiselno, študijski proces usmeriti v večji poudarek razgovora kot načina 

ugotavljanja učenčevega znanja v vseh etapah učnega procesa, še posebej pa med obravnavo 

snovi. Študentom razrednega pouka pa bi bilo smiselno tudi nekoliko bolj ozavestiti pomen 

učiteljevega opazovanja učencev ob reševanju nalog in ţe med samo obravnavo snovi. Prav 

tako bi bilo smiselno študente obeh študijskih programov sistematično seznaniti še z drugimi 

načini ugotavljanja znanja, ki so pri pouku pomembni in so bili le redko navedeni. Med njimi 

je tudi učenčevo postavljanje vprašanj. Predvidevamo, da so navedeni načini ugotavljanja 

znanja tudi tesno povezane z načinom poučevanja. Učiteljevo opazovanje bi tako lahko prišlo 

še bolj v ospredje, če bi bile učenci osrednji akterji pri pouku. Kot je rekel Cavendish s sod. 

(1990, v Black, 1998) bi moral učitelj večkrat prenehati učiti in postati opazovalec. Če pa pri 

pouku prevladuje klasičen način poučevanja, ima učitelj tudi manj časa in priloţnosti, da bi 

resnično opazoval učence. Podobno velja tudi za ugotavljanje znanja s postavljanjem vprašanj 

učenec. Učitelj bi moral pouk v večji meri zasnovati tako, da bi imeli učenci več "prostora" za 

razmišljanje in hkrati več priloţnosti postavljanja vprašanj, iz katerih bi učitelj pridobil 

ustrezne informacije o ustreznosti razumevanja snovi pri učencih.  

7.1.2.2 Neformalno preverjanje razumevanja vseh učencev  

Študenti so morali pri 7. vprašanju v vprašalniku v dani hipotetični situaciji zapisati, kako bi 

pri vseh učencih v razredu preverili, ali razumejo odnos med pravokotnikom in kvadratom. 

Pri tem nas je zanimalo, kateri način ugotavljanja znanja se jim zdi najprimernejši, da bi z 

njim dobili čim bolj realno sliko o razumevanju vseh učencev v razredu.  

Odgovori študentov so prikazani v spodnji tabeli (Tabela 19). Uporabili smo enako kodiranje 

kot pri 6. vprašanju (odgovarjanje na vprašanja, reševanje nalog oz. učenec gre skozi 

nalogo/dejavnost, drugo). Tretjo kodo tj. drugo, smo pri tem vprašanju poimenovali 

opazovanje učencev pri reševanju nalog, saj drugih načinov ni bilo navedenih.  

Preverjanje razumevanja vseh 

učencev 

Skupina 

Razredni pouk 

4.L 

Matematika z 

vezavo 2.L 

Matematika z 

vezavo 4.L 

Skupaj 

f f  % f f  % f f  % f f  % 

 Odgovarjanje na vprašanja 12 27,3  % 21 48,8 % 11 45,8 % 44 39,6 % 

Učenec gre skozi 

naloge/dejavnost 
27 61,4 % 15 34,9 % 9 37,5 % 51 45,9 % 
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Opazovanje učencev pri 

reševanju naloge 
5 11,4 % 7 16,3 % 4 16,7 % 16 14,4 % 

Skupaj 44 100,0 % 43 100,0 % 24 100,0 % 111 100,0 % 

Tabela 22: Predlagani načini hkratnega preverjanja razumevanja vseh učencev 

Predstave študentov 

Iz tabele (Tabela 22) lahko razberemo, da bi študenti razumevanje dane matematične vsebine 

najpogosteje preverjali z nalogo (45,9 %), v nekoliko manjšem deleţu so bili odgovori vezani 

na vprašanje, ki bi ga zastavili učencem (39,6 %) in v najmanjšem deleţu (14,4 %) so se 

odgovorili navezovali na opazovanje učencev pri reševanju naloge.  

 

Primerjava glede na letnik študija 

Največji deleţ študentov 2. letnika (48,8 %) kot tudi študentov 4. letnika (45,8 %) matematike 

bi razumevanje odnosa med pravokotnikom in kvadratom preverjal z vprašanjem, ki bi ga 

zastavili učencem. Nekoliko manj študentov obeh letnikov bi razumevanje preverjalo z 

nalogo, še manj pa z opazovanjem učencev pri reševanju nalog. Ugotovili smo, da izbira 

načinov preverjanja razumevanja vseh učencev ni odvisna od letnika študija.  

Primerjava glede na študijski program 

Študenti razrednega pouka (61,4 %) so v primerjavi s študenti matematike (37,5 %) pogosteje 

navedli, da bi razumevanje odnosa med pravokotnikom in kvadratom preverili z reševanjem 

nalog. Precej manj študentov razrednega pouka kot študentov matematike je tako navedlo, da 

bi učenčevo razumevanje preverili z vprašanjem. Vendar pa izbira načina preverjanja 

razumevanja vseh učencev ni odvisna od študijskega programa.  

Sklepne ugotovitve in komentar 

Ugotovitve na osnovi podatkov v tabeli (Tabela 22) so podobne, kot smo jih dobili z analizo 

odgovorov na 6. vprašanje in potrjujejo, da se študenti neodvisno od letnika študija ali 

študijskega programa tudi pri enostavnih preverjanjih nekega razumevanja, za katerega se 

nekako zdi najbolj smiselno in ekonomično, da postavimo učencem vprašanje, bolj zanesejo 

na to, da učenec snov razume, če zna rešiti nalogo. Verjetno se jim reševanje naloge zdi bolj 
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smiselno zato, ker znajo na ta način hkrati preveriti znanje vseh učencev. Vprašanje pa je, če 

ga res, saj pri tem opazovanja ob reševanju nalog večinoma niso navedli. Ugotavljanju znanja 

z reševanjem nalog dajejo prednost predvsem študenti razrednega pouka, medtem ko so 

študenti matematike ne glede na letnik študija v večji meri presodili, da je bolj smiselno, da 

znanje preverijo z vprašanjem, npr. "Ali je kvadrat pravokotnik in obratno, ali je pravokotnik 

tudi kvadrat?" Iz odgovorov ni bilo mogoče razbrati, kakšno strategijo bi pri tem uporabili, da 

bi res preverili razumevanje pri vseh učencih in ne le pri posameznikih. Moţna strategija bi 

bila zapis odgovora na karton, ki ga dvignejo ali dvig roke, če se s trditvijo strinjajo.   

7.1.2.3 Pogostost posameznih načinov neformalnega preverjanja  

Do sedaj smo pogledali, katere načine ugotavljanja znanja bi študenti uporabili pri pouku v 

nekih hipotetičnih situacijah. Pri tem študenti niso bili omejeni na moţne odgovore, ampak so 

odgovarjali na podlagi tega, kar so se sami v tistem trenutku spomnili, da se zdi njim najbolj 

primerno kot način ugotavljanja znanja. V 14. vprašanju v vprašalniku pa so morali študenti 

za podane načine ugotavljanja znanja učencev določiti, kako pogosto bi jih med poučevanjem 

uporabili za namen ustvarjanja slike o učenčevem znanju. Koliko se jim posamezen način zdi 

smiseln, so presodili sami na podlagi različnih razlogov, ki so jih za to imeli. Pri odločitvi 

tako niso bili vezani na nobene kriterije, npr. ekonomičnost načina ugotalvjanja znanja, na 

podlagi katerih bi se morali odločati. Pogostost načina so označili na lestvici, pri čemer je 1 

pomenilo nikoli, 2 redko (enkrat mesečno), 3 občasno (enkrat tedensko) in 4 redno (vsak 

dan). Rezultati so prikazani v tabelah (Tabela 23: primerjava med študenti matematike glede 

na letnik študija, Tabela 24: primerjava med študenti 4. letnika glede na študijski program). V 

tabelah smo z barvo označili načine, pri katerih so razlike povprečnih vrednosti skupin 

statistično pomembne.  

 

NAČIN UGOTAVLJANJA  

ZNANJA 

 

 

SKUPINA 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

SD 

Levenov 

preizkus 

homogenosti  

t-preizkus 

enakosti 

povprečij 

F P t P 

Kratek neocenjen pisni preizkus 

znanja, ki bi ga pregledali. 

Mat 2.letnik 40 2,53 0,506 
0,296 0,588 0,813 0,419 

Mat 4.letnik 22 2,41 0,590 

Razgovor s posameznimi učenci ob 

individualnem reševanju nalog. 

Mat 2.letnik 40 3,15 0,736 
0,210 0,648 -1,128 0,264 

Mat 4.letnik 21 3,38 0,805 
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Opazovanje učencev pri  

individualnem reševanju nalog. 

Mat 2.letnik 40 3,70 0,564 
12,512 0,001 -1,918 0,060 

Mat 4.letnik 22 3,91 0,294 

Pregledovanje rešitev oz. 

postopkov reševanja v domači 

nalogi. 

Mat 2.letnik 40 3,63 0,586 

0,459 0,501 -0,077 0,939 Mat 4.letnik 
22 3,64 0,492 

Poslušanje pogovora  o snovi med 

učenci. 

Mat 2.letnik 40 2,80 0,939 
1,550 0,218 -2,629 0,011 

Mat 4.letnik 22 3,41 0,734 

Izvedba matematičnega kviza z 

učenci. 

Mat 2.letnik 40 2,15 0,427 
2,236 0,140 0,962 0,340 

Mat 4.letnik 22 2,05 0,375 

Opazovanje učencev pri reševanju 

nalog pred tablo. 

Mat 2.letnik 40 3,90 0,304 
6,120 0,016 1,039 0,307 

Mat 4.letnik 22 3,77 0,528 

Opazovanje vedenja (neverbalne 

komunikacije ) učencev med 

obravnavo snovi. 

Mat 2.letnik 40 3,60 0,810 

1,171 0,283 -0,619 0,538 Mat 4.letnik 
22 3,73 0,703 

Opazovanje in poslušanje učencev 

pri reševanju nalog/izvedbi 

dejavnosti v skupinah. 

Mat 2.letnik 40 2,75 0,742 

0,127 0,723 -0,112 0,912 Mat 4.letnik 
22 2,77 0,813 

Opazovanje in poslušanje učencev 

pri reševanju nalog/izvedbi 

dejavnosti v paru. 

Mat 2.letnik 40 2,88 0,757 

1,465 0,231 -1,110 0,271 Mat 4.letnik 
22 3,09 0,684 

Pregled učenčeva lista za 

samoocenjevanje (po obravnavi 

snovi učenec napiše kaj zna, kaj se 

bo še naučil in kako). 

Mat 2.letnik 40 2,13 0,648 

0,402 0,529 -1,082 0,284 
Mat 4.letnik 

22 2,32 0,716 

Razgovor o snovi s celotnim 

razredom med in/ali po obravnavi 

snovi. 

Mat 2.letnik 40 3,40 0,632 

1,399 0,242 1,185 0,241 Mat 4.letnik 
22 3,18 0,795 

Opazovanje učencev pri 

zapisovanju snovi v zvezke med 

obravnavo. 

Mat 2.letnik 40 3,30 0,966 

32,594 0,000 -3,313 0,002 Mat 4.letnik 
22 3,86 0,351 

Učenci postavljajo učitelju 

vprašanja o snovi med ali po 

obravnavi snovi. 

Mat 2.letnik 40 3,90 0,304 

2,393 0,127 -0,746 0,459 Mat 4.letnik 
22 3,95 0,213 

Pregledovanje učenčeve mape 

izdelkov (po pouku učitelj 

učencem pregleda rešen učni list, 

narejen pri pouku). 

Mat 2.letnik 40 2,80 0,687 

0,472 0,495 0,155 0,877 
Mat 4.letnik 

22 2,77 0,6120 

Tabela 23: T-test statistične pomembnosti razlik povprečnih vrednosti pogostosti uporabe 

posameznih načinov ugotavljanja znanja med študenti 2. in 4. letnika matematike z vezavami 
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NAČIN UGOTAVLJANJA 

ZNANJA 

 

 

SKUPINA 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

SD 

Levenov 

preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus 

enakosti 

povprečij 

F P t P 

Kratek neocenjen pisni preizkus 

znanja, ki bi ga pregledali. 

RP   

4.letnik 
86 2,49 0,503 

0,596 0,442 0,637 0,526 

Mat 4.letnik 22 2,41 0,590 

Razgovor s posameznimi učenci ob 

individualnem reševanju nalog. 

RP   

4.letnik 
85 3,45 0,664 

0,410 0,523 0,391 0,696 

Mat 4.letnik 21 3,38 0,805 

Opazovanje učencev pri  

individualnem reševanju nalog. 

RP   

4.letnik 
86 3,97 0,185 

4,787 0,031 0,851 0,403 

Mat 4.letnik 22 3,91 0,294 

Pregledovanje rešitev oz. 

postopkov reševanja v domači 

nalogi. 

RP   

4.letnik 
86 3,84 0,430 

6,626 0,011 1,750 0,090 

Mat 4.letnik 22 3,64 0,492 

Poslušanje pogovora  o snovi med 

učenci. 

RP   

4.letnik 
86 2,93 0,823 

0,011 0,916 -2,486 0,014 

Mat 4.letnik 22 3,41 0,734 

Izvedba matematičnega kviza z 

učenci. 

RP   

4.letnik 
85 2,35 0,528 

28,315 0,000 3,126 0,003 

Mat 4.letnik 22 2,05 0,375 

Opazovanje učencev pri reševanju 

nalog pred tablo. 

RP   

4.letnik 
84 3,63 0,510 

3,489 0,065 -1,153 0,252 

Mat 4.letnik 22 3,77 0,528 

Opazovanje vedenja (neverbalne 

komunikacije ) učencev med 

obravnavo snovi. 

RP   

4.letnik 
86 3,48 0,793 

3,701 0,057 -1,351 0,179 

Mat 4.letnik 22 3,73 0,703 

Opazovanje in poslušanje učencev 

pri reševanju nalog/izvedbi 

dejavnosti v skupinah. 

RP   

4.letnik 
86 3,12 0,710 

0,856 0,357 1,966 0,052 

Mat 4.letnik 22 2,77 0,813 

Opazovanje in poslušanje učencev 

pri reševanju nalog/izvedbi 

dejavnosti v paru. 

RP   

4.letnik 
86 3,14 0,635 

0,406 0,525 0,315 0,753 

Mat 4.letnik 22 3,09 0,684 

Pregled učenčeva lista za 

samoocenjevanje (po obravnavi 

snovi učenec napiše kaj zna, kaj se 

bo še naučil in kako). 

RP   

4.letnik 
86 2,23 0,697 

0,063 0,803 -0,511 0,610 
Mat 4.letnik 

22 2,32 0,716 
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Razgovor o snovi s celotnim 

razredom med in/ali po obravnavi 

snovi. 

RP   

4.letnik 
86 3,13 0,748 

0,360 0,550 -0,298 0,766 

Mat 4.letnik 22 3,18 0,795 

Opazovanje učencev pri 

zapisovanju snovi v zvezke med 

obravnavo. 

RP   

4.letnik 
86 3,69 0,537 

10,586 0,002 -1,876 0,067 

Mat 4.letnik 22 3,86 0,351 

Učenci postavljajo učitelju 

vprašanja o snovi med ali po 

obravnavi snovi. 

RP   

4.letnik 
86 3,83 0,411 

9,984 0,002 -2,031 0,046 

Mat 4.letnik 22 3,95 0,213 

Pregledovanje učenčeve mape 

izdelkov (po pouku učitelj 

učencem pregleda rešen učni list, 

narejen pri pouku). 

RP   

4.letnik 
86 3,31 0,707 

1,810 0,181 3,286 0,001 
Mat 4.letnik 

22 2,77 0,612 

Tabela 24: T-test statistične pomembnosti razlik povprečnih vrednosti pogostosti uporabe 

posameznih načinov ugotavljanja znanja med študenti 4. letnika razrednega pouka in 4. 

letnika matematike z vezavami 

Poleg pregleda statistično pomembnih razlik povprečnih vrednostih pogostosti uporabe 

posameznih načinov ugotavljanja znanja med skupinami študentov, nas je tudi zanimalo, 

katere načine so študenti uvrstili med najbolj pogosto, srednje pogosto in redko uporabljane 

pri pouku za ugotavljanje učenčevega znanja. Na osnovi rezultatov, izračunanih aritmetičnih 

sredin pogostosti uporabe posameznih načinov ugotavljanja znanja za ustvarjanje slike o 

učenčevem znanju, smo za posamezno skupino študentov načine ugotavljanja znanja razdelili 

v tri skupine glede na vrednost zaokroţene aritmetične sredine. To pomeni, da smo načine, ki 

so jih navedli v povprečnih vrednostih od 3,5 do 4 uvrstili med najbolj pogosto, v povprečnih 

vrednostih od 2,5 do 3,5 srednje pogosto, v povprečnih vrednostih od 1,5 do 2,5 pa najmanj 

pogosto uporabljene načine za ugotavljanje znanja in ustvarjanja slike o učenčevem znanju. 

Rezultate smo prikazali v tabeli (Tabela 25). Načini ugotavljanja znanja so tudi znotraj 

skupine pogostosti navedeni glede na povprečno vrednost pogostosti uporabe od največje do 

najmanjše vrednosti aritmetične sredine.  
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Načini, ki bi jih študenti uporabljali (skoraj) VSAK DAN 

ŠTUDENTI RP 4. L   ŠTUDENTI MAT 4. L ŠTUDENTI MAT 2. L SKUPAJ 

Opazovanje učencev pri  

individualnem reševanju 

nalog. 

Učenci postavljajo učitelju 

vprašanja o snovi med ali 

po obravnavi snovi. 

Opazovanje učencev pri 

reševanju nalog pred 

tablo. 

 

Opazovanje učencev pri  

individualnem reševanju 

nalog. 

Pregledovanje rešitev oz. 

postopkov reševanja v 

domači nalogi. 

Opazovanje učencev pri  

individualnem reševanju 

nalog. 

Učenci postavljajo 

učitelju vprašanja o snovi 

med ali po obravnavi 

snovi. 

Učenci postavljajo 

učitelju vprašanja o 

snovi med ali po 

obravnavi snovi. 

Učenci postavljajo učitelju 

vprašanja o snovi med ali 

po obravnavi snovi. 

Opazovanje učencev pri 

zapisovanju snovi v zvezke 

med obravnavo. 

Opazovanje učencev pri  

individualnem reševanju 

nalog. 

Pregledovanje rešitev oz. 

postopkov reševanja v 

domači nalogi. 

Opazovanje učencev pri 

zapisovanju snovi v 

zvezke med obravnavo. 

Opazovanje učencev pri 

reševanju nalog pred tablo. 

Pregledovanje rešitev oz. 

postopkov reševanja v 

domači nalogi. 

Opazovanje učencev pri 

reševanju nalog pred 

tablo. 

Opazovanje učencev pri 

reševanju nalog pred 

tablo. 

Opazovanje vedenja 

(neverbalne komunikacije 

) učencev med obravnavo 

snovi. 

Opazovanje vedenja 

(neverbalne 

komunikacije ) učencev 

med obravnavo snovi. 

Opazovanje učencev pri 

zapisovanju snovi v 

zvezke med obravnavo. 

 Pregledovanje rešitev oz. 

postopkov reševanja v 

domači nalogi. 

 Opazovanje vedenja 

(neverbalne 

komunikacije ) učencev 

med obravnavo snovi. 

Načini, ki bi jih študenti uporabljali OBČASNO (povprečno enkrat tedensko) 
ŠTUDENTI RP 4. L   ŠTUDENTI MAT 4. L ŠTUDENTI MAT 2. L SKUPAJ 

Opazovanje vedenja 

(neverbalne komunikacije 

) učencev med obravnavo 

snovi. 

Poslušanje pogovora  o 

snovi med učenci. 

Razgovor o snovi s 

celotnim razredom med 

in/ali po obravnavi snovi. 

Razgovor s 

posameznimi učenci ob 

individualnem reševanju 

nalog. 

Razgovor s posameznimi 

učenci ob individualnem 

reševanju nalog. 

Razgovor s posameznimi 

učenci ob individualnem 

reševanju nalog. 

Opazovanje učencev pri 

zapisovanju snovi v 

zvezke med obravnavo. 

Razgovor o snovi s 

celotnim razredom med 

in/ali po obravnavi 

snovi. 

Pregledovanje učenčeve 

mape izdelkov (po pouku 

učitelj učencem pregleda 

rešen učni list, narejen pri 

pouku). 

Razgovor o snovi s 

celotnim razredom med 

in/ali po obravnavi snovi. 

Razgovor s posameznimi 

učenci ob individualnem 

reševanju nalog. 

Pregledovanje učenčeve 

mape izdelkov (po 

pouku učitelj učencem 

pregleda rešen učni list, 

narejen pri pouku).. 

Opazovanje in poslušanje 

učencev pri reševanju 

nalog/izvedbi dejavnosti v 

paru. 

Opazovanje in poslušanje 

učencev pri reševanju 

nalog/izvedbi dejavnosti v 

paru. 

Opazovanje in 

poslušanje učencev pri 

reševanju nalog/izvedbi 

dejavnosti v paru. 

Opazovanje in 

poslušanje učencev pri 

reševanju nalog/izvedbi 

dejavnosti v paru. 

Razgovor o snovi s 

celotnim razredom med 

in/ali po obravnavi snovi. 

Opazovanje in poslušanje 

učencev pri reševanju 

nalog/izvedbi dejavnosti v 

skupinah. 

Poslušanje pogovora  o 

snovi med učenci. 

Poslušanje pogovora  o 

snovi med učenci. 

Opazovanje in poslušanje 

učencev pri reševanju 

nalog/izvedbi dejavnosti v 

skupinah. 

Pregledovanje učenčeve 

mape izdelkov (po pouku 

učitelj učencem pregleda 

rešen učni list, narejen pri 

pouku). 

Pregledovanje učenčeve 

mape izdelkov (po pouku 

učitelj učencem pregleda 

rešen učni list, narejen 

pri pouku). 

Opazovanje in 

poslušanje učencev pri 

reševanju nalog/izvedbi 

dejavnosti v skupinah. 

Poslušanje pogovora  o 

snovi med učenci. 

 Opazovanje in 

poslušanje učencev pri 

reševanju nalog/izvedbi 

dejavnosti v skupinah. 
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  Kratek neocenjen pisni 

preizkus znanja, ki bi ga 

pregledali. 

 

Načini, ki bi jih študenti uporabljali REDKO (povprečno enkrat mesečno) 
ŠTUDENTI RP 4. L   ŠTUDENTI MAT 4. L ŠTUDENTI MAT 2. L SKUPAJ 

Kratek neocenjen pisni 

preizkus znanja, ki bi ga 

pregledali. 

Kratek neocenjen pisni 

preizkus znanja, ki bi ga 

pregledali. 

Izvedba matematičnega 

kviza z učenci. 

Kratek neocenjen pisni 

preizkus znanja, ki bi ga 

pregledali. 

Izvedba matematičnega 

kviza z učenci. 

Pregled učenčeva lista za 

samoocenjevanje (po 

obravnavi snovi učenec 

napiše kaj zna, kaj se bo še 

naučil in kako). 

Pregled učenčeva lista za 

samoocenjevanje (po 

obravnavi snovi učenec 

napiše kaj zna, kaj se bo 

še naučil in kako). 

Izvedba matematičnega 

kviza z učenci. 

Pregled učenčeva lista za 

samoocenjevanje (po 

obravnavi snovi učenec 

napiše kaj zna, kaj se bo 

še naučil in kako). 

Izvedba matematičnega 

kviza z učenci. 

 Pregled učenčeva lista za 

samoocenjevanje (po 

obravnavi snovi učenec 

napiše kaj zna, kaj se bo 

še naučil in kako). 

Tabela 25: Načini ugotavljanja znanja, rangirani po pogostosti uporabe 

Predstave študentov  

 

Iz tabele (Tabela 25) je razvidno, da bi študenti v povprečju pri pouku najpogosteje uporabljali 

načine ugotavljanja znanja, ki so pri pouku vsakodnevno prisotni kot del učnega procesa in niso 

posebej načrtovani z namenom preverjanja znanja. Najredkeje pa bi pri pouku uporabljali načine, ki 

zahtevajo s strani učitelja več načrtovanja in so bolj formalni.  

 

Primerjava glede na letnik študija 

 

Iz tabele (Tabela 23) je razvidno, da so med študenti glede na letnik študija statistično 

pomembne razlike v povprečnih vrednostih, ki izraţajo pogostost uporabe treh načinov 

ugotavljanja znanja, in sicer pri opazovanju učencev pri individualnem reševanju nalog (t 

= -1,918, P = 0,060), poslušanju pogovora o snovi med učenci (t = -2,629, P = 0,011) in 

opazovanju učencev pri zapisovanju snovi v zvezke med obravnavo (t = -3,313, P = 

0,002). V povprečju bi študenti 4. letnika matematike te načine ugotavljanja znanja 

uporabljali pogosteje kot študenti 2. letnika. V pogostosti uporabe ostalih načinov ni 

statistično pomembnih razlik, lahko pa iz tabele (Tabela 23) razberemo, da bi študenti 2. 

letnika (M = 2,53, SD = 0,51) v povprečju pogosteje kot študenti 4. letnika (M = 2,41, SD = 

0,59) uporabili tudi bolj formalne načine ugotavljanja znanja (tj. kratek pisni preizkus).  
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Primerjava glede na študijski program 

 

Iz tabele (Tabela 24) vidimo, da so med študenti glede na študijski program statistično 

pomembne razlike v povprečnih vrednostih, ki izraţajo pogostost uporabe naslednjih 

načinov ugotavljanja znanja: poslušanje pogovora o snovi med učenci (t = -2,486, P = 

0,014), izvedba matematičnega kviza (t = 3,126, P = 0,003), opazovanje in poslušanje 

učencev pri reševanju nalog/izvedbi dejavnosti v skupinah (t = 1,966, P = 0,052), 

postavljanje vprašanj s strani učencev (t = -2,031, P = 0,046) in pregledovanje učenčeve 

mape izdelkov (t = 3,286, P = 0,001). Študenti matematike bi v primerjavi s študenti 

razrednega pouka pri pouku pogosteje ugotavljali znanje s poslušanjem pogovora o snovi med 

učenci in postavljanjem vprašanj s strani učencev. Študenti razrednega pouka pa bi v 

primerjavi s študenti matematike pogosteje izvedli z učenci matematični kviz, opazovali in 

poslušali učence pri reševanju nalog ali pri dejavnosti v skupinah ter pregledovali učenčeve 

mape izdelkov.  

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Na osnovi dobljenih rezultatov sklepamo, da se študenti zavedajo, da lahko vsakodnevne 

dejavnosti pri pouku uporabijo v namen ugotavljanja znanja in za ustvarjanje slike o 

učenčevem znanju. Študenti bi namreč neformalne načine ugotavljanja znanja pri pouku 

uporabili pogosteje kot formalne. Med navedenimi načini ugotavljanja znanja bi študenti 

najpogosteje uporabili načine, ki so povezani z učiteljevim opazovanjem učencev pri 

reševanju nalog ter tudi opazovanje vedenja učencev med obravnavo snovi. Pri tem bi 

študenti pogosteje uporabili tiste načine, ki se pri pouku ponavadi pogosteje pojavljajo kot 

oblika dela (npr. reševanje nalog pred tablo ali individualno reševanje nalog).  

 

Razgovoru študenti v povprečju ne pripisujejo vsakodnevnega pomena za ugotavljanje 

učenčevega znanja, čeprav smo prepričani, da bi ga pri pouku med obravnavo snovi uporabili. 

Predvidevamo torej, da študenti razgovorov v razredu ne dojemajo kot priloţnost za 

ugotavljanje učenčevega znanja. Med skupinami študentov bi razgovor najpogosteje uporabili 

študenti 2. letnika matematike. Rezultati se do določene mere skladajo z rezultati, ki smo jih 

dobili z odgovori študentov, ko so bili postavljeni v hipotetične situacije pri pouku. Študenti 
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4. letnikov v hipotetičnih situacijah razgovoru niso pripisali tako velikega pomena za 

ugotavljanje znanja, medtem ko so mu študenti 2. letnikov pripisali nekoliko večji pomen. 

Študenti bi med navedenimi načini vsakodnevno uporabili tudi postavljanje vprašanj s strani 

učencev. Ta način so študenti, v primerih, kjer so bili postavljeni v hipotetične situacije z 

odprtim vprašanjem, le redko navedli. To pomeni, da ga v danem trenutku niso priklicali v 

spomin kot moţen način ugotavljanja znanja. V situaciji, kjer pa jim je bil način ugotavljanja 

znanja podan, se jim je zdelo smiselno, da bi ga pri pouku uporabljali vsak dan. 

 

Med občasne načine ugotavljanja znanja študenti uvrščajo tudi pregledovanje učenčeve mape 

izdelkov. Kot smo ţe videli, bi vseeno nekoliko pogosteje ta način uporabljali študenti 

razrednega pouka. Da študenti vidijo ta način kot občasen, je smiselno, saj ni ravno 

ekonomičen in je nekoliko bolj formalen način ugotavljanja znanja. Od učitelja namreč 

zahteva dodaten čas za pregled in tako v celoti ne poteka pri pouku. Medtem ko študenti 4. 

letnikov obeh študijskih programov med redke načine uvrščajo pisanje kratkega preizkusa, ga 

študenti 2. letnika matematike uvrščajo med občasne načine. Ta način je prav tako precej 

neekonomičen, saj zahteva s strani učitelja dodatno načrtovanje in pri pouku poteka kot 

dejavnost, ki je posebej namenjena preverjanju. Pisanje pisnega preizkusa tako spada med 

bolj formalne načine formativnega preverjanja znanja. Da se študenti 2. letnika matematike 

bolj nagibajo k uporabi formalnih in objektivnih načinov ugotavljanja znanja, smo ugotovili 

ţe z rezultati faktorske analize in lahko s tem ugotovitve samo potrdimo.  

 

Med redke načine ugotavljanja znanja študenti uvrščajo tudi izvedbo matematičnega kviza in 

pregled učenčevega lista za samoocenjevanje. Študenti 4. letnikov obeh študijskih programov 

pa, kot smo ţe omenili, tudi pisni preizkus. Da navedene načine učitelj uporablja bolj redko v 

namen ugotavljanja znanja, je smiselno z vidika ekonomičnosti, saj vsi ti načini zahtevajo 

dodaten čas in načrtovanje s strani učitelja. Izvedba kviza je sicer pri pouku lahko namenjena 

utrjevanju, a se v šoli kljub vsemu pojavlja kot občasen način dela. Predvidevamo, da je sicer 

nekoliko pogosteje uporabljen na razredni stopnji, saj ga študenti razrednega pouka  pogosteje 

navajajo kot način ugotavljanja znanja. Samoocenjevanje učencev je v slovenskih šolah prav 

tako v nekoliko manjši meri zastopan način dela pri pouku. Spodbujanje samoocenjevanja pri 

učencih ima veliko pozitivnih učinkov, a spada med bolj formalne načine ugotavljanja znanja 

(zahteva dodaten čas, načrtovanje). Prav tako še ni raziskano, v kolikšni meri prispeva k 
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učiteljevemu ustvarjanju slike o učenčevem znanju. Obstoječe raziskave o samoocenjevanju 

se bolj osredotočajo na pomen teh načinov za učenca in ne toliko za učitelja.   

Med študenti matematike glede na letnik študija so v pogostosti uporabe podanih načinov 

ugotavljanja znanja statistično pomembne razlike le v pogostosti uporabe v treh načinih 

(opazovanje učencev pri individualnem reševanju nalog in pri sledenju pouku ter poslušanje 

pogovora o snovi med učenci). Te načine bi študenti 4. letnika matematike v povprečju 

pogosteje uporabljali kot študenti 2. letnika matematike. Navedena načina učiteljevega 

opazovanja sta zelo ekonomična za uporabo, saj od učitelja pri uri ne zahtevata dodatnega 

časa, le nekoliko večjo dinamičnost v prostoru. Študenti 4. letnika imajo tako verjetno ţe bolj 

ozaveščeno, da mora biti učitelj povsod po razredu in ne sme drţati le pozicije pred tablo, saj 

bo s tem izgubil kar nekaj informacij o dogajanju v razredu. Predvidevamo, da študenti 2. 

letnika vidijo poloţaj učitelja večinoma še bolj pred tablo in tako dajejo opazovanju nekoliko 

manjši pomen. Na podlagi vrednosti standardnih odklonov (Tabela 23) pri načinih, kjer so 

statistično pomembne razlike, lahko sklepamo, da so študenti 2. letnika v primerjavi s študenti 

4. letnika tudi manj enotni v mnenju o pogostosti uporabe teh načinov. Zelo pomemben način, 

v katerem se študenti obeh letnikov razlikujejo, je poslušanje pogovora o snovi med učenci. 

Ta način zahteva od učitelja nekoliko drugačen način poučevanja od klasičnega, saj v 

ospredje bolj postavi učence, medtem ko je učitelj v večji meri opazovalec in poslušalec. 

Način je dober, če ţelimo, da učenci razvijajo matematično izraţanje in da snov razumejo, 

hkrati pa ţelimo kot učitelji dobiti vpogled v to, kako učenci nekaj razumejo. Pogosto se 

namreč zgodi, da je učencu razlaga sošolca bliţe kot učiteljeva razlaga. Omenjeni način bi 

tako bilo smiselno večkrat vključiti v učni proces, seveda pa le-ta zahteva od učitelja tudi 

spremembo v mišljenju, kako naj poteka poučevanje matematike. Na osnovi rezultatov v 

tabeli (Tabela 23) vidimo, da je tak način bliţe dela študentom 4. letnika kot študentom 2. 

letnika. Rezultati so zadovoljivi, saj s tem lahko sklepamo, da so študenti med učnim 

procesom pridobili vpogled v različne načine poučevanja in jih do neke mere znajo tudi 

osmisliti oz. jim dajo pomen tudi za učiteljevo ugotavljanje učenčevega znanja. Ali v teh 

načinih vidijo prednost oz. pomen tudi za učenje učenca, ostaja odprto vprašanje, ki bi ga bilo 

prav tako smiselno raziskati.  

 

Med študenti so glede na študijski program statistično pomembne razlike v pogostosti 

uporabe večih načinov ugotavljanja znanja: poslušanje pogovora o snovi med učenci, 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o neformalnem 
formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

142 

 

postavljanje vprašanj s strani učencev, izvedba matematičnega kviza, opazovanje in 

poslušanje učencev pri reševanju nalog/izvedbi dejavnosti v skupinah in pregledovanje 

učenčeve mape izdelkov. Dobljene razlike v pogostosti uporabe teh načinov povezujemo 

predvsem z načini dela, ki so bolj pogosti pri pouku v niţjih oz. višjih razredih šolanja. Tako 

predvidevamo, da so študenti med študijem dobili izkušnje ali vsaj tako menijo, da je na 

razredni stopnji več skupinskega dela, pogosteje učitelji izvedejo tudi kakšen kviz in učenci 

zbirajo svoje izdelke v mapi, ki jo učitelj občasno pregleda. Vsekakor pa bi bilo dobro, da bi 

študenti razrednega pouka dali večji pomen za učiteljevo ustvarjanje slike o učenčevem 

znanju poslušanju pogovora o snovi med učenci in postavljanju vprašanj s strani učencev. 

Obe načina zahtevata od učitelja nekoliko drugačen način dela, kot so ga študenti razrednega 

pouka verjetno bili v času svojega praktičnega pedagoškega usposabljanja deleţni. Vsekakor 

pa je dobro, da pri študentih ozavestimo pomen tovrstnih načinov ugotavljanja znanja. Pri 

postavljanju vprašanj s strani učencev se od učitelja ne pričakuje oz. ne zahteva neko 

vnaprejšnje načrtovanje vprašanj, ki bi jih naj učenci zastavili. Pri tem tako pride veliko bolj 

do izraza učiteljeva sposobnost poslušanja učencev in fleksibilnost v odzivih na situacije, ki 

jih vnaprej ni načrtoval. Za učinkovito izvajanje tega načina je torej dobro, da zna učitelj 

načrtovati ali predvideti moţna napačna razumevanja učencev in s tem povezana vprašanja ter 

se znati temu ustrezno tudi odzivati. Tovrsten način poučevanja tudi zahteva dobro strokovno 

podkovanega učitelja. Za študente razrednega pouka dobro razumevanje in poznavanje 

matematike kot stroke predstavlja nekoliko večji izziv kot za študente matematike, ki dobijo 

med študijem več podpore za pridobivanje poglobljenega matematičnega znanja. V prihodnje 

bi bilo tako smiselno, da bi študenti med študijskim procesom dobili več izkušenj z 

načrtovanjem moţnih napačnih predstav o nekem matematičnem pojmu in načrtovanjem 

vprašanj, ki bi jih ob tem lahko učenec učitelju postavil.  

7.1.2.4 Neformalno preverjanje in taksonomske stopnje znanja 

Poleg tega, da nas je zanimalo, kako pogosto bi v splošnem študenti uporabljali posamezne 

načine ugotavljanja znanja pri pouku, nas je še zanimalo, ali študenti razlikujejo primernost 

posameznih načinov za preverjanje različne taksonomske ravni znanja (konceptualno, 

proceduralno znanje).  
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V 15. vprašanju so bili študenti postavljeni v dve hipotetični situaciji, v katerih so morali 

zapisati tri najprimernejše načine ugotavljanja znanja, na podlagi katerih bi se odločili, ali bi 

bilo prihodnjo uro potrebno obravnavano snov še enkrat razloţiti.  Študenti so lahko izbirali 

med načini, ki so bili podani v 14. vprašanju. V prvi hipotetični situaciji so obravnavali pisno 

mnoţenje/deljenje večmestnih števil, v drugi pa pojem ploščine likov. Vsebini se razlikujeta v 

tem, da je pri prvi vsebini predvsem poudarek na poznavanju in izvajanju postopkov, medtem 

ko je pri drugi vsebini večji poudarek na razumevanju. Kot najprimernejše načine smo tako 

pri prvem primeru predvideli opazovanje učencev pri reševanju nalog (ne glede na obliko), v 

drugem primeru pa razgovor učitelja z učenci oz. tudi poslušanje pogovora med učenci. 

Rezultati so predstavljeni v tabelah (Tabela 26: proceduralno znanje, Tabela 27: konceptualno 

znanje).  

 

Načini ugotavljanja 

PROCEDURALNEGA 

znanja 

Skupina 

Razredni pouk 

4.L 

Matematika z 

vezavo 2.L 

Matematika z 

vezavo 4.L 

Skupaj 

f f  % f f  % f f  % f f % 

 Opazovanje in poslušanje 

učencev pri reševanju nalog. 
114 45,2 % 47 39,2 % 27 40,9 % 188 42,9 % 

Kratek neocenjen pisni 

preizkus znanja, ki bi ga 

pregledali, izvedba mat.kviza. 

35 13,9 % 28 23,3 % 12 18,2 % 75 17,1 % 

Pregledovanje rešitev oz. 

postopkov reševanja v domači 

nalogi. 

27 10,7  % 19 15,8  % 7 10,6  % 53 12,1 % 

Razgovor z učenci, med učenci. 30 11,9 % 13 10,8 % 7 10,6 % 50 11,4 % 

Pregled učenčevega lista za 

samoocenjevanje, pregled mape 

izdelkov. 

24 9,5 % 5 4,2 % 3 4,5 % 32 7,3 % 

Učenci postavljajo učitelju 

vprašanja o snovi med ali po 

obravnavi snovi. 

10 4,0 % 7 5,8 % 5 7,6 % 22 5,0 % 

Opazovanje vedenja 

(neverbalne komunikacije ) 

učencev med obravnavo snovi. 

12 4,8 % 1 0,8 % 5 7,6 % 18 4,1 % 

Skupaj 252 100,0 % 120 100,0 % 66 100,0 % 438 100,0 % 

Tabela 26: Primernost načinov ugotavljanja proceduralnega znanja 
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Načini ugotavljanja 

KONCEPTUALNEGA  

znanja 

Skupina 

Razredni pouk 

4.L 

Matematika z 

vezavo 2.L 

Matematika z 

vezavo 4.L 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

 Opazovanje in poslušanje 

učencev pri reševanju nalog. 
90 35,7 % 45 37,5 % 26 39,4 % 161 36,8 % 

Razgovor z učenci, med učenci. 47 18,7 % 26 21,7 % 20 30,3 % 93 21,2 % 

Kratek neocenjen pisni 

preizkus znanja, ki bi ga 

pregledali, izvedba mat.kviza. 

43 17,1 % 22 18,3 % 5 7,6 % 70 16,0 % 

Učenci postavljajo učitelju 

vprašanja o snovi med ali po 

obravnavi snovi. 

19 7,5 % 7 5,8 % 5 7,6 % 31 7,1 % 

Pregledovanje rešitev oz. 

postopkov reševanja v domači 

nalogi. 

22 8,7 % 10 8,3 % 4 6,1 % 36 8,2 % 

Pregled učenčevega lista za 

samoocenjevanje, pregled mape 

izdelkov. 

18 7,1 % 3 2,5 % 5 7,6 % 26 5,9 % 

Opazovanje vedenja 

(neverbalne komunikacije ) 

učencev med obravnavo snovi. 

13 5,2 % 7 5,8 % 1 1,5 % 21 4,8 % 

Skupaj 252 100,0 % 120 100,0 % 66 100,0 % 438 100,0 % 

Tabela 27: Primernost načinov ugotavljanja konceptualnega znanja 

 

Predstave študentov 

 

V obeh tabelah (Tabela 26, Tabela 27) smo načine ugotavljanja znanja razvrstili po deleţu (od 

največjega do najmanjšega) navedbe teh načinov pri študentih.  

 

Iz tabele (Tabela 26) je razvidno, da bi največji deleţ študentov preverjal proceduralno znanje 

z opazovanjem in poslušanjem učencev pri reševanju nalog, precej manjši deleţ študentov pa 

bi se posluţeval razgovora ali bolj formalnih načinov ugotavljanja znanja.  

 

Iz tabele (Tabela 27) je razvidno, da bi tudi razumevanje snovi največji deleţ študentov 

preverjal z opazovanjem in poslušanjem učencev pri reševanju nalog. Nekoliko večji deleţ 
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študentov bi konceptualno znanje v primerjavi s proceduralnim preverjal preko razgovora z 

učenci. Manjši deleţ študentov bi se posluţeval tudi bolj formalnih načinov ugotavljanja 

znanja.  

 

Natančnejša primerjava dobljenih rezultatov je razvidna iz tabel (Tabela 26, Tabela 27). 

 

Primerjava glede na letnik študija 

 

Pri primerjavi študentov glede na letnik študija smo izvedli hi-kvadrat preizus. Za izvedbo 

smo morali nekatere kategorije zdruţiti. V tabeli (Tabela 26) smo kategorije, ki smo jih 

zdruţili, pobarvali z enako barvo.  Novonastale kategorije lahko poimenujemo: reševanje in 

pregledovanje nalog, opazovanje, razgovor. Rezultati hi-kvadrat preizkusa so pokazali, da 

izbira načinov za ugotavljanje tako konceptualnega kot proceduralnega znanja ni odvisna od 

letnika študija. Študenti obeh letnikov bi najpogosteje ugotavljali tako konceptualno kot 

proceduralno znanje z opazovanjem in poslušanjem učencev pri reševanju nalog. Nekoliko 

večji deleţ študentov obeh letnikov bi pri ugotavljanju konceptualnega znanja v primerjavi z 

ugotavljanjem proceduralnega znanja uporabil razgovor. Natančnejša primerjava dobljenih 

rezultatov je razvidna iz tabel (Tabela 26, Tabela 27). 

 

Primerjava glede na študijski program 

 

Pri primerjavi študentov glede na študijski program smo izvedli hi-kvadrat preizus. Za 

izvedbo smo morali nekatere kategorije zdruţiti. V tabeli (Tabela 27) smo kategorije, ki smo 

jih zdruţili, pobarvali z enako barvo. Novonastale kategorije lahko poimenujemo: reševanje 

in pregledovanje nalog, opazovanje, razgovor. S hi-kvadrat preizkusom smo ugotovili, da 

izbira načinov za ugotavljanje proceduralnega znanja ni odvisna od študijskega programa. 

Največji deleţ študentov obeh študijskih programov bi proceduralno znanje preverjal z 

opazovanjem učencev ob reševanju nalog, najmanjši deleţ pa z razgovorm. Bolj formalnih 

načinov ugotavljanja znanja (npr. pisni preizkus ipd.), ki zahtevajo od učitelja pregled rešitev 

po pouku, bi se posluţevala pribliţno tretjina študentov na posameznem študijskem 

programu. S hi-kvadrat preizkusom smo ugotovili, da izbira načinov za ugotavljanje 

konceptualnega znanja prav tako ni odvisna od študijskega programa. So pa vrednosti hi-
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kvadrat preizkusa (hi-kvadrat = 4,854, g = 2, P = 0,88) v tem primeru blizu statistične 

pomembnosti.  Na osnovi rezutlatov opisne statistike v tabeli (Tabela 27) lahko rečemo, da bi 

se ponovno največji deleţ študentov obeh 4. letnikov posluţeval opazovanja učencev ob 

reševanju nalog, bi se pa večji deleţ študentov 4. letnika matematike posluţeval razgovora. 

Pri študentih razrednega pouka pa bi večji deleţ študentov namesto razgovora ugotavljal 

znanje z reševanjem in pregledovanjem rešitev nalog. Natančnejša primerjava dobljenih 

rezultatov je razvidna iz tabel (Tabela 26, Tabela 27). 

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Na osnovi predstavljenih rezultatov lahko potrdimo naša predvidevanja, da študenti obeh 

študijskih programov in letnikov študija podobno izbirajo načine ugotavljanja znanja za 

posamezno taksonomsko stopnjo znanja. Najpogosteje izbrani način za preverjanje tako 

konceptualnega kot proceduralnega znanja je pri vseh skupinah študentov opazovanje in 

poslušanje učencev pri reševanju nalog. Da je bil tovrsten način najpogosteje izbran za 

preverjanje proceduralnega znanja, smo pričakovali in je tudi smiselno. Tudi naslednja dva 

načina, ki so ju študenti pri preverjanju proceduralnega znanja najpogosteje navedli, sta 

povezana z reševanjem nalog (pregledovanje domačih nalog, pisni preizkus). Razgovor bi 

tako v primerjavi z reševanjem nalog pri preverjanju proceduralnega znanja uporabilo precej 

manj študentov. Vendar ne moremo sklepati, ali so se študenti za razgovor v manjšem deleţu 

odločali zaradi obravnavane vsebine, ali na podlagi ţe predhodnih ugotovitev, da jim se zdi 

najbolj primerno ugotavljati znanje učencev z reševanjem nalog.  

 

Pri preverjanju konceptualnega znanja smo pričakovali, da bodo bolj redki študenti izbrali 

preverjanje z reševanjem nalog. Predvidevali smo, da se bodo študenti ob koncu študija v tem 

primeru pogosteje odločali za razgovor. Pogostost uporabe razgovora kot najprimernejšega 

načina ugotavljanja konceptualnega znanja je sicer nekoliko višja kot pri preverjanju 

proceduralnega znanja, predvsem zaradi študentov 4. letnika matematike. Še vedno se nam 

zdi, da je razgovor kot način ugotavljanja konceptualnega znanja tudi pri študentih 4. letnika 

matematike zastopan v premajhnem deleţu, a je v primerjavi s študenti 2. letnika matematike 

in 4. letnika razrednega pouka zadovoljiv. Pri tem so problematični predvsem rezultati 
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študentov razrednega pouka, ki proti koncu študija razgovoru pri pouku ne pripisujejo dovolj 

velike pomembnosti za ugotavljanje učenčevega razumevanja neke snovi. 

 

Če pogledamo še z vidika uporabe bolj ali manj formalnih načinov ugotavljanja znanja, 

vidimo, da bi pisni preizkus v največjem deleţu uporabili študenti 2. letnika matematike, kar 

se ponovno ujema z našimi ugotovitvami, da se med vsemi tremi skupinami študentov, ki jih 

primerjamo, ti študenti najbolj nagibajo k bolj formalnim načinom ugotavljanja znanja. 

Uporaba kratkega pisnega preizkusa pri preverjanju proceduralnega znanja niti ni toliko 

napačna, je pa bolj zamudna in ni integrirana v tolikšni meri v same učne dejavnosti.  

 

7.1.3 Izvajanje neformalnega preverjanja 

V zadnjem razdelku ugotavljanja deklarativnih predstav o neformalnih načinih ugotavljanja 

znanja, bomo raziskali, kako študenti vidijo izvajanja posameznih načinov neformalnega 

ugotavljanja znanja. Pri tem se bomo osredotočili predvsem na opazovanje in razgovor, tako 

frontalni kot tudi individualni ob reševanju nalog, v smislu interpretiranja in odzivanja na 

videne rešitve pri dani nalogi.  

7.1.3.1 Opazovanje 

Vloga učitelja pri opazovanju. Pri opazovanju nas je zanimalo mnenje študentov o 

moţnostih, da učitelj pri posameznih oblikah dela ugotavlja znanje učencev z opazovanjem.  

Pri delu v skupinah nas je zanimalo, ali naj učitelj pri tem učence opazuje in s tem sledi 

njihovemu razumevanju snovi, ali naj se umakne in le nadzoruje delo ali pa so študenti 

mnenja, da pri skupinskem delu z opazovanjem učencev ne more ugotoviti, ali učenci snov 

razumejo. Rezultati so prikazani v tabeli (Tabela 28). 
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Ugotavljanje znanja pri skupinskem 

delu učencev 

Skupina 

Razredni pouk 

4.L 

Matematika z 

vezavo 2.L 

Matematika z 

vezavo 4.L 

Skupaj 

f f  % f f  % f f  % f f  % 

 Primerno je, da bi z opazovanjem 

učencev sledila njihovemu 

razumevanju snovi. 

69 80,2 % 30 75,0 % 18 81,8 % 117 79,1 % 

Pri skupinskem delu je primerneje, 

da se učitelj umakne in le nadzoruje 

delo. 

7 8,1 % 7 17,5 % 4 18,2 % 18 12,2 % 

Razumevanja pri skupinskem delu 

ni mogoče preveriti. 
10 11,6 % 3 7,5 % 0 0,0 % 13 8,8 % 

Skupaj 86 100,0 % 40 100,0 % 22 100,0 % 148 100,0 % 

Tabela 28: Mnenja študentov o moţnostih ugotavljanje znanja z opazovanjem pri delu v 

skupinah 

Pri individualnem reševanju nalog nas je zanimalo podobno, ali naj učitelj učence sploh 

opazuje pri delu, če pa jih, v kolikšni meri naj posega v njihovo delo. Študenti so tako imeli 

podane štiri moţne odgovore, od tistega, kjer ima učitelj najmanj vpogleda v učenčevo 

reševanje nalog (tj. odgovor učence bi pustila, da samostojno rešujejo) do tistega, pri katerem 

lahko dobi učitelj poglobljen vpogled v učenčev način razmišljanja (tj. odgovor med hojo po 

razredu bi mi učenci individualno pojasnjevali reševanje). Rezultati so prikazani v tabeli 

(Tabela 29). 

Ugotavljanje znanja pri 

individualnem reševanju nalog 

Skupina 

Razredni pouk 

4.L 

Matematika z 

vezavo 2.L 

Matematika z 

vezavo 4.L 

Skupaj 

f f  % f F  % f f  % f f  % 

 Učence bi opazovala in 

individualno opozarjala na 

napake. 

60 69,8 % 31 77,5 % 15 68,2 % 106 71,6 % 

Med hojo po razredu bi mi učenci 

individualno pojasnjevali 

reševanje. 

11 12,8 % 4 10,0 % 3 13,6 % 18 12,2 % 

Učence bi opazovala, vendar v 

delo ne bi posegala. 
9 10,5 % 2 5,0 % 4 18,2 % 15 10,1 % 

Učence bi pustila, da samostojno 

rešujejo. 
6 7,0 % 3 7,5 % 0 0,0 % 9 6,1 % 

Skupaj 86 100,0 % 40 100,0 % 22 100,0 % 148 100,0 % 

Tabela 29: Mnenja študentov o moţnostih ugotavljanje znanja pri individualnem reševanju 

nalog 

Predstave študentov 

Iz tabele (Tabela 28) je razvidno,  da večina šudentov (79,1 %) ve, da je pri skupinskem delu 

smiselno, da učitelj z opazovanjem sledi učenčevemu razumevanju snovi. Podobne rezultate 
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smo dobili tudi pri učiteljevem opazovanju učencev pri individualnem reševanju nalog 

(Tabela 29). Večina študentov (71,6 %) bi učence med reševanjem opazovala in jih pri tem 

individualno opozarjala na napake. Natančnejša primerjava dobljenih rezultatov je razvidna iz 

tabel (Tabela 28, Tabela 29). 

 

Primerjava glede na letnik študija 

Pri primerjavi študentov glede na letnik študija smo izvedli hi-kvadrat preizkus za obe tabeli 

(Tabela 28, Tabela 29). Kategorije, ki smo jih zdruţili, smo obarvali z enako barvo. Pri tem 

smo v tabeli (Tabela 28) zdruţili kategoriji, ki predpostavljata, da učitelj z opazovanjem 

učencev pri skupinskem delu ne preverja razumevanja (kvečjemu nadzoruje delo učencev). V 

drugi tabeli (Tabela 29) smo zdruţili kategoriji, ki predpostavljata, da učitelj pri opazovanju 

posega v delo učenca in kategoriji, ki tega ne predpostavljata. S hi-kvadrat preizkusom za obe 

tabeli (Tabela 28, Tabela 29) smo ugotovili, da mnenje študentov o moţnostih, da učitelj pri 

posameznih oblikah (individualna, skupinska) dela ugotavlja znanje učencev z opazovanjem 

ni odvisno od letnika študija. Natančnejša primerjava dobljenih rezultatov je razvidna iz 

tabel (Tabela 28, Tabela 29). 

 

Primerjava glede na študijski program 

Pri primerjavi študentov glede na študijski program smo izvedli hi-kvadrat preizus za obe 

tabeli (Tabela 28, Tabela 29). Kategorije, ki smo jih zdruţili, smo obarvali z enako barvo. Pri 

tem smo v tabeli (Tabela 28) zdruţili kategoriji, ki predpostavljata, da učitelj z opazovanjem 

učencev pri skupinskem delu ne preverja razumevanja (kvečjemu nadzoruje delo učencev). V 

drugi tabeli (Tabela 29) smo zdruţili kategoriji, ki predpostavljata, da učitelj pri opazovanju 

posega v delo učenca in kategoriji, ki tega ne predpostavljata. S hi-kvadrat preizkusom za obe 

tabeli (Tabela 28, Tabela 29) smo ugotovili, da mnenje študentov o moţnostih, da učitelj pri 

posameznih oblikah (individualna, skupinska) dela ugotavlja znanje učencev z opazovanjem 

ni odvisno od študijskega programa. Natančnejša primerjava dobljenih rezultatov je 

razvidna iz tabel (Tabela 28, Tabela 29). 

 

Upoštevanje informacij pridobljenih z opazovanjem pri nadaljnjem vodenju pouka. Pri 

učiteljem opazovanju učencev nas je tudi zanimalo, ali bi študent kot učitelj tovrstne 
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informacije, ki jih je pridobil pri opazovanju učencev pri skupinskem delu, uporabil za 

nadaljnje vodenje pouka. Študenti so bili pri tem spet postavljeni v hipotetično situacijo, pri 

kateri so morali izbrati način reagiranja, ki se jim zdi najbolj primeren, za poročanje rešitev 

nalog dveh (izmed štirih) skupin učencev. Rezultati so prikazani v tabeli (Tabela 30). 

Izbira skupin za 

poročanje 

Skupina 

Razredni pouk 

4.L 

Matematika z 

vezavo 2.L 

Matematika z 

vezavo 4.L 

Skupaj 

f f  % f f  % f f  % f f  % 

 Poroča ena skupina s 

pravilnimi in ena z 

napačnimi rešitvami. 

71 82,6 % 34 85,0 % 17 77,3 % 122 82,4 % 

Učenci sami določijo 

skupini, ki poročata. 
5 5,8 % 1 2,5 % 3 13,6 % 9 6,1 % 

Poročata skupini s 

pravilnimi rešitvami. 
6 7,0 % 2 5,0 % 1 4,5 % 9 6,1 % 

Poročata skupini z 

napačnimi rešitvami. 
4 4,7 % 3 7,5 % 1 4,5 % 8 5,4 % 

Skupaj 86 100,0 % 40 100,0 % 22 100,0 % 148 100,0 % 

Tabela 30: Upoštevanje informacij o znanju učencev pri poročanju skupin 

 

Predstave študentov 

Iz tabele (Tabela 30) lahko razberemo, da zelo malo vseh študentov (6,1 %) meni, da je 

najbolj primerno, da učenci sami določijo skupini, ki poročata rešitve. To pomeni, da bi 

večina študentov (93,9 %) pri opazovanju učencev pri delu upoštevala informacije, 

pridobljene z opazovanjem učencev med delom za nadaljnje vodenje pouka. Natančnejša 

primerjava dobljenih rezultatov je razvidna iz tabele (Tabela 30). 

 

Primerjava glede na letnik študija 

Študenti matematike ne glede na letnik študija v večini menijo, da je najbolj primerno, da 

učitelj na podlagi opazovanja učencev pri delu odloči, kateri dve skupini bosta poročali 

rešitve. Pri tem so se v največjem deleţu študenti obeh letnikov odločili za poročanje skupin s 

pravilno in napačno rešitvijo. S hi-kvadrat preizkusom (zdruţevanje kategorij je označeno z 

barvami v tabeli, Tabela 30) smo ugotovili, da izbira odgovorov ni odvisna od letnika študija. 

Večina študentov tako neodvisno od letnika študija meni, da se učitelj na podlagi pridobivanja 
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informacij, pridobljenih z opazovanjem učencev pri delu v skupini odloči, kako bo nadalje 

vodil pouk. Natančnejša primerjava dobljenih rezultatov je razvidna iz tabele (Tabela 30). 

 

Primerjava glede na študijski program 

Študenti 4. letnika matematike in 4. letnika razrednega pouka v večini menijo, da je najbolj 

primerno, da učitelj na podlagi opazovanja učencev pri delu odloči, kateri dve skupini bosta 

poročali rešitve. Pri tem so se v največjem deleţu študenti obeh študijskih programov odločili 

za poročanje skupin s pravilno in napačno rešitvijo. S hi-kvadrat preizkusom (zdruţevanje 

kategorij je označeno z barvami v tabeli, Tabela 30) smo ugotovili, da izbira odgovorov ni 

odvisna od študijskega programa. Večina študentov neodvisno od študijskega programa meni, 

da se učitelj na podlagi pridobivanja informacij, pridobljenih z opazovanjem učencev pri delu 

v skupini odloči, kako bo nadalje vodil pouk. Natančnejša primerjava dobljenih rezultatov je 

razvidna iz tabele (Tabela 30). 

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

Študenti obeh študijskih programov in obeh letnikov študija vidijo podobno vlogo učitelja pri 

opazovanju učencev pri pouku. Večina študentov se tako zaveda, da lahko učitelj pri 

skupinskem delu ali pri individualnem reševanju nalog z opazovanjem spremlja delo učencev 

in na ta način tudi ugotavlja njihovo znanje. Pri individualnem reševanju nalog bi večina 

študentov učence opazovala in individualno opozarjala na napake. Rezultat je pri študentih 2. 

letnika matematike pričakovan, saj predvidevamo, da imajo študenti ţe iz časa, ko so sami bili 

učenci, izkušnje, da jih je učitelj pri delu opazoval in opozarjal na napake. Študenti tako vidijo 

kot najprimernejšo obliko učiteljeve povratne informacije učencu pri reševanju nalog, da je 

rešitev pravilna oz. napačna. Pri študentih 4. letnika obeh študijskih programov smo 

pričakovali nekoliko večji deleţ študentov, ki bi med opazovanjem z učenci razvili tudi 

razgovor o načinu reševanja, na podlagi česar bi lahko dobili globlji vpogled v to, kako 

učenec razmišlja in zakaj je naredil napako. Na ta način bi mu kot učitelji lahko dali tudi bolj 

koristno povratno informacijo in učenca usmerili k premagovanju vrzeli med obstoječim in 

ţelenim znanjem. To pa je bistvo formativne povratne informacije. Med študenti glede na 

letnik študija in študijski program ni bistvenih razlik v pogostosti izbire tega odgovora. V 

prihodnje bi tako bilo smiselno med samim študijskim procesom nekoliko več pozornosti 
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nameniti moţnim načinom dela, na podlagi katerih lahko učitelj s primernim povratnim 

informiranjem oz. razgovorom ob reševanju nalog učencem bolj pomaga pri učenju. 

Študentom je potrebno ozavestiti, da s tem, ko učencu povemo, da je nekaj naredil narobe, 

nujno še ne pomagamo premagati vrzeli v znanju. Seveda je odvisno tudi od vrste napake, ki 

jo učenec naredi. Če gre za napako, kjer ni problem v razumevanju snovi, potem je tudi način 

povratne informacije pravilno/napačno ustrezen. Vendar pa večkrat brez razgovora z učencem 

ne moremo odkriti vzroka napake, ki jo je učenec naredil in je tako tudi med individualnim 

reševanjem smiselno, da se učitelj v primerih odkritja napak pri učencih, z njimi o tem 

pogovori. 

Študenti obeh študijskih programov in obeh letnikov študija v večini vidijo opazovanje kot 

način pridobivanja informacij o učenčevem znanju, ki bi jo kot učitelji upoštevali pri 

nadaljnjem vodenju pouka. O drugih namenih učiteljevega opazovanja učencev med 

reševanjem nalog ne moremo sklepati, saj študentov v tem primeru o njih nismo spraševali.  

Ugotovili smo tudi, da bi večina študentov obeh študijskih programov in obeh letnikov študija 

informacije o učenčevem reševanju uporabila na način, da bi v diskusiji z učenci izpostavili 

eno napačno in eno pravilno rešitev. Študenti tako pri poročanju rešitev skupinskega dela 

vidijo pomen razgovora o napačnih rešitvah in primerjanje teh s pravilnimi rešitvami. Ţeleli 

smo, da bi se predvsem študenti 4. letnikov obeh študijskih programov v večjem deleţu 

odločali, da bi poročali dve skupini z napačnimi rešitvami, saj bi s tem zajeli večji nabor 

moţnih napačnih razmišljanj oz. napačnih načinov reševanja, ki bi jih ţeleli z učenci v neki 

matematični diskusiji razčistiti. Takšne matematične diskusije so, kot smo ţe pri opisu modela 

matematičnih diskusij, kot ga predstavlja Steinova s sod. (2008), videli, pomembne predvsem 

pri reševanju matematičnih problemov. Zagotovo pa je ne glede na določitev tipa naloge 

smiselno, da se o napakah z učenci pogovorimo in preko diskusije učence pripeljemo do 

pravilnih rešitev oz. ustreznih razumevanj matematičnih pojmov in njihovih povezav. Ta 

vidik skupinskega dela bi bilo smiselno s študenti med študijskim procesom še nekoliko bolj 

prediskutirati, predvsem v konkretnih situacijah, v katere bi študente postavili in tako 

opazovali njihove načine reagiranja. Menimo namreč, da bi se študenti pri dejanskem 

izvajanju pouka pogosteje odločali za izbiro poročanja pravilnih rešitev, ali da se učenci sami 

javijo za poročanje.  
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7.1.3.2 Razgovor: Nerazumljen učenčev odgovor 

 

Razgovor ob reševanju naloge. Kakšen razgovor bi študenti kot učitelji razvili z učenci ob 

neki napaki oz. učenčevi rešitvi, ki ni običajna, smo lahko ugotovili, ko smo študente postavili 

v naslednjo hipotetično situacijo (11. vprašanje): 

 

Med obravnavo računanja delov celote (
a

b
 od x) ste dali učencem za samostojno delo 

naslednjo nalogo:  
3

5
  od nekega števila je 12. Katero število je to? 

Pri obhodu po razredu ste v učenkinem zvezku opazili naslednjo rešitev:  

 

12∙2=24 

24:6=4 

24-4=20 

 

Kako bi postopali, ko bi pri učenki videli takšno rešitev naloge? 

 

Vprašanje je bilo odprto. Na podlagi najpogostejših odgovorov študentov, smo lahko 

oblikovali tri elemente razgovora, in sicer: 

 

 Ali učitelj odgovor ovrednoti? 

 Ali učitelj od učenca zahteva pojasnilo, utemeljitev načina reševanja? 

 Ali učitelj usmeri učenca na standarden postopek reševanja? 

 

V tabeli (Tabela 31) je prikazano, kolikšen deleţ študentov bi se v razgovoru z učenko 

osredotočil na posamezne zgoraj navedene elemente razgovora (odgovori so razvščeni po 

deleţu pogostosti navedbe pri študentih). Navpična vsota deleţev v tabeli (Tabela 31) je večja 

od 100 %, ker so nekateri študenti navedli zaporedje dveh ali treh dejanj. V tabeli (Tabela 32) 

smo tako prikazali, katero kombinacijo teh elementov bi študenti najpogosteje uporabili pri 

reagiranju na učenkino rešitev naloge.  
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Postopanje učitelja ob učenčevem 

napačnem postopku reševanja 

naloge 

Skupina 

Razredni pouk 

4.L 

Matematika z 

vezavo 2.L 

Matematika z 

vezavo 4.L 

Skupaj 

f f  % f f  % f f  % f F % 

 Utemeljitev odgovora 37 51,4 % 26 66,7 % 22 100,0 % 85 63,9 % 

 Usmeritev na standardni postopek 35 48,6 % 26 74,4 % 14 63,6 % 78 58,6 % 

 Ovrednotenje odgovora 13 18,1 8 20,5 % 1 4,5 % 22 16,5 % 

Tabela 31: Mnenja študentov o primernem odzivu učitelja na nerazumljen odgovor učenca 

Postopanje učitelja ob 

učenčevem napačnem 

postopku reševanja naloge 

Skupina 

Razredni pouk 

4.L 

Matematika z 

vezavo 2.L 

Matematika z 

vezavo 4.L 

Skupaj 

f f  % f f  % f f  % f f  % 

 Utemeljitev odgovora. 25 34,7 % 8 20,5 % 7 31,8 %  40 30,1 % 

Učenčeva utemeljitev, 

usmeritev na standardni 

postopek. 

 11,1 % 13 33,3 % 14 63,6 % 35 26,3 % 

Usmeritev na standardni 

postopek reševanja. 
18 25,0 % 10 25,6 % 0 0,0 % 28 21,1 % 

Ovrednotenje odgovora, 

usmeritev na standardni 

postopek. 

7 9,7 % 3 7,7 % 0 0,0 % 10 7,5 % 

Ovrednotenje odgovora, 

učenčeva utemeljitev, 

usmeritev na standardno pot 

reševanja. 

2 2,8 % 3 7,7 % 0 0,0 % 5 3,8 % 

Ovrednotenje odgovora, 

učenčeva utemeljitev. 
2 2,8 % 2 5,1 % 1 4,5 % 5 3,8 % 

Ovrednotenje odgovora. 2 2,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 1,5 % 

Ni odgovora oz. reagiranja. 8 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 8 6,0% 

Skupaj 72 100,0 % 39 100,0 % 22 100,0 % 133 100,0 % 

Tabela 32: Mnenja študentov o primernem načinu vodenja individualnega razgovora z 

učencem pri nerazumljenem odgovoru učenca 

 

Predstave študentov 

 

Največji deleţ študentov se je odločil, da bi od učenke zahteval utemeljitev rešitve, zelo malo 

pa se jih je odločilo za vrednotenje rešitve. To pomeni, da bi učenki povedali, ali je rešitev 

pravilna ali ne. Če še pogledamo, katero kombinacijo posameznih elementov povratne 

informacije bi študenti najpogosteje uporabili, vidimo, da bi pribliţno tretjina študentov od 

učenke zahtevala le utemeljitev odgovora, druga tretjina študentov pa bi poleg utemeljitve 

učenko usmerila še na standarden postopek reševanja. Ostale kombinacije so bile redkeje 

zastopane. Natančnejša primerjava dobljenih rezultatov je razvidna iz tabel (Tabela 31, Tabela 

32). 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o neformalnem 
formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

155 

 

 

Primerjava glede na letnik študija 

 

Iz tabele (Tabela 31) je razvidno, da bi vsi študenti 4. letnika matematike od učenke zahtevali 

utemeljitev odgovora, medtem ko je pri študentih 2. letnika takšnih študentov pribliţno dve 

tretjini (66,7 %). Študenti 2. letnika so med obravnavanimi elementi v največjem deleţu 

navajali element usmeritve učencev na standarden postopek reševanja (74,4 %). Tudi pri 

študentih 4. letnika matematike je ta element navedlo pribliţno dve tretjini študentov (63,6 

%). Večina študentov obeh letnikov učenkine rešitve ne bi vrednotila. Na podlagi tabele 

(Tabela 31) smo izračunali hi-kvadrat preizkus, ki je pokazal, da je uporaba utemeljevanja kot 

način reagiranja na učenkino rešitev odvisna od letnika študija (hi-kvadrat = 9,319, g = 1, p 

= 0,002). Uporaba preostalih dveh načinov reagiranja pri študentih ni odvisna od letnika 

študija.  

 

Če pogledamo, katero kombinacijo elementov bi največ študentov uporabilo pri reagiranju na 

učenkino rešitev, vidimo, da pri študentih 4. letnika prevladuje (63,6 %) zahteva utemeljitve 

odgovora in usmeritev na standarden postopek reševanja. Nekoliko manj študentov (31,8 %) 

pa se je odločilo le za utemeljitev odgovora. Pri študentih 2. letnika pa je deleţ študentov, ki 

bi zahtevali utemeljitev in hkrati usmeritev na standarden postopek nekoliko manjši (33,3 %). 

Prav tako je manjši deleţ tistih, ki bi zahtevali le utemeljitev odgovora (20,5 %). Pri študentih 

2. letnika bi tako večji deleţ študentov v primerjavi s študenti 4. letnika reagiral tako, da bi 

učenko le usmerili na standarden postopek reševanja. Na osnovi predstavljenih rezultatov 

opisne statistike lahko sklepamo, da so med študenti glede na letnik študija razlike v načinu 

reagiranja na učenkino rešitev. Zaradi nizkih frekvenc hi-kvadrat preizkusa za drugo tabelo 

(Tabela 32) nismo računali.  

 

Primerjava glede na študijski program 

 

Iz tabele (Tabela 31) je razvidno, da bi vsi študenti 4. letnika matematike od učenke zahtevali 

utemeljitev odgovora, medtem ko je pri študentih razrednega pouka takšnih pribliţno polovica 

(51,4 %). Študenti razrednega pouka so med obravnavanimi elementi v pribliţno enakem 

deleţu kot utemeljitev (48,6 %) navajali tudi usmeritev učenca na standarden postopek 
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reševanja. Tudi pri študentih 4. letnika matematike je ta element navedlo pribliţno dve tretjini 

študentov (63,6 %). Tako študenti matematike kot razrednega pouka v večini ne bi vrednotili 

učenkine rešitve. Na podlagi tabele (Tabela 31) smo izračunali hi-kvadrat preizkus, ki je 

pokazal, da je uporaba utemeljevanja kot način reagiranja na učenkino rešitev odvisna od 

študijskega programa (hi-kvadrat = 17,039, g = 1, P =0,000). Uporaba preostalih dveh 

načinov reagiranja pri študentih ni odvisna od študijskega programa.   

 

Če v tabeli (Tabela 32) pogledamo, katero kombinacijo elementov bi največ študentov 

uporabilo pri reagiranju na učenkino rešitev, vidimo, da pri študentih matematike prevladuje 

zahteva utemeljitve odgovora in usmeritev na standarden postopek reševanja, pri študentih 

razrednega pouka pa samo utemeljitev odgovora ali samo usmeritev na standardni postopek, 

kombinacijo pa so študenti rzrednega pouka navedli bolj redko. Študenti obeh študijskih 

programov bi v večini izpustili element vrednotenja učenkine rešitve.  

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Ugotovili smo, da bi študenti na učenkino napačno rešitev le redko reagirali tako, da bi pri 

tem rešitev vrednotili, zahtevali utemeljitev in učenko usmerili na standarden postopek 

reševanja hkrati. Zastopanost vseh treh elementov je bila redko prisotna predvsem zato, ker 

večina študentov obeh študijskih programov in letnikov študija ni vključila elementa 

vrednotenja učenkinega odgovora. Vrednotenje odgovora je sicer pomembno, vendar ni 

nujno, da je neposredno. Do ugotovitve o pravilnosti reševanja lahko pripeljemo učenca skozi 

njegovo utemeljevanje rešitve naloge. Na osnovi analize rezultatov pa smo videli, da se 

študentom ta element zdi pomembnejši, saj so ga pogosteje navedli. Zahtevo po utemeljitvi 

odgovora so navedli vsi študenti 4. letnika matematike, medtem ko so ga študenti 2. letnika 

matematike in 4. letnika razrednega pouka navedli v nekoliko manjšem deleţu. Med študenti 

so tako glede na študijski program in letnik študija razlike v zastopanosti tega elementa. Da so 

med študenti glede na letnik študija razlike v kvaliteti razgovora, ki bi ga z učenko vodili, je 

razumljivo in pričakovano. Sklepamo lahko, da se študenti med samim študijskim procesom 

naučijo, da je utemeljevanje rešitev pomemben del učnega procesa. Ob pričetku študija pa so 

študenti še nekoliko bolj usmerjeni na to, da je potrebno učence naučiti pravilnega postopka 

in ne vidijo tolikšne potrebe po razčiščevanju morebitnih učenčevih napačnih razumevanj. Od 
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študentov razrednega pouka pa se ob koncu študija pričakuje, da bi pri pouku od učencev v 

večji meri zahtevali razlago oz. utemeljitev rešitve neke naloge. Ta element, ki je pomemben 

zato, da učitelj bolje razume učenčevo razmišljanje in hkrati prispeva k napredku pri učenju 

učenca, je torej nekoliko premalo integriran v zavest študentov razrednega pouka. 

Predvidevamo, da se študenti razrednega pouka s temi vsebinami med študijskim procesom 

spoznajo v manjši meri kot študenti matematike. V prihodnje bi bilo tako smiselno pri 

študentih razrednega pouka nekoliko bolj sistematično vključiti v proces učenja tudi 

matematično "utemeljevanje" oz. učenčeve razlage.  

 

7.1.3.3 Razgovor: Dvoumen učenčev odgovor 

Kako si študenti predstavljajo vodenje razgovora, smo preverili še v eni hipotetični situaciji. 

Študenti so morali navesti njim najprimernejši način postopanja po zapisanem razgovoru med 

učiteljem in učencem. Pri tem je učenec podal dvoumen odgovor.  

 

12. vprašanje (opis hipotetične situacije): 
 

Učitelj želi med poukom ugotoviti, ali učenec razume pomen p% od neke količine. 

 

Sledi razgovor učitelja z učencem: 

 

  Učitelj:  Koliko je 10 % od 230. 

  Učenec: 23. 

  Učitelj: Zakaj? 

  Učenec: Ker sem prestavil decimalno vejico eno mesto v levo. 

 

Študenti so pri tem imeli navedene tri moţne načine postopanja v nadaljevanju razgovora, 

svojo izbiro pa so morali tudi utemeljiti. Pri analiziranju rezultatov smo se na podlagi 

utemeljitve, ki jo je zapisal študent pri svoji izbiri, odločili, ali bi študent kot učitelj dal 

učencu še en primer, saj iz tega ne more sklepati, ali razume (npr. odgovor "učenca bi še 

vprašala, koliko je 17 % od 230, ker je učenca nujno potrebno preveriti še na drugih primerih, 

da vidimo, če dejansko razume snov") ali pa je študent pri tem razgovoru z učencem zaznal 

moţno nerazumevanje s strani učenca in bi ga kot učitelj ţelel razčistiti (npr. odgovor "učenca 

bi vprašala, koliko je 20 % od 230, ker bi ga potem vprašala, če to pomeni, da moramo vejico 

premakniti za 2 decimalni mesti."). Rezultati so predstavljeni v tabeli (Tabela 33). 
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Najprimernejši način 

postopanja ob razgovoru z 

učencem 

Skupina 

Razredni pouk 

4.L 

Matematika z 

vezavo 2.L 

Matematika z 

vezavo 4.L 

Skupaj 

f f  % f f  % f f  % f f  %  

 Učitelj bi dal še en primer, 

saj iz tega ne more sklepati. 
73 94,8 % 38 95,0 %  15 68,2 % 126 90,6 % 

Učitelj zazna moţno 

nerazumevanje in ga ţeli 

razčistiti. 

4 5,2 % 2 5,0 % 7 31,8 % 13 9,4 % 

Skupaj 77 100,0% 40 100,0% 22 100,0% 139 100,0% 

Tabela 33: Mnenja študentov o primernem odzivu učitelja na dvoumen učenčev odgovor 

Predstave študentov 

 

Na podlagi rezultatov v tabeli (Tabela 33) vidimo, da bi študenti večinoma (90,6 %) učencu 

dali še en primer, saj iz razgovora z učencem še ne morejo sklepati, ali učenec razume. 

Preostala desetina študentov (9,4 %) pa je iz zapisanega razgovora zaznala moţno učenčevo 

nerazumevanje, ki ga ţeli z učenci razčistiti.  

 

Primerjava glede na letnik študija 

 

Iz tabele (Tabela 33) je razvidno, da bi večji deleţ študentov 4. letnika v primerjavi s študenti 

2. letnika v dani situaciji zaznal morebitno učenčevo napačno razumevanje in ga ţelel 

razčistiti. Pri študentih 2. letnika je bilo teh študentov zelo malo. Ker so frekvence za ta 

odgovor pri študentih 2. letnika tako nizke, pri izračunu hi-kvadrat testa ne zadostimo 

potrebnim pogojem za njegovo izvedbo.  

 

Primerjava glede na študijski program 

 

Iz tabele (Tabela 33) je razvidno, da bi večji deleţ študentov 4. letnika matematike v 

primerjavi s študenti 4. letnika razrednega pouka v dani situaciji zaznal morebitno učenčevo 

napačno razumevanje in ga ţelel razčistiti. Pri študentih razrednega pouka je bilo teh 

študentov zelo malo. Rezultat hi-kvadrat preizkusa je pokazal, da je način reagiranja na 

učenčev dvoumen odgovor pri študentih odvisen od študijskega programa (hi-kvadrat = 

12,280, g = 1, P = 0,000).  
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Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Na osnovi dobljenih rezultatov lahko rečemo, da smo ugotovili, da ima kar nekaj študentov 

matematike ob koncu študija ustrezno znanje, na podlagi katerega so zmoţni zaznati in 

interpetirati napačne predstave učencev in ob tem ustrezno reagirati. Vsekakor je to znanje 

zahtevno, saj od učitelja zahteva dobro matematično znanje in hkrati poznavanje učenčevih 

moţnih napačnih predstav, ki si jih pri nekem pojmu lahko oblikuje. Smiselno bi bilo, da bi 

študenti med študijskim procesom razvijali občutek za ustrezno interpretiranje učenčevih 

odgovorov ali rešitev naloge, predvsem pa tudi spoznali moţna napačna razumevanja 

posameznih matematičnih pojmov pri učencih.  Kljub zadovoljivemu rezultatu pri študentih 4. 

letnika matematike, bi bilo to smiselno še bolj spodbujati. Vsekakor pa bi bilo treba več 

pozornosti temu nameniti pri študentih razrednega pouka. Mogoče je bila dana hipotetična 

situacija res nekoliko primernejša za obravnavo v višjih razredih osnovne šole in so zato imeli 

študenti razrednega pouka nekaj več teţav z razumevanjem dane situacije. A vendar je bila pri 

tem primeru še vedno obravnavana osnovnošolska vsebina, ki bi jo morali tudi študenti 

razrednega pouka dobro razumeti. Pri večini študentov razrednega pouka se je tako pokazal 

primanjkljaj v razumevanju in interpretiranju učenčevega odgovora na dano vprašanje in temu 

posledično tudi nekoliko manj kakovostno odzivanje na tovrstno situacijo. Ker gre v danem 

primeru za hipotetično situacijo, ki so jo lahko študenti premislili in od njih ni zahtevala 

takojšnega odziva, predvidevamo, da bi študenti v primeru realne izkušnje, lahko imeli pri 

takojšnjem odzivu še večje teţave. Na podlagi tega menimo, da bi bilo smiselno, da študente 

med študijskim procesom čim bolj sistematično vpeljujejmo v razmišljanje ob nekih 

hipotetičnih situacijah, ki se lahko pri pouku zgodijo ter jih s tem učimo ustreznega odzivanja 

oz. ukrepanja, ko do podobnih situacij dejansko pride v razredu. Hkrati jim s tem ozaveščamo 

tudi pomembnost ustreznega učiteljevega sprotnega odzivanja v situacijah, ki so pri pouku 

nekoliko manj načrtovane, a pomembno vplivajo na kakovostno učenje učencev. 

7.1.3.4 Razgovor: Nepravilen učenčev odgovor 

V naslednji hipotetični situaciji (13. vprašanje) so morali študenti med danimi odgovori 

obkroţiti tri najprimernejše načine učiteljevega reagiranja na dano situacijo, pri kateri je 

učenec podal nepravilen odgovor, ter jih ovrednotiti glede na primernost uporabe. 
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13. vprašanje (opis hipotetične situacije): 

 

Pri uri ste se naučili, da imenovalec ulomka pomeni število enakih delov celote. Na 

vprašanje, kaj  je imenovalec, vam je učenec podal naslednji odgovor: 

 

Učenec: Imenovalec nam pove, koliko delov sestavlja celoto. 

 

Pri analizi odgovorov na to vpašanje smo kot izhodišče vzeli način vrednotenja kvalitete 

razgovora pri pouku, ki sta ga kot model neformalnega formativnega preverjanja znanja 

razvili Ruiz Primova in Furtakova (2004). Kvaliteto frontalnega razgovora sta analizirali na 

osnovi uporabe štirih faz, ki so del frontalnega razgovora učitelja z učenci. Te faze sta 

poimenovali kot ESRU cikel, pri čemer E pomeni elicitacijo, S učenčev odgovor, R učiteljev 

odziv oz. interpretacija odgovora in U uporaba učenčevega odgovora za nadaljnje vodenje 

razgovora. Ruiz Primova in Furtakova (2004) sta v raziskavi ugotovili, da so učenci učiteljev, 

ki so pri pouku uporabljali več zaključenih ESRU ciklov razgovora, pokazali boljše znanje 

kot učenci učiteljev, ki ESRU cikla niso v celoti izvajali. Predvsem je pri teh učiteljih manjkal 

zadnji korak v ESRU ciklu, to je uporaba odgovora za nadaljnje vodenje razgovora z učenci. 

Študentom podani moţni načini učiteljevega odziva na odgovor tako predstavljajo bolj ali 

manj zaključene ESRU cikle.  

 

Kot zaključen ESRU cikel so predstavljali naslednji učiteljevi odzivi: pozovem ostale 

učence, da ovrednotijo napačen odgovor, odgovorim z vprašanjem, ostale učence pozovem, 

da komentirajo odgovor.  

 

Nezaključen ESRU cikel smo razdelili na dva moţna načina razgovora. V kvaliteti najbolj 

okrnjen način razgovora sestoji le iz prvih dveh faz tj. ES cikel. Študentom podan odziv, ki 

opisuje ES cikel, je: nadaljujem brez reagiranja na napačen odgovor in prisluhnem pravilnim. 

Nekoliko izpopolnjen cikel, a ne zaključen, je ESR cikel, kamor smo uvrstili naslednje odzive 

na odgovor: učencu odgovorim z razlago, preusmerim vprašanje še na ostale učence v 

razredu, učencu neverbalno pokaţem, da je odgovor napačen, povem, da je odgovor napačen. 
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Na podlagi rezultatov izbire moţnih načinov odzivanja na odgovor učenca, smo ţeleli 

ugotoviti, v kolikšni meri bi študenti v premišljeni situaciji izbrali učiteljev odziv na odgovor, 

s katerim učitelj ne zaključi razgovora o obravnavanem vprašanju, ampak se ta nadaljuje. 

Rezultate smo analizirali tako, da smo dobljene podatke najprej prekodirali v numerične 

spremenljivke, tako da smo prvemu izbranemu načinu učiteljevega odziva 

(najprimernejšemu) priredili vrednost 3, drugemu vrednost 2, tretjemu vrednost 1. Načinu, ki 

ni bil izbran, smo priredili vrednost 0. Nato smo vsakemu moţnemu odzivu izračunali 

aritmetično sredino. Večja aritmetična sredina je tako pomenila bolj pogosto izbiro tega 

odziva kot najprimernejšega. Razlike med aritmetičnimi sredinami skupin smo ugotavljali s t-

preizkusom. Dobljeni rezultati so predstavljeni v dveh tabelah (Tabela 35: primerjava glede 

na letnik študija, Tabela 34: primerjava glede na študijski program). V primerih, kjer niso bile 

zagotovljene enakosti varianc primerjalnih skupin, smo uporabili rezultat t-preizkusa za 

neenakost varianc. Načine reagiranja na odgovor, pri katerih smo med študenti ugotovili 

statistično pomembne razlike, smo obarvali.  

 

NAČIN REAGIRANJA NA 

ODGOVOR 

 

 

SKUPINA 

 

 

N 

 

 

M 

 

 

SD 

Levenov 

preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus 

enakosti 

povprečij 

F P t P 

Odgovorim z vprašanjem 

(ESRU). 

Mat 

2.letnik 
40 1,68 1,228 

42,52

7 
0,000 

-

5,403 
0,000 

Mat 

4.letnik 
22 2,82 0,395 

Ostale učence pozovem, da 

komentirajo odgovor (ESRU). 

Mat 

2.letnik 
40 1,68 1,269 

8,718 0,004 0,139 0,890 
Mat 

4.letnik 
22 1,64 0,902 

Preusmerim vprašanje še na 

ostale učence v razredu (ESR). 

Mat 

2.letnik 
40 1,10 1,194 

12,86

2 
0,001 2,076 0,042 

Mat 

4.letnik 
22 0,59 0,734 

Pozovem ostale učence, da 

ovrednotijo napačen odgovor 

(ESRU). 

Mat 

2.letnik 
40 0,58 0,958 

1,552 0,218 0,677 0,501 
Mat 

4.letnik 
22 0,41 0,854 

Učencu odgovorim z razlago 

(ESR). 

Mat 

2.letnik 
40 0,83 0,712 

0,000 0,993 2,072 0,043 
Mat 

4.letnik 
22 0,45 0,596 

Učencu neverbalno pokaţem, da 

je odgovor napačen (ESR). 

Mat 

2.letnik 
40 0,03 0,158 3,287 0,075 

-

0,879 
0,383 
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Mat 

4.letnik 
22 0,09 0,426 

Povem, da je odgovor napačen 

(ESR). 

Mat 

2.letnik 
40 0,13 0,563 

4,747 0,033 1,403 0,168 
Mat 

4.letnik 
22 0,00 0,000 

Nadaljujem brez reagiranja na 

napačen odgovor in prisluhnem 

pravilnim (ES). 

Mat 

2.letnik 
40 0,00 

0,000
a
 

    
Mat 

4.letnik 
22 0,00 

0,000
a
 

Tabela 34: T-test statistične pomembnosti razlik povprečnih vrednosti primernosti načinov 

reagiranja na učenčev odgovor med študenti 2. in 4. letnika matematike z vezavami 

NAČIN REAGIRANJA NA 

ODGOVOR 

 

 

SKUPIN

A 

 

 

N 

 

 

M 

 

 

SD 

Levenov 

preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus 

enakosti 

povprečij 

F P t P 

Odgovorim z vprašanjem 

(ESRU). 

RP   

4.letnik 
82 2,35 1,047 

17,704 0,000 3,249 0,002 
Mat 

4.letnik 
22 2,82 0,395 

Ostale učence pozovem, da 

komentirajo odgovor (ESRU). 

RP   

4.letnik 
82 1,30 1,096 

5,773 0,018 1,459 0,153 
Mat 

4.letnik 
22 1,64 0,902 

Preusmerim vprašanje še na 

ostale učence v razredu (ESR). 

RP   

4.letnik 
82 1,02 1,100 

9,432 0,003 -2,188 0,033 
Mat 

4.letnik 
22 0,59 0,734 

Učencu odgovorim z razlago. 

(ESR) 

RP   

4.letnik 
82 0,66 0,689 

0,545 0,462 -1,267 0,208 
Mat 

4.letnik 
22 0,45 0,596 

Pozovem ostale učence, da 

ovrednotijo napačen odgovor. 

(ESRU) 

RP   

4.letnik 
82 0,28 0,708 

1,576 0,212 0,724 0,471 
Mat 

4.letnik 
22 0,41 0,854 

Učencu neverbalno pokaţem, da 

je odgovor napačen (ESR). 

RP   

4.letnik 
82 0,21 0,643 

2,493 0,117 -0,802 0,425 
Mat 

4.letnik 
22 0,09 0,426 

Povem, da je odgovor napačen 

(ESR). 

RP   

4.letnik 
82 0,17 0,584 

8,475 0,004 -2,648 0,010 
Mat 

4.letnik 
22 0,00 0,000 

Nadaljujem brez reagiranja na 

napačen odgovor in prisluhnem 

pravilnim (ES). 

RP   

4.letnik 
82 0,01 0,110 

1,092 0,298 -0,516 0,607 
Mat 

4.letnik 
22 0,00 0,000 
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Tabela 35: T-test statistične pomembnosti razlik povprečnih vrednosti primernosti načinov 

reagiranja na učenčev odgovor med študenti 4. letnika razrednega pouka in 4. letnika 

matematike z vezavami 

Predstave študentov 

 

Na osnovi dobljenih rezultatov opisne statistike v tabelah (Tabela 34, Tabela 35) smo 

izračunali, kateri načini reagiranja se študentom v povprečju zdijo primernejši. Ugotovili smo, 

da se jim v povprečju zdi najprimerneje, da bi učencu odgovorili z vprašanjem (M = 2,24, SD 

= 0,81).  Kot naslednji najprimernejši način reagiranja se jim zdi, da ostale učence pozove, da 

komentirajo odgovor (M = 1,46, SD =1,13). Oba načina omogočata učitelju izvajanje 

celotnega ESRU cikla. Naslednji najprimernejši način, ki so ga študenti izbrali je, da bi 

preusmerili vprašanje še na ostale učence v razredu (M = 0,98, SD = 1,10). Nekoliko redkeje 

označen kot najprimernejši način reagiranja pri študentih je, da učitelj pozove še ostale 

učence, da ovrednotijo napačen odgovor (M = 0,38, SD = 0,81). Tovrsten način reagiranja 

prav tako učitelju omogoča izzvedbo celotnega ESRU cikla. Študenti so redkeje označili kot 

najprimernejše načine reagiranja tiste, ki učitelju ne omogočajo izvedbo celotnega ESRU 

cikla. Predvsem so se redko odločili, da bi nadaljevali brez reagiranja na napačen odgovor in 

prisluhnili pravilnim odgovorom (M = 0,01, SD = 0,08) ali da bi učencu neverbalno (M = 

0,14, SD = 0,52) pokazali ali verbalno povedali (M = 0,13, SD = 0,53), da je odgovor 

napačen. Kar nekaj študentov pa je kot najprimernejši način reagiranja izbralo tudi, da učitelj 

učencu odgovori z razlago (M = 0,67, SD = 0,67). 

 

Primerjava glede na letnik študija 

 

Iz tabele (Tabela 34) lahko razberemo, da so med študenti 2. in 4. letnika matematike z 

vezavami statistično pomembne razlike povprečnih vrednosti naslednjih učiteljevih načinov 

reagiranja na učenčev odgovor: učencu odgovorim z razlago (t = 2,072, P = 0,043), 

odgovorim z vprašanjem, ki zahteva pojasnitev, utemeljitev odgovora (t = -5,403, P = 0,000) 

in preusmerim vprašanje še na ostale učence v razredu (t = 2,076, P = 0,042). Študentom 2. 

letnika matematike (M = 0,83, SD = 0,712) se v primerjavi s študenti 4. letnika matematike 

(M = 0,45, SD = 0,596) zdi učiteljev odziv razlage učencu v povprečju primernejši način 

reagiranja na učenčev odgovor. Tovrsten učiteljev odziv na učenčev odgovor učitelju ne 

omogoča izvedbe celotnega ESRU cikla in se nam v danem primeru zdi eden izmed manj 
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primernih načinov učiteljevega odziva. Veliko primernejši način reagiranja na odgovor je, da 

učencu odgovorimo z vprašanjem. Tudi v tem načinu učiteljevega reagiranja so med 

povprečnimi vrednostmi skupin statistično pomembne razlike. Na podlagi rezultatov v tabeli 

(Tabela 34) sklepamo, da se študentom 4. letnika matematike (M = 2,82, SD = 0,395) zdi ta 

način v povprečju bolj primeren način reagiranja kot študentom 2. letnika matematike (M = 

1,68, SD = 1,228). Pri študentih 2. letnika matematike se pri tem reagiranju kaţe tudi večja 

razpršenost v odgovorih, medtem ko so bili študenti 4. letnika matematike veliko bolj 

enotnega mnenja. Med študenti matematike se je glede na letnik študija pokazala tudi 

statitično pomembna razlika v povprečni vrednosti načina reagiranja na odgovor, pri katerem 

učitelj preusmeri vprašanje še na ostale učence. V povprečju se je študentom 2. letnika ta 

način reagiranja zdel primernješi (M = 1,10, SD = 1,194) kot študentom 4. letnika (M = 0,59, 

SD = 0,734). Ta način reagiranja učitelju ne omogoča izvedbe zaključenega ESRU cikla in je 

v primerjavi z odzivi, ki to omogočajo, nekoliko manj primeren.  

 

Na osnovi izračuna artimetične sredine vseh odzivov, ki omogočajo izvedbo celotnega ESRU 

cikla, sklepamo, da bi se študenti 4. letnika matematike (M = 1,62, SD = 0,72)  v primerjavi s 

študenti 2. letnika (M =1,31, SD = 1,15) v povprečju pogosteje odzivali na način, ki jim 

omogoča izvedbo celotnega ESRU cikla.  

 

Primerjava glede na študijski program 

 

Iz tabele (Tabela 35) je razvidno, da so med študenti 4. letnika matematike in 4. letnika 

razrednega pouka statistično pomembne razlike povprečnih vrednosti naslednjih učiteljevih 

načinov odzivanja na učencev odgovor: učencu odgovorim z vprašanjem (t = 3,249, P = 

0,002), preusmerim vprašanje še na ostale učence (t = -2,188, P = 0,033) in povem, da je 

odgovor napačen (t = -2,648, P = 0,010). To, da učitelj odgovori z vprašanjem, ki zahteva od 

učenca utemeljitev odgovora, je bil pri obeh študijskih programih najprimernejši način 

učiteljevega reagiranja na odgovore, vendar pa je bil za študente 4. letnika matematike 

primernejši (M = 2,82, SD = 0,40) kot za študente 4. letnika razrednega pouka (M = 2,35, SD 

= 1,05), pri katerih je bila tudi večja variabilnost v odgovorih. Ta način reagiranja omogoča 

učitelju, da izvaja razgovor z učenci v obliki zaključenega ESRU cikla. Učitelju tudi omogoča 

več izmenjav v razgovoru z istim učencem, s čimer lahko učitelj dobi globlji vpogled v 
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učenčevo razmišljanje oz. razumevanje obravnavane snovi (Ruiz Primo in Furtak, 2004). Ţe 

prej smo ugotovili, da je pri študentih 4. letnika matematike v primerjavi s študenti 4. letnika 

razrednega pouka bolj pogost učiteljev odziv na učenčev odgovor tak, ki zahteva utemeljitev 

odgovora. Način učiteljevega reagiranja na učenčev odgovor, pri katerem učitelj preusmeri 

vprašanje še na druge učence in predstavlja ESR cikel, se je zdel študentom 4. letnika 

razrednega pouka pomembnejši (M = 1,02, SD = 1,10) kot študentom 4. letnika matematike 

(M = 0,59, SD = 0,73).  Ta način učiteljevega odziva učitelju ne omogoča izvesti celotnega 

ESRU cikla in kot tak, po mnenju Ruiz Primove in Furtakove (2004), predstavlja nekoliko 

manj kakovosten način razgovora. Način učiteljevega reagiranja, pri katerem učitelj učencu 

pove, da je odgovor napačen, se študentom 4. letnika matematike ni zdel primeren (M  = 0,00, 

SD = 0,000), medtem ko se je manjšemu delu študentov 4. letnika razrednega pouka (M = 

0,17, SD = 0,584) zdel kot najprimernejši način učiteljevega odziva. Ta način reagiraanja prav 

tako učitelju ne omogoča razgovora v obliki zaključenega ESRU cikla.  

 

Sklepamo lahko torej, da bi se študenti 4. letnika matematike v primerjavi s študenti 4. letnika 

razrednega pouka, pogosteje odzivali na način, ki jim omogoča izvedbo celotnega ESRU 

cikla. To lahko potrdimo tudi z izračunom artimetične sredine vseh odzivov, ki omogočajo 

izvedbo celotnega ESRU cikla. Pri študentih 4. letnika matematike je večja povprečna 

vrednost pri učiteljevih odzivih (M = 1,62, SD = 0,72) v obliki zaključenega ESRU cikla kot 

pri študentih 4. letnika razrednega pouka (M = 1,31, SD = 0,95).  

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Z analizo odogvorov na 13. vprašanje smo ugotovili, da so študenti v povprečju kot 

najprimernejše načine učiteljevega reagiranja v razgovoru z učenci izbrali načine, ki učitelju 

omogočajo izvedbo celotnega ESRU cikla. V povprečju tako študenti prepoznajo 

kvalitetnejše načine reagiranja za vodenje razgovora, vendar pa so med skupinami študentov 

tudi razlike. Med študenti smo glede na letnik študija ugotovili statistično pomembne razlike, 

ki kaţejo, da bi študenti ob koncu študija v povprečju pogosteje reagirali na načine, ki so 

primernejši za vodenje kvalitetnega razgovora.  Z dobljenimi rezultati pri študentih 4. letnika 

matematike smo tako zadovoljni. V nadaljevanju bi bilo tako pri njih smiselno, da se bolj 

usmerimo še na preverjanje njihovih odzivov na učenčeve odgovore pri dejanskem vodenju 
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razgovora z učenci in to osmišljamo s teoretičnim znanjem. Pri primerjanju razlik med 

študenti glede na študijski program smo prav tako potrdili statistično pomembne razlike v 

nekaterih načinih učiteljevega reagiranja. Študenti razrednega pouka bi se tako redkeje 

posluţevali načinov reagiranja, ki učitelju omogočajo poglabljanje v učenčevo razumevanje in 

so osnova kvalitetnemu razgovoru pri pouku matematike. Ţe na osnovi rezultatov analize 

preostalih hipotetičnih situacij, ki so ugotavljale podobno, smo ugotovili, da bi bilo študentom 

razrednega pouka potrebno med študijskim procesom nekoliko bolj ozavestiti dejavnike, ki 

vplivajo na kvaliteto razgovora. Šele ko bodo značilnosti kvalitetnega razgovora razumeli v 

teoriji, bo smiselno, da ga s tega vidika reflektirajo tudi takrat, ko ga z učenci dejansko 

izvajajo. 

 

7.1.3.5 Razgovor: Upoštevanje slike učenčevega znanja  

Pri ugotavljanju znanja z opazovanjem (dela v skupinah) smo ţe ugotovili, da bi večina 

študentov, neodvisno od študijskega programa in letnika študija, informacije, ki jih pri tem 

dobijo, uporabila za nadaljnje vodenje pouka. Podobno nas je zanimalo tudi pri razgovoru 

učitelja z učenci. Da bi torej ugotovili, ali učitelj upošteva sliko, ki jo ima o znanju učencev 

pri vodenju razgovora, smo študente vprašali, na kakšen način bi učence pri ponavljanju snovi 

na začetku ure vključili v razgovor. Študentom smo podali nekaj moţnih odgovorov. Rezultati 

so predstavljeni v tabeli (Tabela 36). 

Način vključitve učencev v 

razgovor 

Skupina 

Razredni pouk 

4.L 

Matematika z 

vezavo 2.L 

Matematika z 

vezavo 4.L 

Skupaj 

f f  % f f  % f f  % f f  % 

 Po svoji presoji bi pozval/a 

učence, ki so ali niso 

dvignili roke. 

43 50,6 % 11 30,6 % 12 54,5 % 66 46,2 % 

Vsak učenec bi moral 

napisati odgovor na list 

papirja in pokazati 

odgovor, tako da list 

papirja dvigne. 

26 30,6 % 11 30,6 % 4 18,2 % 41 28,7 % 

Učence bi določa/la 

slučajno, npr.  z ţrebom. 
14 16,5 % 11 30,6 % 4 18,2 % 29 20,3 % 

Pri izbiri učenca bi 

izhajal/a iz predvidevanja, 

ali bo učenec odgovoril 

pravilno/nepravilno. 

1 1,2 % 2 5,6 % 1 4,5 % 4 2,8 % 
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Učence bi določal/a po 

sedeţnem vrstnem redu. 
1 1,2 % 1 2,8 % 1 4,5 % 3 2,1 % 

Skupaj 85 100,0 % 36 100,0 % 22 100,0 % 143 100,0 % 

Tabela 36: Mnenja študentov o primernosti posameznih načinov vključevanja učencev v 

razgovor 

Predstave študentov 

Rezultati v tabeli (Tabela 36) kaţejo, da bi največji deleţ vseh študentov (46,2 %) po svoji 

presoji vključil učence, ki so ali niso dvignili roke. Nekaj manj študentov, pribliţno tretjina 

(28,7 %), pa bi učence vključevala tako, da bi učenci morali svoj odgovor napisati na list 

papirja. Petina vseh študentov (20,3 %) pa se je odločila za izbiro vključevanja učencev z 

ţrebom. Zelo majhen deleţ študentov (2,8 %) bi pri izbiri izhajal iz predvidevanja, ali bo 

učenec odgovoril pravilno ali pa da bi učence določal po sedeţnem redu (2,1 %). 

  

Primerjava glede na letnik študija 

Na osnovi rezultatov opisne statistike v tabeli (Tabela 36) vidimo, da so med študenti glede na 

letnik študija manjše razlike v izbiri načinov vključitve učencev v razgovor. Za izračun 

odvisnosti izbire načina vključitve učencev od letnika študija smo uporabili hi-kvadrat. Pri 

tem smo zaradi nizkih frekvenc zdruţili kategorije, ki so v tabeli (Tabela 36) obarvane z 

enako barvo. Rezultat preizkusa je pokazal, da izbira načina vključitve učencev v razgovor ni 

odvisna od letnika študija. Največji deleţ študentov obeh letnikov bi učence vključil v 

razgovor na podlagi lastne presoje. Deleţ študentov 4. letnika matematike, ki so izbrali to 

moţnost, je bil nekoliko večji, kar kaţe na to, da so si bili študenti 4. letnika matematike bolj 

enotni v izbiri odgovorov. Pri študentih 2. letnika pa je pribliţno tretjina študentov obkroţila 

vsako izmed izbir, ki smo jih zdruţili.   

Primerjava glede na študijski program 

Na osnovi rezultatov opisne statistike v tabeli (Tabela 36) vidimo, da so med študenti glede na 

študijski program manjše razlike v izbiri načinov vključitve učencev v razgovor. Za izračun 

odvisnosti izbire načina vključitve učencev od študijskega programa smo uporabili hi-kvadrat. 

Pri tem smo zaradi nizkih frekvenc zdruţili kategorije, ki so v tabeli (Tabela 36) obarvane z 

enako barvo. Rezultat preizkusa je pokazal, da izbira načina vključitve učencev v razgovor ni 
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odvisna od študijskega programa. Največji deleţ študentov obeh študijskih programov bi 

učence vključil v razgovor na podlagi lastne presoje. Za preostale posamezne načine 

vključitve učencev v razgovor se je odločil manjši deleţ študentov na obeh študijskih 

programih. 

Sklepne ugotovitve in komentar 

Ugotovili smo, da način vključitve učencev v razgovor ni odvisen od študijskega programa in 

letnika študija. Največji deleţ vseh študentov bi vključeval učence v razgovor po lastni 

presoji. Vendar pa ne moremo sklepati, ali jim je pri tem kriterij izbire učencev njihovo 

znanje ali kaj drugega. Za način vključitve učencev, pri katerem pa bi učitelj predvidel, ali bo 

učenec odgovoril napačno ali pravilno (v tem primeru torej zagotovo upošteva sliko o 

učenčevem znanju), pa se je odločil zelo majhen deleţ študentov obeh študijskih programov 

in letnikov študija. Pri študentih 4. letnikov smo pričakovali, da se bo nekoliko večji deleţ 

študentov odločil za to moţnost. Za učiteljevo ustvarjanje slike je zelo učinkovita strategija 

tudi odgovarjanje s kartončki, saj pri tem učitelj hkrati pridobi informacije o znanju vseh 

učencev. Za to izbiro so se v najmanjšem deleţu odločili študenti 4. letnika matematike, saj je 

bila pri njih prevladujoča strategija vključitve učencev po učiteljevi presoji. Na podlagi 

dobljenih rezultatov ne moremo v celoti sklepati na to, ali bi bil pri študentih kriterij 

vključitve učencev v razgovor povezan z upoštevanjem slike o učenčevem znanju. Za tovrstne 

sklepe bi namreč morali od študentov pridobiti dodatne utemeljitve, zakaj bi izbrali 

posamezen način vključitve učencev v razgovor.  Pri študentih bi tako bilo med študijskim 

procesom smiselno raziskovati, na podlagi katerih kriterijev se odločajo, kako bodo pozivali 

učence. Obravnavani kriterij je, kot smo ţe rekli, le eden izmed moţnih, ki pa je za 

kakovostno vodenje učnega procesa, predvsem tudi moţnosti diferenciacije pouka, zelo 

pomemben. Smiselno bi bilo torej, da študenti ob različnih situacijah razmišljajo, kako bi 

učence vključili v razgovor, zakaj tako ter da jim tudi ozavestimo prednosti, ki jih prinaša 

način vključitve učencev na podlagi učiteljeve strokovne presoje, ki jo oblikuje na osnovi 

poznavanja učencev.    
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7.2 PREPOZNAVANJE NEFORMALNEGA PREVERJANJA PRI POUKU 

V tem razdelku bomo z izsledki raziskave pokazali, kako študenti študijskega programa 

matematika zaznavajo in prepoznavajo načine NFPZ pri pouku ter kakšno pomembnost jim 

pripisujejo. Hkrati bomo pogledali, ali so med študenti niţjega (2. letnik) in višjega (4. 

letnika) letnika razlike v zaznavanju in prepoznavanju načinov neformalnega preverjanja 

znanja pri pouku. Predstave študentov bomo primerjali tudi s predstavami učencev. 

Predvidevamo namreč, da so predstave študentov 2. letnika o učiteljevih načinih ugotavljanja 

znanja pri pouku bolj podobne predstavam učencev kot predstavam študentov 4. letnika. V 

nadaljevanju bomo izraza zaznavanje in prepoznavanje uporabljali kot sopomenki, v smislu, 

da je študent/učenec pri pouku zaznal preverjanje znanja in ga opisal kot nek način 

ugotavljanja znanja. 

7.2.1 Prepoznani načini neformalnega preverjanja 

Zaznane predstave študentov o neformalnih načinih ugotavljanja znanja smo raziskali preko 

njihove udeleţbe in opazovanja konkretne učne ure matematike, pri kateri so morali zapisati, 

kako je učitelj ugotavljal znanje učencev. Pri tem so zaznani način opisali z učiteljevim in 

učenčevim dejanjem ob tem dogodku. Opazovalni list kot tudi vprašalnik z vprašanji, ki sta se 

navezovala na opazovano uro, je študentom omogočal podajanje odprtih odgovorov, ki smo 

jih nato smiselno prekodirali v zaprte kategorije načinov ugotavljanja znanja. Podobno smo 

tudi odprte odgovore učencev v vprašalniku zaprli z oblikovanjem novih kategorij. Dobljene 

kategorije so predstavljene v tabeli (Tabela 37). V tabeli (Tabela 38) smo tudi predstavili 

primere odgovorov študentov in učencev za posamezno kategorijo oz. način ugotavljanja 

znanja pri različnih vprašanjih. 
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7.2.1.1 Klasifikacija načinov ugotavljanja znanja 

A. Odgovor se nanaša na eksplicitna dejanja povezana z ugotavljanjem znanja pri pouku 

Koda Izvor pobude Objektivnost Kategorija  

A1 Učitelj Objektivna 

kategorija 

Odgovarjanje na vprašanja (glasno ali "pri sebi"), pojasnjevanje 

in razlage učencev. 

A2 Učitelj Objektivna 

kategorija 

Učenec gre skozi nalogo/dejavnost (glasno ali "pri sebi"). 

A3 Učitelj Objektivna 

kategorija 

Opazovanje učencev med delom (opazovanje neverbalnih znakov 

pri učencih, torej učitelj hodi, opazuje, gleda …). 

A4 Učenec Objektivna 

kategorija 

Učenčeva (ne) vprašanja, komentarji na lastno pobudo. 

A5 Učenec 

 

Objektivna 

kategorija 

Izjave učencev, da (ne) razumejo (učenec eksplicitno 

verbalno/neverbalno izrazi svoje (ne) razumevanje: dvig roke, 

učiteljevo vprašanje "ali razumete"). 

B. Odgovor se ne nanaša na dejanja povezana z ugotavljanjen znanja pri pouku 

Koda Izvor pobude Objektivnost Kategorija  

B1 Učenec 

 

Subjektivna 

kategorija 

Sledenje pouku (nespecifično sodelovanje brez eksplicitnih 

dejanj, npr. poslušanje; učenec subjektivno to čuti oz. vidi pri 

ostalih učencih). 

B2 Učenec Subjektivna 

kategorija 

Nespecificiran subjektivni občutek o (ne)razumevanju snovi 

(razumem, vem ...). 

B3 Učenec Objektivna 

kategorija 

Sklicevanje na objektivno sposobnost otroka.  

B4 Učitelj/učenec 

 

Subjektivna 

kategorija 

Sklicevanje na moţnost subjektivne presoje učitelja/učenca o 

razumevanju druge osebe; tudi sklicevanje na ocene. 

B5  Objektivna 

kategorija 
Sklicevanje na snov (zahtevnost, predznanje ....).+ 

B6  Objektivna 

kategorija 

Sklicevanje na razlago učitelja oz. način obravnave snovi. 

Tabela 37: Kategorije prepoznanih neformalnih načinov ugotavljanja znanja pri pouku 

Primeri odgovorov posameznih kategorij 

 1. Kako učitelj ve, ali so učenci snov razumeli? 1. Kako učitelj ve, ali smo jaz in sošolci snov 

razumeli? 

KODA ODGOVORI ŠTUDENTOV ODGOVORI UČENCEV 

A1 učitelj je postavil vprašanje in poklicani je pravilno 

odgovoril 

učenci so popravljali napake in tvorili nove, pravilne 

pojme 

prikazali so svoje razmišljanje in ideje pred 

celotnim razredom; 

učiteljica veliko sprašuje 

učitelj je poklical vedno drugega učenca in tako 

preveril razumevanje skoraj vseh 

ker nas je ustno spraševal 

saj nas je slišal 

A2 z reševanjem primerov, nalog na tablo 

z reševanjem delovnih listov, kratek učni list 

učiteljica je spraševala učence, da so poročali, 

ker smo pregledali vaje, ki smo jih delali 

ker smo v učbeniku reševali naloge 

ker sem bila pri tabli, ve, koliko razumem 
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kakšne rezultate so dobili in večina rezultatov je bilo 

pravilnih 

A3 ker je opazoval, kako samostojno rešujejo naloge 

hodi od enega do drugega in pregleduje, če so rešili 

prav 

učenci svoje razumevanje pokaţejo tudi z obrazno 

mimiko 

ker je videl, da nas je veliko dvignilo roke 

saj opazi odnos in poslušanje ter sodelovanje 

saj vidi po obnašanju 

ker opazuje moje delo 

ker nas med uro kontrolira 

opazovala je, kako sodelujemo 

ker pri delu z njim in samostojnem delu malo 

pogleda, kako nam gre 

A4 dobro preveri za tiste, ki so sami spraševali 

učiteljica je bila pozorna na vprašanja učencev 

učitelj je odgovarjal na vsa postavljena vprašanja 

ni bilo dodatnih vprašanj za razlago 

učitelj bi lahko vprašal, ali ima še kdo dodatna 

vprašanja 

če česa ne vemo, vprašamo 

če kdo kaj ni razumel, je vprašal 

 

A5 veliko učencev je dvignilo roko 

učence bi lahko vprašala, ali so kakšne nejasnosti 

vprašala bi lahko, če kdo še ne razume snovi 

nekateri učenci niso dvigovali rok 

ker so dvigovali roke 

spraševala nas je, če razumemo 

če sem dvigal roko, ker sem dvigoval roko 

ker je videl, da nas je veliko dvignilo roke 

B1 večina učencev je dobro sodelovala 

vsi so poslušali razlago 

učiteljica spremlja sodelovanje učencev 

je videl po sodelovanju 

ker smo sodelovali 

B2 učitelj ve ker ve (učitelj) 

B3  ker velikokrat vse vedo 

ker so zelo dobri v matematiki 

B4 učiteljica ve, katerim učencem snov dela teţave 

lahko presodi, ker učence dovolj dobro pozna 

učiteljica ve, ker najbrţ malo ugiba 

ker me pozna, ker nas pozna 

ker ve, kako dobri so v matematiki 

ker ve, da sem pameten 

ker pozna moje sposobnosti 

ve, ker je učiteljica 

učitelj ve, ker presodi 

ve, kakšne ocene imam pri matematiki 

B5   

B6 povzela bi lahko celo uro ali vsaj ugotovitve, ki so 

jih učenci podajali na začetku ure 

mogoče bi še enkrat ponovili celotno snov in glavne 

s ponavljanjem na koncu ure. 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o neformalnem 
formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

172 

 

podatke 

         2. Kako učenci vedo, ali so snov pri uri 

razumeli? 

        2. Kako veš, ali si snov pri uri razumel? 

KODA ODGOVORI ŠTUDENTOV ODGOVORI UČENCEV 

A1 učitelj jih je vprašal in učenci so odgovorili 

učenci so znali odgovoriti na vprašanje 

sem odgovarjala na vprašanja 

ker me je poklical in jaz sem odgovorila 

znal bi jo obnovit 

A2 z reševanjem delovnih listov 

dobili so naloge in povratno informacijo 

 

ugotovil sem, ko smo delali zglede 

vidim, da delam pravilno 

ker se mi je vse izšlo 

ker sem znala reševati naloge 

ker smo pregledali vaje, ki smo jih delali 

načrtovanje mi je šlo 

naredili bi lahko kakšen konkreten primer 

A3   

A4 učenci so sproti spraševali, kar jih zanima 

če je učenec vprašal, mu je učitelj podal povratno 

informacijo o pravilnosti/nepravilnosti vprašanja 

vprašal bi učiteljico 

A5   

B1 ne razumejo tisti, ki ne sledijo pouku 

vsi so poslušali razlago 

ker sem sledila pouku; ker sem spremljala uro 

ko je učiteljica razlagala, sem točno vedela, o 

čem govori 

B2 se mi zdi, da vedo se mi zdi, da sem si veliko zapomnil 

ker zdaj znam 

ker sem razumela, kaj smo delali 

nisem razumela, kaj pomeni pozitivno 

orientiran trikotnik 

dobro mi je šlo 

po sklepanju 

ker sem imel občutek, da je v redu 

B3   

B4  ker mi je učiteljica povedala 

B5  ker snov ni teţka 

ker smo to ţe ponavljali 

ker je matematika lahka 

ker to ţe od prej znam 

to snov smo v niţjih razredih ţe jemali 

B6 snov je bila podana zelo sistematično, bile so ker vedno ponavljamo snov 
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poudarjene pomembnejše stvari 

snov je bila lepo razloţena, ponazorjena z modeli, 

snov gre počasi in se gradi na medsebojni 

komunikaciji 

 

ker je lepo razloţeno 

razumem, ker imam dobro učiteljico za 

matematiko 

saj je učitelj dobro razlagal 

ker je učiteljica razlagala, sem imel moţnost 

izvedeti, ali razumem 

 3. Kako veš, ali so učenci snov pri uri razumeli? 3. Kako veš, ali so tvoji sošolci razumeli snov 

pri uri? 

 ODGOVORI ŠTUDENTOV ODGOVORI UČENCEV 

A1 učenci so dobro odgovarjali na vprašanja 

učenci so po modelu znali opisati geometrijsko telo 

učenci so prikazali svoje razmišljanje in ideje pred 

celotnim razredom 

za nekatere vem, ker so odgovorili pravilno, za 

nekatere pa ne, ker so bili ves čas tiho 

ne vem za vse, ker učitelj ne more poklicati 

vseh, da bi odgovorili na vprašanje 

ker so odgovarjali na vprašanja 

A2 učenci so pred tablo reševali naloge 

učenci so poročali rezultate rešene naloge in večina 

rezultatov je bila pravilnih 

ker so pravilno povedali rešitve naloge 

ker so pravilno reševali naloge pred tablo 

ker smo pregledali vaje, ki smo jih delali 

A3 opazovala sem jih pri reševanju nalog ker ne sedim zraven vseh in ne vidim, če so 

znali rešiti vaje, ki smo jih delali 

A4 ni bilo dodatnih vprašanj za razlago 

če bi bile nejasnosti, bi učenci vprašali 

če česa ne vemo, vprašamo 

če kdo kaj ni razumel, je vprašal 

A5 večina učencev je dvigovala roke 

ker so dvigovali roke 

ker so dvigovali roke 

za večino učencev ne vem, ker učiteljica ni 

nobenega vprašala, ali razume snov 

B1 večina učencev je dobro sodelovala 

ne razumejo tisti, ki ne sledijo pouku 

vsi so poslušali razlago 

sem videl pri sodelovanju 

ker nekateri niso bili pri stvari 

ker sem videl, da poslušajo 

B2 zdi se, da niso vsi razumeli, kaj počno 

mislim, da so to snov dobro razumeli 

ţe med razlago snovi se je videlo, da razumejo 

za večino učencev vem, ker so mi povedali 

ker so vsi znali 

ker tudi oni razumejo in znajo načrtovati 

tako se mi zdi 

B3  ker so eni prav pametni 

ker velikokrat vse vedo 

ker imajo vsi dober spomin 

ker večina učencev takoj razume in zna snov pri 

urah 

ker so zelo dobri v matematiki 

B4  ker jih poznam 

vemo, kaj je za nekoga lahko in kaj teţko 
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ker jih nekaj nima najboljše ocene 

za del učencev vem, ker nekaterim še ne gre 

B5  ker to ţe znamo od prej 

to snov smo v niţjih razredih ţe jemali 

B6 ker so ponovili snov na koncu ure 

ker je učiteljica dobro razloţila 

ker je lepo razloţeno 

 

Tabela 38: Primeri odgovorov študentov in učencev o tem, kako različni udeleţenci 

neformalno ugotavljajo znanje pri učnem procesu 

Iz tabele (Tabela 37) lahko razberemo, na podlagi česa vse lahko, po mnenju učencev in 

študentov, učitelj pri uri matematike ugotavlja znanje učencev oz. na podlagi česa vse lahko 

učitelj (in tudi učenci) ve, kaj učenci pri uri znajo: 

 odgovarjanje na vprašanja; 

 učenec gre skozi nalogo/dejavnost; 

 izjave učencev, da (ne)razumejo; 

 sledenje pouku; 

 nespecificiran subjektivni občutek o (ne)razumevanju snovi; 

 sklicevanje na objektivno sposobnost otroka; 

 sklicevanje na moţnost subjektivne presoje učitelja/učenca; 

 sklicevanje na snov; 

 sklicevanje na razlago učitelja. 

Dobljene kategorije so podobne kategorijam, ki jih je dobila Watsonova (2000) v svoji 

raziskavi o načinih neformalnega ugotavljanja znanja pri učiteljih matematike. Kategorije smo 

tudi razvrstili na podlagi tega, ali se način ugotavljanja znanja nanaša na eksplicitna dejanja, 

povezana z ugotavljanjem znanja ali ne. Prav tako smo dobljene kategorije opredelili glede na 

izvor pobude za ugotavljanje znanja (lahko je pri učencu in/ali pri učitelju) in glede na stopnjo 

objektivnosti (ali je bolj subjektivna ali objektivna kategorija). 

7.2.1.2 Prepoznavanje neformalnega preverjanja med opazovanjem učne ure 

Vsi zapisani viri informacij (načini ugotavljanja znanja) v tabeli (Tabela 37) niso bili 

navedeni vedno in v vseh kontekstih. V nadaljevanju bomo najprej predstavili, katera dejanja 

učitelja in učencev so študenti zaznali pri uri ter jim pripisali funkcijo učiteljevega 
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ugotavljanja znanja učencev. V ta namen so študenti med uro izpolnjevali opazovalni list, na 

katerem so bili usmerjeni v zapis konkretnih (eksplicitno izraţenih) dejanj, povezanih z 

ugotavljanjem znanja. Med zapisanimi načini se tako večinoma pojavljajo le tisti, pri katerih 

je na podlagi videnega dejanja učitelja/učenca, študent kot zunanji opazovalec lahko zaznal, 

da je učitelj pri tem ugotavljal znanje. Načini, ki so jih študenti pri uri opazili in zabeleţili na 

opazovalni list, so navedeni v tabeli (Tabela 39).  

Način ugotavljanja znanja Letnik študija 

Mat 2. letnik Mat 4. letnik Skupaj 

N f f  % N f F  % N f f  % 

 A1. Odgovarjanje na 

vprašanja 
42 42 100,0 % 25 25 100,0 % 67 67 100,0 % 

A2. Učenec gre skozi 

naloge/dejavnost. 
42 42 100,0 % 25 25 100,0 % 67 67 100,0 % 

A3. Opazovanje učencev 

med delom. 
42 15 35,7 % 25 9 36,0 % 67 24 35,8 % 

A4. Učenceva 

(ne)vprašanja. 
42 7 16,7 % 25 4 16,0 % 67 11 16,4 % 

A5. Izjave učencev, da 

(ne) razumejo. 
42 9 21,4 % 25 2 8,0 % 67 11 16,4 % 

B1. Sledenje pouku. 42 13 31,0 % 25 3 12,0 % 67 16 23,9 % 

 B6. Sklicevanje na 

razlago oz. obravnavo 

snovi. 

42 2 4,8 % 25 3 12,0 % 67 5 7,5 % 

Tabela 39: Pogostost zaznanih načinov ugotavljanja znanja med opazovanjem celotne učne 

ure  

Predstave študentov 

Iz tabele (Tabela 39) lahko razberemo, da so študenti pri urah matematike prepoznali nekatere 

podobne načine ugotavljanja znanja, ki jih navaja Watsonova (2000) kot "surovi material". 

Med ustne vire informacij, kot jih poimenuje Watsonova (2000), spadajo učiteljeva vprašanja 

oz. odgovarjanje na vprašanja (delno pri tem tudi izjave učencev, da (ne)razumejo, kjer je bilo 

mišljeno vprašanje učitelja "ali razumete") in učenčeva (ne)vprašanja, k pisnim virom (po 

Watsonovi, 2000) lahko uvrstimo učenčevo reševanje nalog (učenec gre skozi nalogo), k 

opazovanju učencev (po Watsonovi, 2000) spada opazovanje učencev med delom (predvsem 

med reševanjem nalog), k vedenju in neverbalni komunikaciji (po Watsonovi, 2000) lahko 

uvrstimo izjave učencev, da (ne)razumejo (v primeru opazovanja dvigov rok) in sledenje 

pouku. Zadnji izmed navedenih načinov ugotavljanja znanja je nekoliko bolj subjektiven, 

predvsem kategorija sledenje pouku, saj pri tem učenec svojega razumevanje ne pokaţe z 

nekim eksplicitnim dejanjem, ampak opazovalec (študent) to čuti (npr. da učenec posluša, 
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sledi razlagi). Pri kategoriji izjav učencev, da (ne)razumejo pa (ne)razumevanje učenec izrazi 

tako, da je opazovalcu vidna neverbalna gesta npr. dvig roke, a učenec znanja še vedno ne 

pokaţe eksplicitno (s pravilnim odgovorom na vprašanje, z ustrezno rešeno nalogo).  Ena 

izmed kategorij, ki smo jo prav tako zasledili pri odgovorih študentov na opazovalnem listu 

pri opisu učiteljevih dejanj, se navezuje na učiteljevo razlago, obravnavo snovi (npr. da 

učiteljica na koncu na hitro povzame snov, ali pa v kombinaciji učiteljevega dejanja z 

učenčevim, kjer učiteljica razlaga snov: "učiteljica narekuje pomembne definicije za 

obravnavano snov; učiteljica podaja snov, učenec pa posluša/zapisuje snov v zvezke". V 

primeru tako zapisanih dejanj smo zapisali dva načina: sklicevanje na razlago/obravnavo 

snovi in sledenje pouku. Pri tem načinu, seveda, učenec eksplicitno ne pokaţe znanja, je pa v 

ozadju tega načina skrita neverbalna komunikacija, ki ji je bil med samo obravnavo študent 

kot opazovalec izpostavljen in je tako to dejanje razumel kot način ugotavljanja znanja. Iz 

tabele (Tabela 39) vidimo, da je teh primerov zelo malo (7,5% vseh študentov), kar je dobro, 

saj navedba tega dejanja kaţe na nekoliko slabše zaznavanje načinov ugotavljanja znanja pri 

pouku oz. jih študent kot opazovalec ni znal ustrezno zapisati (kot npr. opazovanje neverbalne 

komunikacije).  

Vsi študenti so pri pouku zaznali in zabeleţili odgovarjanje na učiteljeva vprašanja in 

reševanja nalog. Pribliţno tretjina vseh študentov (35,8 %) je navedla tudi opazovanje 

učencev med delom. Skoraj četrtina vseh študentov (23,9%) je kot zaznani način ugotavljanja 

znanja pri pouku navedla sledenje pouku. Študenti so v povprečju nekoliko bolj redko navedli 

učenčeva (ne)vprašanja (16,4 %) in učenčeve izjave, da (ne)razumejo (16,4 %).  

Primerjava glede na letnik študija 

Študenti obeh letnikov so pri uri, kjer so opazovali pouk matematike, vedno kot način 

ugotavljanja znanja zapisali učiteljevo zastavljanje vprašanj oz. učenčevo odgovarjanje na 

vprašanja in reševanja nalog. Naslednji način, ki so ga študenti obeh letnikov najpogosteje 

zaznali, je opazovanje učencev med delom. Ta način je zaznala pribliţno tretjina študentov 2. 

letnika (35,7 %) in tretjina študentov 4. letnika matematike (36,0 %). Podobno ni razlik v 

deleţu študentov, ki so zaznali postavljanje vprašanj s strani učencev. Ta način je zaznala 

malo manj kot petina (16,7 %) študentov 2. letnika in pribliţno enak deleţ študentov 4. 

letnika (16,0 %). Na podlagi opisne statistike vidimo, da študenti obeh letnikov v skoraj 
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enakem deleţu prepoznavajo prevladujoče in najpomembnejše načine ugotavljanja znanja pri 

pouku. 

Učenčeve izjave, da (ne)razumejo, so pri pouku v večjem deleţu zaznali študenti 2. letnika 

(21,4%) in v manjšem deleţu študenti 4. letnika matematike (8,0%).  Ponovno so v precej 

večjem deleţu (31,0%) navajali študenti 2. letnika sledenje pouku kot način ugotavljanja 

znanja. Pri študentih 4. letnika je ta način zapisala pribliţno desetina študentov (12,0 %). Za 

izračun hi-kvadrata odvisnosti zaznavanja posameznih načinov ugotavljanja znanja glede na 

letnik študija, smo kategoriji B1 in B6 zdruţili, saj se obe nanašata na dejanja, ki pri pouku 

niso eksplicitno vezana na ugotavljanje znanja. Zdruţili smo tudi kategoriji A4 in A5, ki se 

nanašata na učenčeva dejanja pri pouku. Na osnovi rezultata hi-kvadrat preizkusa smo 

ugotovili, da prepoznavanje načinov ugotavljanja znanja med opazovanjem pouku ni odvisno 

od letnika študija.  

Sklepne ugotovitve in komentar 

Dobljeni rezultati so vezani na konkretne učne ure matematike. Študenti obeh letnikov so bili 

enakomerno porazdeljeni med teh devet hospitiranih ur in tako bili v enakem deleţu prisotni 

na posamezni učni uri. Pri opazovanju so se morali sklicevati na konkretna dejanja pri pouku, 

zato so bile na opazovalnem listu večinoma navedene eksplicitne načine ugotavljanja znanja. 

Na osnovi analize dobljenih rezultatov smo videli, da med študenti v zaznavanju 

načinovugotavljanja znanja ni bistvenih razlik, če so študenti usmerjeni na zapis konkretnih 

dejanj pri pouku. Študenti 4. letnika so se nekoliko bolj omejili le na navajanje bolj 

objektivnih in eksplicitnih načinov (razgovor in reševanje nalog, v nekoliko manjši meri pa 

tudi opazovanje učencev pri delu). Opazovanje učencev pri delu je bilo prisotno pri vsaki 

hospitirani učni uri, a večji deleţ študentov obeh letnikov tega ni uspel zaznati kot moţen 

način učiteljevega ugotavljanja znanja učencev. Da so študenti pri urah zaznali nekoliko 

manjši deleţ vprašanj s strani učencev, je mogoče utemeljiti s samim dogajanjem pri 

opazovanih urah. Za razliko od opazovanja, učenčeva vprašanja ali komentarji niso bili 

prisotni pri vsaki učni uri in zato jih tudi vsi študenti niso mogli navesti kot zaznani način 

ugotavljanja znanja. Podobno velja tudi za izjave učencev, da (ne)razumejo. Pri nekaterih 

urah namreč ni bilo dvigov rok ali učiteljevih vprašanj, ali razumete. Za razliko od študentov 

4. letnika pa lahko pri študentih 2. letnika na osnovi dobljenih rezultatov sklepamo, da se ne 
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nagibajo le k navedbi zelo jasno izraţenih dejanj pri pouku, ampak so navajali tudi nekoliko 

bolj subjektivne zaznave razumevanje ugotavljanja znanja, kot je npr. sledenje pouku. Pri 

sledenju pouku gre namreč za nespecifično sodelovanje učencev brez nekih eksplicitnih 

dejanj (npr. poslušanje učencev). Študenti so v tem primeru razumeli ugotavljanje znanja tudi 

na način, da učitelj nekako čuti, vidi, ali učenci sledijo obravnavani snovi. Predvsem pri tem 

učitelj opazuje učenčevo neverbalno komunikacijo (veliko mu lahko pove očesni stik, obrazna 

mimika ipd.). Naslednji način, ki je prav tako še vedno lahko povezan z neverbalno 

komunikacijo (če je šlo za dvige rok) ali tudi verbalno (vprašanje, ali razumete), so izjave 

učencev, da ne razumejo. Tudi ta način je bil pri študentih 2. letnika v primerjavi s študenti 4. 

letnika pogosteje zaznan pri pouku.  

Na osnovi dobljenih rezultatov tako sklepamo, da so bili študenti 2. letnika v primerjavi s 

študenti 4. letnika poleg načinov, ki omogočajo eksplicitno izraţanje učenčevega znanja, 

pozorni tudi na učiteljevo opazovanje neverbalne komunikacije na način opazovanja 

učenčevega sledenja pouku in nespecifičnih izjav, s katerimi učenci izraţajo svoje 

(ne)razumevanje. Rezultati so nas presenetili, saj smo pričakovali, da bi študenti 4. letnika 

bolj celostno zaznavali vse pri pouku prisotne načine ugotavljanja znanja.  

7.2.1.3 Prepoznavanje neformalnega preverjanja po opazovanju učne ure 

Podobno kot z opazovalnim listom smo tudi z vprašanjem v vprašalniku ţeleli izvedeti, kako 

učiteljica pri uri pridobiva informacije o znanju učencev. Študenti so tako morali najprej 

oceniti, v kolikšni meri lahko učiteljica na koncu ure presodi, ali so posamezni učenci snov 

razumeli in nato povedati, na podlagi česa lahko o tem presodi. Ta njihova utemeljitev se je 

navezovala na navedbo načinov ugotavljanja znanja, na podlagi katerih lahko učiteljica na 

koncu ure presodi o znanju učencev. Pri tem se odgovori niso navezovali na sproten zapis 

učiteljevih dejanj, ki bi bila s tem povezana, ampak na njihovo mnenje na koncu opazovane 

ure.  

 

Ker smo ţeleli predstave študentov primerjati tudi s predstavami učencev, smo tudi učence 

vprašali podobno, kako njihova učiteljica ve, kako dobro so učenci (za njih same in za 

sošolce) pri uri snov razumeli. Ker v navedbi učiteljevih virov informacij (načinov 

ugotavljanja znanja) o njihovem znanju in o znanju sošolcev ni bilo bistvenih razlik, smo 

podatke iz teh dveh vprašanj zdruţili. Rezultati so prikazani v tabeli (Tabela 40). V tabeli 
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(Tabela 40) smo z enako barvo označili kategorije, ki smo jih zdruţili skupaj. Zdruţevali smo 

po kriteriju, ali so navedeni načini eksplicitno povezane z ugotavljanjem znanja ali ne.  

 

Učiteljevi viri informacij 

o znanju učencev 

Letnik študija  

Učenci 

Drugi letnik Četrti letnik Skupaj 

f f  % f f  % f f  % f f  %  

 A1. Odgovarjanje na 

vprašanja 
22 34,4 % 9 25,0 % 31 31,0 % 64 22,6 % 

A2. Učenec gre skozi 

naloge/dejavnost. 
12 18,8 % 5 13,9 % 17 17,0 % 32 11,3 % 

A3. Opazovanje učencev 

med delom. 
4 6,2 % 9 25,0 % 13 13,0 % 36 12,7 % 

A4. Učenceva 

(ne)vprašanja. 
3 4,7 % 1 2,8 % 4 4,0 % 7 2,5 % 

A5. Izjave učencev, da 

(ne) razumejo. 
1 1,6 % 2 5,6 % 3 3,0 % 17 6,0 % 

Skupaj 42 65,7 % 26 72,3 % 68 68,0 % 156 55,1 % 

B1. Sledenje pouku. 12 18,8 % 5 13,9 % 17 17,0 % 46 16,3 % 

B2 Nespecificiran 

subjektivni občutek. 
1 1,6 % 0 0,0 % 1 1,0 % 13 4,6 % 

B3. Sklicevanje na 

objektivno sposobnost 

otroka. 

0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 5 1,8 % 

B4. Sklicevanje na 

moţnost subjektivne 

presoje učitelja/učenca o 

razumevanju druge osebe. 

8 12,5 % 2 5,6 % 10 10,0 % 57 20,1 % 

B5. Sklicevanje na snov. 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 0,7 % 

B6. Sklicevanje na 

razlago oz. obravnavo 

snovi. 

0 0,0 % 2 5,6 % 2 2,0 % 2 0,7 % 

Skupaj 21 32,8 % 9 25,0 % 30 30,0 % 125 44,2 % 

Drugo 1 1,6 % 1 2,8 % 2 2,0 % 2 0,7 % 

Tabela 40: Pogostost prepoznanih načinov učiteljevega ugotavljanja znanja po izvedeni učni 

uri 

 

Predstave študentov 

 

Iz tabele (Tabela 40) vidimo, da največ študentov meni, da lahko učiteljica sklepa o znanju 

učencev na podlagi razgovora z njmi (31,0 %), nekoliko manj študentov meni, da na podlagi 

tega, ali so učenci rešili naloge (17,0 %), na podlagi opazovanja učencev med delom (13,0 %) 

in opazovanju učencev, ali sledijo pouku (17 %). Bolj redko so študenti navajali načine, ki pri 

urah tudi niso bili pogosti, tj. zastavljanje vprašanj s strani učencev (4,0 %) in izjave učencev, 
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da (ne) razumejo (3,0 %). Pri analizi dobljenih odgovorov študentov se je na novo (v 

primerjavi z navedenimi načini na opazovalnem listu) pojavila kategorija, pri kateri so se 

študenti sklicevali na moţnost subjektivne presoje učiteljice o razumevanju učencev (npr. 

odgovor: "Ker jih dovolj dobro pozna."). Ta način vključuje upoštevanje učiteljeve slike, ki si 

jo je ţe predhodno ustvaril o učencu. Kljub vsemu, da naj bi študenti utemeljevali na podlagi 

videnih dejanj pri uri, se je desetina študentov (10,0 %) sklicevala na učiteljevo upoštevanje 

predhodnih informacij, ki jih ima o znanju učencev. Kot nova kategorija, ki se je pojavila in 

jo je navedel le eden izmed študentov, pa je vključevala sklicevanje študenta na njegov 

subjektivni občutek, da se mu zdi, da učiteljica ve. 

 

Če povzamemo, se je večina študentov (68 %) sklicevala na načine, s katerimi so učenci 

lahko eksplicitno izrazili svoje znanje, v manjšem deleţu pa so navajali še druge načine, ki 

prav tako prispevajo k oblikovanju učiteljeve slike o znanju učencev.  

 

Primerjava glede na letnik študija  

 

Na osnovi rezultatov opisne statistike v tabeli (Tabela 40) smo ugotovili, da so največje 

razlike med študenti 2. in 4. letnika matematike v deleţih naslednjih prepoznanih načlinov 

ugotavljanja znanja: razgovor, opazovanje učencev pri pouku in sklicevanje na učiteljevo 

moţnost subjektivne presoje o znanju učencev. Študenti 4. letnika (25,0 %) so v primerjavi s 

študenti 2. letnika (6,2 %) v nekoliko večjem deleţu navedli opazovanje učencev pri delu (pri 

reševanju nalog). Študenti 2. letnika (34,4 %) pa so v primerjavi s študenti 4. letnika (25,0 %) 

nekoliko pogosteje navedli razgovor in se sklicevali na učiteljevo moţnost subjektivne 

presoje o znanju učencev (2. letnik: 12,5 %, 4.letnik: 5,6 %). Hi-kvadrat preizkus smo zaradi 

nizkih frekvenc pri nekaterih načinih ugotavljanja znanja izvedli za dve novi kategoriji 

načinov ugotavljanja znanja: načini, pri katerih učitelj eksplicitno ugotavlja znanje učencev 

(A1-A5) in načini, ki niso eksplicitno vezani na ugotavljanje znanja (B1-B6). Na osnovi 

rezultata hi-kvadrat preizkusa sklepamo, da prepoznavanje učiteljevih načinov ugotavljanja 

znanja, pri katerih učenec eksplicitno izrazi znanje, ni odvisno od letnika študija. Enake 

ugotovitve smo dobili tudi, ko smo izvedli hi-kvadrat test za najpogostejše načine 

ugotavljanja znanja (A1 - Odgovarjanje na vprašanja, A2 - Učenec gre skozi nalogo in A3-A5 

- Opazovanje in drugo). 
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Če primerjamo odgovore na to vprašanje z odgovori na opazovalnem listu, lahko vidimo, da 

so študenti v obeh primerih navajali podobne načine ugotavljanja znanja. So se pa pri 

odgovarjanju na vprašanje, kjer jim ni bilo potrebno zapisati eksplicitno izraţenega dejanja 

učiteljice in učenca/učencev, pojavili tudi nekateri drugi nekoliko manj oprijemljivi, 

subjektivni načini, tj. študentov subjektivni občutek, na podlagi katerega je presodil, 

predvsem pa sklicevanje na moţnost učiteljeve subjektivne presoje o znanju učencev.  

 

Primerjava med študenti in učenci 

 

Iz tabele (Tabela 40) lahko razberemo, kateri načini ugotavljanja znanja so po mnenju 

učencev tisti, na podlagi katerih učiteljica ve, kako učenci (oni sami in sošolci) razumejo 

obravnavano snov. Učenci so najpogosteje navedli, da učitelj pri pouku ugotavlja njihovo 

znanje tako, da jim zastavlja vprašanja, učenci pa odgovarjajo (22,6 %). Pribliţno enak deleţ 

učencev (20,1 %) se je pri uri skliceval na učiteljevo moţnost subjektivne presoje o 

učenčevem znanju. Na ta način ugotavljanja znanja so se študenti sklicevali redkeje (10 %). 

Med njimi je bilo več študentov 2. letnika (12,5 %) kot študentov 4. letnika (5,6 %). Med 

najpogostejšimi načini ugotavljanja znanja, na katere so se učenci še sklicevali, so: sledenje 

pouku (16,3 %), opazovanje učencev med delom (12,7 %) in reševanje nalog (11,3 %). 

Opazovanje učencev pri delu so tako učenci navedli nekoliko manj pogosto kot študenti 4. 

letnika (25,0%), in bolj pogosto kot študenti 2. letnika (6,2%). Sledenje pouku pa so 

najredkeje navedli študenti 4. letnika, medtem ko so se učenci in študenti 2. letnika na ta 

način sklicevali v pribliţno enakem deleţu. Reševanje nalog so učenci navedli nekoliko 

redkeje kot študenti 2. letnika (18,8 %) in v podobnem deleţu kot študenti 4. letnika (13,9 %).   

 

Učenci so ostale načine ugotavljanja znanja, ki smo jih identificirali, navedli bolj redko kot 

primer učiteljevega ugotavljanja znanja. Med te načine spadajo: učenčeva (ne)vprašanja (2,5 

%), izjave učencev, da (ne)razumejo (6,0 %), sklicevanje na nespecificiran subjektivni 

občutek (4,6 %),  sklicevanje na objektivno sposobnost otroka (1,8 %), snov (0,7 %) ali 

učiteljevo razlago (0,7 %). Sklicevanja na snov in objektivno sposobnost otroka pri študentih 

ni bilo, medtem ko sta se na razlago sklicevala dva študenta 4. letnika, podobno se študenti 

(razen enega iz 2. letnika) niso sklicevali na svoj nespecificiran občutek.  
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Hi-kvadrat preizkus smo zaradi nizkih frekvenc pri nekaterih načinih ugotavljanja znanja 

izvedli za dve novi kategoriji načinov ugotavljanja znanja: načini, pri katerih učitelj 

eksplicitno ugotavlja znanje učencev (A1-A5) in načini, ki niso eksplicitno vezani na 

ugotavljanje znanja (B1-B6). Na osnovi rezultata hi-kvadrat preizkusa (hi-kvadrat = 5,784, g 

= 1, P = 0,016) sklepamo, da so med učenci in študenti razlike (hipotezo neodvisnosti smo 

zavrgli) v prepoznavanju načinov ugotavljanja znanja, pri katerih učenec eksplicitno izrazi 

znanje. Pri izvedbi hi-kvadrat testa za najpogostejše načine ugotavljanja znanja (A1 - 

Odgovarjanje na vprašanja, A2 - Učenec gre skozi nalogo in A3–A5 - Opazovanje in drugo) 

statistično pomembnih razlik med skupinama ni.    

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Rezultati hi-kvadrat preizkusa so pokazali, da med študenti 2. in 4. letnika ni razlik v 

prepoznavanju učiteljevih načinov ugotavljanja znanja. Med študenti in učenci pa so razlike, 

saj učenci v primerjavi s študenti v večjem deleţu prepoznavajo kot učiteljeve načine 

ugotavljanja znanja načine, pri katerih učitelj eksplicitno ne ugotavlja znanja. V 

prepoznavanju posameznih eksplicitnih načinov ugotavljanja znanja pa med študenti in učenci 

ni razlik. Tudi na osnovi dobljenih rezultatov opisne statistike lahko sklepamo, da naše 

predvidevanje, da so predstave študentov 2. letnika o učiteljevih načinih ugotavljanja znanja 

pri pouku bliţe predstavam učencev kot predstavam študentov 4. letnika, ni bilo pravilno. 

Predvsem najbolj eksplicitne načine ugotavljanja znanja (odgovarjanje na vprašanja, učenec 

gre skozi nalogo, učenčeva (ne)vprašanja) so študenti 4. letnika navajali v pribliţno enakem 

deleţu kot učenci, medtem ko so bila odstopanja pri študentih 2. letnika nekoliko večja. 

Razlike se kaţejo tudi v zaznavanju učiteljevega opazovanja učencev pri delu. Ta način 

zaznavajo kot učiteljev način ugotavljanja znanja v najmanjšem deleţu študenti 2. letnika, 

najbolj pa študenti 4. letnika. Pri tem načinu ugotavljanja znanja se učenčevim zaznavam 

nekoliko bolj pribliţajo študenti 2. letnika. Prav tako se predstave študentov 2. letnika bolj 

pribliţajo predstavam učencev v navajanju sledenja pouku. To način ugotavljanja znanja so 

pogosteje navedli učenci in študenti 2. letnika. Obe skupini študentov v povprečju pogosteje 

navajata načine, pri katerih lahko učenec eksplicitno izrazi svoje znanje, medtem ko so učenci 

pogosteje navajali tudi načine, ki niso eksplicitno povezani z ugotavljanjem znanja učencev 
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ali pa so bolj subjektivne narave. Dobljeni rezultati so verjetno povezani s tem, da so bili 

učenci med samo opazovano uro hkrati tudi udeleţenci učnega procesa in ne le zunanji 

opazovalci. Prav tako se verjetno zavedajo, da učitelj o njihovem znanju lahko sklepa na 

podlagi tega, da ţe ima na nek način izoblikovano sliko o njihovem znanju in tako njegovo 

ugotavljanje znanja ni vedno vezano le na eksplicitno izraţeno znanje učencev pri pouku.  

 

7.2.1.4 Presojanje o lastnem znanju pri učencih 

Pri opazovani uri nas je zanimalo tudi, kako študenti zaznavajo pomen učiteljevih načinov 

ugotavljanja znanja pri pouku za učenčevo presojanje lastnega znanja. Študentom smo v ta 

namen zastavili vprašanje, ali so učenci pri uri imeli priloţnost izvedeti, ali snov razumejo ter 

kako. V tem primeru bomo torej analizirali, s katerimi učiteljevimi načini ugotavljanja znanja 

dobi, po mnenju študentov, učenec najboljšo povratno informacijo o svojem znanju. Zaznane 

predstave študentov s tega vidika bomo prav tako primerjali s predstavami učencev, kako 

vedo, da so snov pri uri razumeli. Rezultati so prikazani v tabeli (Tabela 41). 

 
(ŠTUDENT) Zakaj 

mislite, da so učenci imeli 

oz. niso imeli moţnost 

izvedeti, če snov 

razumejo?  

(UČENEC) Kako si 

izvedel, če si snov 

primerno razumel? 

Letnik študija  

Učenci 

Drugi letnik Četrti letnik Skupaj 

f f  % f f  % f f  % f f  % 

 A1. Odgovarjanje na 

vprašanja 
20 37,7 % 11 36,7 % 31 37,3 % 18 15,7 % 

A2. Učenec gre skozi 

naloge/dejavnost. 
13 24,5 % 8 26,7 % 21 25,3 % 46 40,0 % 

A3. Opazovanje učencev 

med delom. 
0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

A4. Učenceva 

(ne)vprašanja. 
14 26,4 % 9 30,0 % 23 27,7 % 16 13,9 % 

A5. Izjave učencev, da 

(ne) razumejo. 
2 3,8 % 0 0,0 % 2 2,4 % 0 0,0 % 

Skupaj 49 92,5 % 28 93,3 % 77 92,8 % 80 69,6 % 

B1. Sledenje pouku. 3 5,7 % 0 0,0 % 3 3,6 % 5 4,3 % 

B2. Nespecificiran 

subjektivni občutek. 
1 1,9 % 0 0,0 % 1 1,2 % 3 2,6 % 

B3. Sklicevanje na 

objektivno sposobnost 

otroka. 

0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
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B4. Sklicevanje na 

moţnost subjektivne 

presoje učitelja/učenca o 

razumevanju druge osebe. 

0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 5 4,3 % 

B5. Sklicevanje na snov. 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 2,6 % 

B6. Sklicevanje na razlago 

oz. obravnavo snovi. 
0 0,0 % 2 6,7 %  2 2,4 % 13 11,3 % 

Skupaj 1 3,8 % 2 6,7 % 6 7,2 % 29 25,2 % 

Drugo 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 6 5,2 % 

Tabela 41: Pogostost prepoznanih načinov učenčevega ugotavljanja lastnega znanja po 

izvedeni učni uri 

Predstave študentov 

 

Iz tabele (Tabela 41) vidimo, da največji deleţ študentov matematike meni, da lahko učenec 

oceni svoje razumevanje pri uri na podlagi odgovarjanja na učiteljeva vprašanja (37,3 %). V 

nekoliko manjšem deleţu, a še vedno zelo pogosto, se je študentom zdelo, da je učenec pri uri 

o svojem znanju lahko izvedel iz vprašanj, ki jih je (lahko) zastavil učitelju (27,7 %) ter iz 

reševanja nalog (25,3 %). Vsi stali načini ugotavljanja znanja so bili navedeni zelo redko ali 

nikoli. Večina študentov (92,8 %) je torej pri opazovanem pouku kot učenčev način 

ugotavljanja lastnega znanja prepoznala načine, pri katerih učitelj eksplicitno ugotavlja 

njihova znanja.  

 

Primerjava glede na letnik študija 

 

Tako študenti 2. letnika (37,7 %) kot študenti 4. letnika matematike (36,7 %) pripisujejo 

razgovoru največji pomen za učenčevo oblikovanje ocene o lastnem znanju. Med pogostimi 

načini so študenti obeh letnikov tudi navedli reševanje nalog (2. letnik: 24,5 %, 4. letnik: 26,7 

%) in učenčeva (ne)vprašanja (2. letnik: 26,4 %, 4. letnik: 30,0 %). Zelo majhen deleţ 

študentov 2. letnika je pri tem navedel tudi načine, ki jih ni navedel nihče od študentov 4. 

letnika matematike: izjave učencev, da (ne)razumejo, sledenje pouku, nespecificiran 

subjektivni občutek. Pri študentih 4. letnika pa se je v zelo majhnem deleţu pojavilo 

sklicevanje na razlago oz. obravnavano snov. Tega načina ni navedel nihče od študentov 2. 

letnika.  Ţe na osnovi rezultatov opisne statistike vidimo, da med študenti ni razlik v zaznanih 

predstavah o učenčevih virih informacij za ustvarjanje slike o lastnem znanja. Hi-kvadrat 

preizkus smo zaradi nizkih frekvenc pri nekaterih načinih ugotavljanja znanja izvedli za dve 

novi kategoriji načinov ugotavljanja znanja: načini, pri katerih učitelj eksplicitno ugotavlja 
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znanje učencev (A1-A5) in načini, ki niso eksplicitno vezani na ugotavljanje znanja (B1-B6). 

Na osnovi rezultata hi-kvadrat preizkusa sklepamo, da prepoznavanje načinov ugotavljanja 

znanja, na podlagi katerih učenec ve, ali snov razume, ni odvisno od letnika študija. Enake 

ugotovitve smo dobili tudi, ko smo izvedli hi-kvadrat test za najpogostejše načine 

ugotavljanja znanja (A1 - Odgovarjanje na vprašanja, A2 - Učenec gre skozi nalogo in A4 - 

Učenčeva (ne)vprašanja). 

 

Primerjava med študenti in učenci 

 

Če primerjamo rezultate študentov z rezultati učencev, vidimo, da je po mnenju učencev, 

reševanje nalog oz. to, da gre učenec skozi nalogo, za učence najpogostejši način (40,0 %), na 

podlagi katerega vedo, v kolikšni meri snov pri pouku razumejo. Medtem ko je zastopanost 

razgovora (37,3 %), reševanja nalog (25,3 %) in postavljanja vprašanj s strani učencev (27,7 

%) pri študentih precej enakomerno zastopana, pa učenci razgovora, tako z vidika 

učiteljevega postavljanja vprašanj (15,7 %) kot tudi učenčevih (ne)vprašanj (13,9 %), niso 

zaznali tako pogosto kot način, na podlagi katerega so pri pouku vedeli, v kolikšni meri znajo 

oz. razumejo obravnavano snov. V pribliţno enakem deleţu kot ta dva načina so učenci 

navajali učiteljevo razlago, na podlagi katere so vedeli, če snov razumejo. 

 

Hi-kvadrat preizkus smo zaradi nizkih frekvenc pri nekaterih načinih ugotavljanja znanja 

izvedli za dve novi kategoriji načinov ugotavljanja znanja: načini, pri katerih učitelj 

eksplicitno ugotavlja znanje učencev (A1-A5) in načini, ki niso eksplicitno vezani na 

ugotavljanje znanja (B1-B6). Na osnovi rezultata hi-kvadrat preizkusa (hi-kvadrat = 11,868, g 

= 1, P = 0,000) sklepamo, da so med učenci in študenti statistično pomembne razlike 

(hipotezo neodvisnosti smo zavrgli) v prepoznavanju učenčevih (eksplicitnih) načinov za 

ugotavljanje lastnega razumevanja snovi pri pouku. Podobno smo ugotovili pri izvedbi hi-

kvadrat testa (hi-kvadrat = 13,887, g = 2, P = 0,001) za najpogosteje prepoznane načine 

ugotavljanja znanja (A1 - Odgovarjanje na vprašanja, A2 - Učenec gre skozi nalogo in A4 - 

Učenčeva (ne)vprašanja), da so med študenti in učenci statistično pomembne razlike v 

prepoznavanju teh načinov za učenčevo ugotavljanje lastnega znanja.   
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Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov sklepamo, da predstave študentov 2. letnika o učenčevih 

načinih ugotavljanja lastnega znanja pri pouku niso bliţe predstavam učencev, ampak so bliţe 

predstavam študentov 4. letnika. Ugotovili smo, da se največjemu deleţu študentov zdi 

razgovor način ugotavljanja znanja, pri katerem dobi tako učitelj kot učenec informacijo o 

razumevanju snovi pri uri. Pri tem se mnenja študentov glede na letnik študija bistveno ne 

razlikujejo. Pri dobljenih rezultatih nas nekoliko preseneča, da so študenti pri učenčevih virih 

informacij o svojem znanju pogosto navedli vprašanja s strani učencev. Ta nnačin so za 

učiteljevo ugotavljanje znanja navedli v manjšem deleţu. Prav tako ta način ugotavljanja 

znanja pri uri ni bil v veliki meri zastopan, vendar pa so študenti razmišljali pri navajanju tega 

načina v smislu, če učenec ni razumel, je lahko vprašal. Pri učenčevih virih informacij o 

lastnem znanju pa prevladuje ugotavljanje znanja z reševanjem nalog. Na osnovi dobljenih 

rezutlatov torej sklepamo, da se učencem zdi pomembneje, da na nek način sami izkaţejo 

svoje znanje. V razgovor so redkokdaj vključeni vsi učenci in tako na ta način pogosteje 

preverjajo razumevanje le pri sebi v mislih (ali bi znali odgovoriti na vprašanje), medtem ko 

naloge pri pouku ponavadi rešujejo vsi učenci. Prav tako morajo učenci pri pouku matematike 

svoje znanje večinoma izkazovati s tem, da znajo uspešno reševati naloge in manj s tem, da 

ustrezno odgovarjajo na vprašanja. To je, predvidevamo, še en razlog, zakaj jim je reševanje 

nalog pogosteje pokazatelj, ali snov razumejo.  

 

7.2.1.5 Presojanje o znanju drugih učencev 

 

Ker so bili študenti pri opazovanih urah v vlogi zunanjih opazovalcev in niso mogli imeti 

predhodno oblikovane slike o znanju učencev, nas je tudi zanimalo, na podlagi katerih 

načinov ugotavljanja znanja so študenti ocenili, kolikšen del učencev je pri uri snov razumel. 

V podobno vlogo smo postavili tudi učence s tem, ko smo jih vprašali, kako vedo, ali so snov 

razumeli njihovi sošolci. Za razliko od študentov so bili učenci ţe "okuţeni" s sliko, ki jo 

imajo o znanju svojih sošolcev, tako da primerjava ni najbolj relevantna oz. pričakujemo, da 

se bodo učenci pri tem v večji meri sklicevali na načine ugotavljanja znanja, ki so povezani z 
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njihovo predstavo o znanju sošolcev in manj na eksplicitno izraţena dejanja učencev, s 

katerimi so pri uri izkazali svoje znanje. Rezultati so prikazani v tabeli (Tabela 42). 

 

Kako veste, kako so 

učenci/sošolci snov 

razumeli? 

Letnik študija  

Učenci 

Drugi letnik Četrti letnik Skupaj 

f f  % f f  % f f  % f f  % 

 A1. Odgovarjanje na 

vprašanja 
33 55,0 % 13 33,3 % 46 46,5 % 21 13,9 % 

A2. Učenec gre skozi 

naloge/dejavnost. 
6 10,0 % 10 25,6 % 16 16,2 % 18 11,9 % 

A3. Opazovanje učencev 

med delom. 
0 0,0 % 2 5,1 % 2 2,0 % 1 0,7 % 

A4. Učenceva 

(ne)vprašanja. 
1 1,7 % 1 2,6 % 2 2,0 % 6 4,0 % 

A5. Izjave učencev, da (ne) 

razumejo. 
7 11,7 % 1 2,6 % 8 8,1 % 12 7,9 % 

Skupaj 47 78,4 % 27 69,2 % 74 74,8 % 58 38,3 % 

B1. Sledenje pouku. 7 11,7 % 9 23,1 % 16 16,2 % 39 25,8 % 

B2. Nespecificiran 

subjektivni občutek. 
2 3,3 % 1 2,6 % 3 3,0 % 14 9,3 % 

B3. Sklicevanje na 

objektivno sposobnost 

otroka. 

0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 15 9,9 % 

B4. Sklicevanje na 

moţnost subjektivne 

presoje učitelja/učenca o 

razumevanju druge osebe. 

0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %  11 7,3 % 

B5. Sklicevanje na snov. 0 0, 0 %   0 0,0 % 0 0,0 % 4 2,6 % 

B6. Sklicevanje na razlago 

oz. obravnavo snovi. 
3 5,0 % 1 2,6 % 4 4,0 % 2 1,3 % 

Skupaj 12 20,0 % 11 28,3 % 23 23,2 % 85 56,4 % 

Drugo 1 1,6 % 1 1,5 % 2 2,0 % 8 5,3 % 

Tabela 42: Pogostost prepoznanih načinov ugotavljanja znanja drugih učencev po izvedeni 

učni uri 

Predstave študentov 

 

Iz tabele (Tabela 42) lahko razberemo, da so se študenti pri ugotavljanju znanja učencev pri 

opazovani uri v največjem deleţu sklicevali na načine, pri katerih so lahko učenci eksplicitno 

izrazili svoje znanje (74,8 %) in je bilo to znanje vidno tudi njim kot zunanjim opazovalcem. 

Med te načine, kot najpogosteje naveden, spada razgovor oz. odgovarjanje na vprašanja (46,5 

%) in v nekoliko manjšem deleţu reševanje nalog (16,2%). Študenti so se v enakem deleţu 

kot na reševanje nalog sklicevali na sledenje pouku (16,2 %). Učenci so bili torej kot zunanji 

opazovalci pozorni tudi na neverbalno komunikacijo učencev. Študenti so se redkeje 
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sklicevali še na naslednje načine ugotavljanja znanja: izjave učencev, da (ne)razumejo (8,1 

%), sklicevanje na razlago oz. obravnavo snovi (4,0 %), učenčeva (ne)vprašanja (2,0 %), 

opazovanje učencev med delom (2,0 %). 

Primerjava glede na letnik študija 

 

Iz tabele (Tabela 42) je razvidno, da je največji deleţ študentov obeh letnikov pri pouku 

ugotovil, ali so učenci snov razumeli preko učiteljevega postavljanja vprašanj učencem. 

Študenti 2. letnika so ta način v primerjavi s študenti 4. letnika kljub vsemu navedli v večjem 

deleţu. Pri študentih 4. letnika je manjši deleţ študentov zapisal tudi opazovanje učencev med 

delom. Za ta način se ni odločil nihče od študentov 2. letnika. Pri študentih 4. letnika je večji 

deleţ študentov (32,1 %) v primerjavi s študenti 2. letnika (11,7 %) navedel sledenje pouku.  

 

Hi-kvadrat preizkus smo zaradi nizkih frekvenc pri nekaterih načinih ugotavljanja znanja 

izvedli za dve novi kategoriji načinov ugotavljanja znanja: načine, pri katerih učitelj 

eksplicitno ugotavlja znanje učencev (A1-A5) in načine, ki niso eksplicitno vezani na 

ugotavljanje znanja (B1-B6). Na osnovi rezultata hi-kvadrat preizkusa sklepamo, da 

prepoznavanje eksplicitnih načinov ugotavljanja znanja, na podlagi katerih študent pri 

opazovanju ure ve, ali so učenci snov razumeli, ni odvisno od letnika študija.  

 

Hi-kvadrat preizkus (hi-kvadrat = 6,067, g = 2, P = 0,048) za posamezne, najbolj pogosto 

prepoznane načine ugotavljanja znanja (A1 - Odgovarjanje na vprašanja, A2 - Učenec gre 

skozi nalogo in A3-A5 - Drugo: Opazovanje učencev, Učenčeva (ne)vprašanja, Izjave 

učencev, da ne razumejo), pa je pokazal, da so med študenti razlike (hipotezo neodvisnosti 

smo ovrgli) v prepoznavanju teh načinov za ugotavljanje znanja s strani študentov kot 

zunanjih opazovalcev.  

 

Primerjava med študenti in učenci 

 

Učenci v primerjavi s študenti razgovora pri pouku niso tako pogosto (13,9 %) zaznali kot 

način dela pri pouku, na podlagi katerega bi videli, ali njihovi sošolci snov razumejo. 

Reševanje nalog pa so navajali nekoliko redkeje (11,9 %) kot študenti. Pri reševanju nalog so 

se po pogostosti navedbe bolj pribliţali študentom 2. letnika, medtem ko pri navajanju 
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razgovora bolj študentom 4. letnika. Učencem je bil najbolj pomemben način, na podlagi 

katerega so ugotovili, ali sošolci snov razumejo, sledenje pouku (25,8 %). Sledenje pouku so 

pri študentih pogosteje navajali študenti 4. letnika (23,1 %) in so se tako v svojih zaznanih 

predstavah tega načina bolj pribliţali učencem kot študenti 2. letnika. V primerjavi s študenti 

so učenci pogosteje sklepali o razumevanju sošolcev na podlagi bolj subjektivnih načinov 

ugotavljanja znanja oz. načinov, ki niso eksplicitno vezani na ugotavljanje znanja pri pouku. 

Takšno je bilo tudi naše predvidevanje, saj se učenci med seboj poznajo in so pri bili 

odgovarjanju pod vplivom ţe obstoječe slike o znanju svojih sošolcev. Tako so se pri 

odgovorih večkrat (9,9 %) sklicevali tudi na objektivno sposobnost sošolca, na nespecificiran 

subjektivni občutek in na moţnost svoje subjektivne presoje o sošolčevem razumevanju. Ti 

načini ugotavljanja znanja pri učencih pokrivajo malo več kot tretjino (35,8 %) vseh 

odgovorov in kaţejo na to, kako pomembne faktor oz. kakšen vpliv ima lahko ţe obstoječa 

slika o znanju nekega učenca na mnenje o razumevanju znanja učenca pri neki konkretni uri.  

 

Hi-kvadrat preizkus smo zaradi nizkih frekvenc pri nekaterih načinih ugotavljanja znanja 

izvedli za dve novi kategoriji načinov ugotavljanja znanja: načini, pri katerih učitelj 

eksplicitno ugotavlja znanje učencev (A1-A5) in načini, ki niso eksplicitno vezani na 

ugotavljanje znanja (B1-B6). Na osnovi rezultata hi-kvadrat preizkusa (hi-kvadrat = 29,81, g 

= 1, P = 0,000) sklepamo, da so med učenci in študenti statistično pomembne razlike 

(hipotezo neodvisnosti smo zavrgli) v prepoznavanju načinov za ugotavljanje znanja učencev 

pri pouku s strani študentov oz. učencev (za sošolce).  

 

Podobno smo ugotovili pri izvedbi hi-kvadrat testa (hi-kvadrat = 20,411 g = 3, P = 0,000) za 

najpogosteje prepoznane načine ugotavljanja znanja (A1 - Odgovarjanje na vprašanja, A2 - 

Učenec gre skozi nalogo, A3-A5 - Drugo: Opazovanje učencev, Učenčeva (ne)vprašanja, 

Izjave učencev, da ne razumejo, B1: Sledenje pouku), da so med študenti in učenci statistično 

pomembne razlike v prepoznavanju teh načinov ugotavljanje znanja učencev z njihove strani 

kot zunanjih opazovalcev (učencev oz. sošolcev). 
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Sklepne ugotovitve 

  

Največji deleţ študentov obeh letnikov je menil, da so pri opazovanem pouku največ izvedeli 

o znanju učencev na osnovi učiteljevih eksplicitnih načinov ugotavljanja znanja. Pri tem so v 

največjem deleţu navedli učiteljevo postavljanje vprašanj, ki je bilo dejansko pri večini ur 

tudi najbolj prisotno. Menimo, da so študenti preko poslušanja razgovora lahko ugotovili, v 

kolikšni meri snov razumejo učenci, ki so v razgovoru pri pouku sodelovali. O znanju ostalih 

učencev na podlagi tega načina ugotavljanja znanja ne morejo sklepati ničesar. Pri reševanju 

nalog so imeli študenti nekoliko slabši vpogled v to, kako učenci rešujejo naloge. O njihovi 

uspešnosti reševanja so tako lahko predvsem sklepali na podlagi učenčevih izjav, da 

(ne)razumejo, poročanja rešitev nalog, komentarjev in vprašanj s strani učencev. Med študenti 

so glede na letnik študija razlike v prepoznavanju posameznih eksplicitnih načinov 

ugotavljanja znanja. Pri študentih 2. letnika je tako bilo v največjem deleţu prepoznano 

ugotavljanje znanja preko postavljanja vprašanj, medtem ko študenti 4. letnika niso bili tako 

enotni v navedbi tega načina. Precej študentov 4. letnika se je tako odločilo tudi za reševanje 

nalog in sledenje pouku. Ugotovili smo tudi razlike v prepoznavanju načinov ugotavljanja 

znanja, za posameznikovo presojanje znanja o drugi osebi med študenti in učenci. Učenci so 

se v primerjavi s študenti v večjem deleţu sklicevali na bolj subjektivne načine ugotavljanja 

znanja. Tako smo tudi predvideli, saj se učenci med seboj poznajo in so bili pri odgovarjanju 

na vprašalnik ţe pod vplivom obstoječe slike o znanju sošolcev. Pri odgovorih so se tako 

sklicevali tudi na učenčevo objektivno sposobnost, na nespecificiran subjektivni občutek in na 

moţnost svoje subjektivne presoje o sošolčevem razumevanju. Ti načini ugotavljanja znanja 

pri učencih pokrivajo več kot tretjino vseh odgovorov in kaţejo na to, kako velik vpliv ima ţe 

obstoječa slika o posameznikovem znanju na oblikovanje nadaljnjih sodb o znanju tega 

posameznika.  

 

7.2.1.6 Shema prepoznanih načinov neformalnega preverjanja 

 

Na osnovi dobljenih rezultatov smo oblikovali tudi slikovni prikaz modela zaznavanja 

neformalnih načinov (virov informacij) ugotavljanje znanja učencev pri pouku s strani 

študentov in učencev. Na sliki (Slika 8) je prikazano, kako učenec ve, ali snov razume, kako 
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ve, ali jo razumejo sošolci in kako učitelj po mnenju učenca, ve, da jo on in/ali sošolci 

razumejo. Na naslednji sliki (Slika 9) pa je prikazano, kako študent ve, kako učenci snov 

razumejo in kako, po mnenju študenta, učitelj oz. učenec ve, kako snov pri pouku razume. Na 

slikah smo z debelino črt, ki označujejo povezave, označili pogostost navajanja posameznega 

načina s strani študentov in učencev. Debelejša kot je črta, pogosteje so študenti/učenci ta 

način pri pouku zaznali kot način ugotavljanja znanja.  

 

 

Slika 8: Model neformalnih načinov preverjanja z vidika učencev 
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Slika 9: Model neformalnih načinov preverjanja z vidika študentov 

 

Učiteljevi načini ugotavljanja znanja pri pouku. Če primerjamo obe sliki, vidimo, da 

največ študentov meni, da učitelj ugotovi znanje učencev na podlagi njihovih odgovorov na 

vprašanja pri pouku. Učenci so za razliko od študentov pribliţno enako pogosto navedli kar tri 

načine ugotavljanja znanja, in sicer učenčevo odgovarjanje na vprašanja, učiteljevo 

opazovanje učenčevega sledenja pouku in moţnost subjektivne presoje učitelja o učenčevem 

razumevanju snovi. Vendar pa sta ta dva načina, poleg opazovanja učencev med delom ter 

reševanja nalog, še kar pogosto zaznana tudi pri študentih. Učenci so, podobno kot študenti, 

še kar pogosto zaznali reševanje nalog in tudi izjave učencev, da (ne)razumejo. Izjave 

učencev, da (ne)razumejo, so študenti redko zaznali kot učiteljev način ugotavljanja znanja. 

Prav tako so redko zaznali povezanost učiteljevega ugotavljanja znanja z učenčevim 

zastavljanjem vprašanj in učiteljevo razlago snovi. Redkokdaj so študenti učiteljev način 

ugotavljanja znanja izrazili z nespecificiranim subjektivnim občutkom. Nekateri učenci, 

čeprav redki, pa so se pri učiteljevem ugotavljanju znanja sklicevali na učno snov ali 
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objektivno sposobnost otroka. Teh načinov študenti niso zaznali v povezavi z učiteljevim 

ugotavljanjem znanja.  

Načini ugotavljanja znanja za učenčevo samoocenjevanje. S slike 8 in slike 9 lahko tudi 

primerjamo, kako so študenti zaznavali načine ugotavljanja znanja, ki so pomembne, da 

učenev ve, kako snov razume, in katere načine so v ta namen zaznavali učenci. Medtem ko so 

študenti zelo pogosto navajali tako učenčevo odgovarjanje na vprašanja, reševanje nalog kot 

učenčeva (ne)vprašanja, so se učenci sklicevali predvsem na reševanje nalog, nekoliko 

redkeje pa tudi na odgovarjanje na vprašanja, vprašanja učencev in razlago snovi. Najbolj 

redko so tako učenci kot študenti navedli sledenje pouku in nespecificiran subjektivni 

občutek. Študenti so, čeprav redko, navedli kot učenčevevo samoocenjevanje tudi izjave 

učencev, da ne(razumejo). Na ta način ugotavljanja znanja se ni skliceval nihče izmed 

učencev. Nekaj pa se jih je sklicevalo na samo učno snov (npr. ve, ker je snov lahka).  

 

Načini ugotavljanja znanja zunanjih opazovalcev pouka. Če pogledamo, kako študenti 

vedo, koliko učenci znajo in kako vedo to posamezni učenci za svoje sošolce, vidimo, da so 

se študenti spet najpogosteje sklicevali na odgovarjanje na vprašanja pri pouku. Nekaj pa se 

jih je sklicevalo še na reševanje nalog, sledenje pouku in izjave učencev, da (ne)razumejo. 

Redko je bilo pri študentih zaznati tudi, da bi vedeli, koliko učenci znajo, na podlagi 

učenčevih vprašanj pri uri, opazovanja učencev med delom ali glede na učiteljevo razlago 

(torej, ker je učitelj dobro razloţil, učenci snov razumejo). Učenci so se za razliko od 

študentov, sklicevali predvsem na to, da vedo, koliko učenci znajo glede na to, koliko so 

sledili pouku. Pogosto, čeprav nekoliko redkeje kot na sledenje pouku, so se učenci sklicevali 

na odgovarjanje na vprašanja, reševanje nalog, izjave učencev, da (ne)razumejo, objektivno 

sposobnost otroka, moţnost svoje subjektivne presoje o znanju sošolcev ali pa razumevanje 

sošolcev izrazili z nekim nespecificiranim subjektivnim občutkom. Število različnih zaznanih 

načinov ugotavljanja znanja je v tem primeru pri učencih večje kot pri študentih, kar je 

povezano predvsem z navajanjem načinov ugotavljanja znanja (objektivna sposobnost otroka, 

moţnost subjektivne presoje), ki so povezani s tem, da svoje sošolce poznajo ţe od prej in 

imajo ţe nekoliko izoblikovano sliko o njihovem znanju. Študenti pa predhodno izoblikovane 

slike niso mogli imeti in so tako navajali predvsem načine, pri katerih je lahko učenec 

eksplicitno izrazil razumevanje pri uri, tako da je bilo vidno tudi študentu.  
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Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Na osnovi predstavljenih modelov zaznanih načinov ugotavljanja znanja pri pouku tako z 

vidika učenca kot študenta, lahko potrdimo to, kar je ugotovila ţe Watsonova (2000), da 

učitelji neprestano in s prepletanjem različnih načinov ugotavljanja znanja pri pouku 

sprejemajo informacije o učenčevem razumevanju snovi. Dodatno smo z našim modelom 

ugotovili, da si tudi učenci na podlagi različnih virov informacij, podobno kot učitelji, 

neprestano oblikujejo mnenje o tem, koliko pri uri razumejo in koliko razumejo njihovi 

sošolci. Tudi učenčevo ustvarjanje slike o njegovem znanju in o znanju njegovih sošolcev, 

nastaja s prepletanjem različnih načinov neformalnega ugotavljanja znanja in tudi drugih 

dejavnikov, ki niso toliko eksplicitno vezani na ugotavljanje znanja pri pouku (npr. objektivna 

sposobnost učenca, učna snov, razlaga, ipd.). Za študente kot bodoče učitelje in tudi za 

učitelje je pomembno, da vedo, na podlagi česa si učenec oblikuje sliko o svojem znanju, saj 

bodo s tem lahko bolj pozorni na uporabo teh načinov ugotavljanja znanja pri pouku. 

Predvsem na to, kako preko teh načinov, učencem posredujejo povratno informacijo o 

njihovem znanju.  

 

7.2.2 Pomembnost prepoznanih načinov neformalnega preverjanja 

 

Do sedaj smo pogledali, katere načine ugotavljanja znanja so študenti in tudi učenci pogosteje 

zaznali pri pouku kot način ugotavljanja znanja učencev in kot način učenčevega oblikovanja 

ocene o lastnem znanju. Zanimalo pa nas je tudi, kateri izmed teh načinov se zdijo študentom 

pomembnejši glede na količino in koristnost informacij, ki jih učitelju nudijo. Do ugotovitev 

smo prišli z analizo pripisovanja pomembnosti načinom, ki so jih študenti zapisali na 

opazovalnem listu. Študenti so zaznane načine ugotavljanja znanja tako razvrstili po 

pomembnosti glede na količino in koristnost informacij, ki jo učitelj s posameznim načinom 

ugotavljanja znanja dobi. Pri tem je 1 pomenilo najbolj pomemben način, 2 drugi najbolj 

pomemben način itd. Manjša kot je torej povprečna vrednost pomembnosti za izbrani način 

ugotavljanja znanja, bolj je ta način pomemben za ugotavljanje znanja učenca. Osnovna 

izračunana aritmetična sredina za pomembnost posameznega načina M v tabelah (Tabela 43, 

Tabela 44) je vezana le na dodelitev pomembnosti tistim načinom, ki jih je je študent zaznal 
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in prepoznal (zapisal na opazovalni list) ter jim pripisal pomembnost. Če študent nekega 

načina ugotavljanju znanja ni zaznal in prepoznal, sklepamo, da mu ne daje nobene 

pomembnosti za ugotavljanje znanja učencev. Da bi to upoštevali pri pripisovanju 

pomembnosti posameznemu načinu ugotavljanja znanja, smo izračunali aritmetično sredino 

M¹ (oz. M²) pomembnosti načina, pri čemer smo nezaznanim načinom s strani študentov 

pripisali pomembnost 7 (način smo torej označili kot najmanj pomemben izmed vseh 7 

zaznanih načinov pri pouku). Pri ugotavljanju razlik med študenti pa smo upoštevali vrednosti 

prvotno izračunane aritmetične sredine.  

 

 

Pomembnost načina 

ugotavljanja znanje glede na 

količino informacij 

 

 

 

 

Letnik 

študija 

 

 

 

 

f 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

SD 

 

 

 

 

M
1
 

Levenov 

preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus 

enakosti 

povprečij 

F P t P 

 

A1. Odgovarjanje na 

vprašanja. 

Mat 2. L 42 1,38 0,623 1,38 
0,562 0,456 -0,344 0,732 

Mat 4. L 25 1,44 0,768 1,44 

A2. Učenec gre skozi 

naloge/dejavnost. 

Mat 2. L 42 2,05 0,825 2,05 
0,010 0,923 1,057 0,294 

Mat 4. L 25 1,84 0,688 1,84 

A3. Opazovanje učencev 

med delom. 

Mat 2. L 15 2,93 0,884 5,55 
0,030 0,863 1,080 0,292 

Mat 4. L 9 2,56 0,726 5,40 

A4. Učenceva 

(ne)vprašanja. 

Mat 2. L 7 4,00 0,816 6,50 
0,330 0,580 0,461 0,656 

Mat 4. L 4 3,75 0,957 6,48 

A5. Izjave učencev, da (ne) 

razumejo. 

Mat 2. L 9 2,22 0,667 5,98 
12,491 0,006 -0,183 0,884 

Mat 4. L 2 2,50 2,121 6,64 

B1. Sledenje pouku. 
Mat 2. L 13 2,62 1,121 5,64 

2,167 0,163 1,888 0,080 
Mat 4. L 3 1,33 0,577 6,32 

B6. Sklicevanje na razlago 

oz. obravnavo snovi. 

Mat 2. L 2 3,50 0,707 6,83 
3,750 0,148 0,372 0,735 

Mat 4. L 3 3,00 1,732 6,52 

Tabela 43: T-test statistične pomembnosti razlik povprečnih stopenj pomembnosti 

posameznih načinov (glede na količino pridobljenih informacij) med študenti 2. in 4. letnika 

matematike z vezavami 

 

 

 
                                                           

1
 Izračunana aritmetična sredina pomembnosti načina, pri kateri se upošteva tudi pogostost zaznavanja tega 

načina; če način pri študentu ni bil naveden, je bilo upoštevano, da je bil naveden s pomembnostjo 7 

(najmanj pomemben), saj smo imeli 7 različnih zaznanih načinov. 
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Pomembnost načina 

ugotavljanja znanje glede na 

koristnost informacij 

 

 

 

 

Letnik 

študija 

 

 

 

 

f 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

SD 

 

 

 

 

M
2
 

Levenov 

preizkus 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus 

enakosti 

povprečij 

F P t P 

 

A1. Odgovarjanje na 

vprašanja. 

Mat 2. L 42 1,52 0,671 1,52 
0,505 0,480 0,741 0,462 

Mat 4. L 25 1,40 0,645 1,40 

A2. Učenec gre skozi 

naloge/dejavnost. 

Mat 2. L 42 1,98 0,924 1,98 
0,820 0,368 0,820 0,415 

Mat 4. L 25 1,80 0,707 1,80 

A3. Opazovanje učencev 

med delom. 

Mat 2. L 15 2,53 0,915 5,40 
0,012 0,915 -0,334 0,742 

Mat 4. L 9 2,67 1,000 5,44 

A4. Učenceva 

(ne)vprašanja. 

Mat 2. L 7 3,43 0,976 6,41 
0,329 0,580 0,599 0,564 

Mat 4. L 4 3,00 1,414 6,36 

A5. Izjave učencev, da (ne) 

razumejo. 

Mat 2. L 9 2,78 1,563 6,10 
0,130 0,727 -0,565 0,586 

Mat 4. L 2 3,50 2,121 6,72 

B1. Sledenje pouku. 
Mat 2. L 13 2,62 1,044 5,64 

0,225 0,642 0,926 0,370 
Mat 4. L 3 2,00 1,000 6,40 

B6. Sklicevanje na razlago 

oz. obravnavo snovi. 

Mat 2. L 2 3,00 1,414 6,81 
15,000 0,030 -0,316 0,797 

Mat 4. L 3 3,33 0,577 6,56 

Tabela 44: T-test statistične pomembnosti razlik povprečnih stopenj pomembnosti 

posameznih načinov ugotavljanja znanja (glede na koristnost pridobljenih informacij) med 

študenti 2. in 4. letnika matematike z vezavami 

 

Predstave študentov 

 

Za laţjo predstavo pripisovanja pomembnosti posameznim načinom ugotavljanja znanja smo 

v tabeli (Tabela 45) prikazali razvrstitev načinov po pomembnosti glede na letnik študija, pri 

čemer smo upoštevali tudi načine, ki jih je študent ni zaznal in jim tako ni pripisal 

pomembnosti.  

 

 

 

 

 

                                                           

2
 Izračunana aritmetična sredina pomembnosti metode, pri kateri se upošteva tudi pogostost zaznavanja te 

metode; če metoda pri študentu ni bila navedene, je bilo upoštevano, da je bila navedena s pomembnostjo 7 

(najmanj pomembna), saj smo imeli 7 različnih zaznanih metod. 
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POMEMEMBNOST VSEH MOŢNIH ZAZNANIH NAČINOV UGOTAVLJANJA ZNANJA 

KOLIČINA INFORMACIJ KORISTNOST INFORMACIJ 

2. LETNIK 4. LETNIK 2. LETNIK 4. LETNIK 

Odgovarjanje na 

vprašanja. 

Odgovarjanje na 

vprašanja. 

Odgovarjanje na 

vprašanja. 

Odgovarjanje na 

vprašanja. 

Učenec gre skozi 

naloge/dejavnost. 

Učenec gre skozi 

naloge/dejavnost. 

Učenec gre skozi 

naloge/dejavnost. 

Učenec gre skozi 

naloge/dejavnost. 

Opazovanje učencev 

med delom. 

Opazovanje učencev 

med delom. 

Opazovanje učencev 

med delom. 

Opazovanje 

učencev med 

delom. 

Sledenje pouku. Sledenje pouku. Sledenje pouku. 

Učenčeva 

(ne)vprašanja. 

Izjave učencev, da 

(ne) razumejo. 

Učenceva 

(ne)vprašanja. 

Izjave učencev, da 

(ne) razumejo. 
Sledenje pouku. 

Učenceva 

(ne)vprašanja. 

Sklicevanje na razlago 

oz. obravnavo snovi. 

Učenceva 

(ne)vprašanja. 

Sklicevanje na 

razlago oz. 

obravnavo snovi. 

Sklicevanje na 

razlago oz. 

obravnavo snovi. 

Izjave učencev, da (ne) 

razumejo. 

Sklicevanje na 

razlago oz. 

obravnavo snovi. 

Izjave učencev, da 

(ne) razumejo. 

Tabela 45: Razvrstitev vseh zaznanih načinov ugotavljanja znanja pri pouku po pomembnosti 

glede na količino in koristnost informacij 

 

Vsi študenti so ne glede na letnik študija ocenili razgovor učitelja z učenci (odgovarjanje na 

vprašanja) pri opazovanem pouku kot način ugotavljanja znanja, s katerim je učitelj zbral 

največ in najbolj koristne informacije o znanju učencev. Študenti so na drugo mesto, kot 

naslednji najpomembnejši način za pridobivanje največ in najbolj koristnih informacij o 

učenčevem znanju, uvrstili učenčevo reševanje nalog. Na tretje mesto so po enakem kriteriju 

uvrstili opazovanje učencev med delom. Ostalim načinom ugotavljanja znanja so pripisali 

precej manjšo pomembnost tako glede na količino kot tudi koristnost informacij. 

 

Primerjava glede na letnik študija 

 

Iz obeh tabel (Tabela 44, Tabela 45) na osnovi rezultatov t-testa enakosti povprečij vidimo, da 

med študenti glede na letnik študija pri pripisovanje pomembnosti posameznemu zaznanemu 

načinu ugotavljanja znanja, tako glede na količino kot tudi koristnost informacij, statistično 

pomembnih razlik ni.  Študenti 2. letnika so vse moţne zaznane načine ugotavljanja znanja 

razvrstili po pomembnosti glede na količino in koristnost informacij v enakem zaporedju. To 

pomeni, da nekemu načinu ugotavljanja znanja pripisujejo podobno stopnjo pomembnosti 
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tako za zbiranje čim več kot tudi čim bolj koristnih informacij. Študenti 4. letnika tudi 

večinoma ne razlikujejo pomembnosti načinov ugotavljanja znanja glede na količino in 

koristnost informacij. Razlika je le pri učenčevih (ne)vprašanjih in sledenju pouku. 

Učenčevim (ne)vprašanjem v primerjavi s slednjem pouku pripisujejo večjo pomembnost 

glede na koristnost kot glede na količino informacij. Vsi študenti so najmanjšo pomembnost 

za pridobivanje čim več in čim bolj koristnih informacij pripisali načinom ugotavljanja 

znanja, ki so eksplicitno manj izraţeni (sledenje pouku, izjave učencev, da (ne)razumejo, 

sklicevanje na razlago oz. obravnavo snovi) ali so bili pri pouku redkeje prisotni (učenčeva 

(ne)vprašanja).  

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Z dobljenimi rezultati smo večinoma zadovoljni, saj so študenti kot najbolj pomembne načine 

ugotavljanja znanja zaznali tiste, preko katerih je učenec pri uri eksplicitno izkazal svoje 

znanje in so manj podvrţeni subjektivnosti oblikovanja učiteljeve ocene o učenčevem znanju. 

Če bo torej študent kot učitelj pri uri dojemljiv za pridobivanje novih informacij o znanju 

učencev in o znanju ne bo sklepal le na osnovi ţe izoblikovane slike o njegovem znanju, bo 

imel priloţnost, da bo sproti prilagajal učni proces znanja učencev in hkrati na osnovi novih 

informacij po potrebi tudi spreminjal obstoječo sliko o znanju učencev. S tem se bo tudi 

izognil cikličnemu samodokazovanju, na katerega je opozorila ţe Watsonova (2006), ko je 

obravnavala subjektivnost načinov neformalnega ugotavljanja znanja. Res pa je, da so bili 

študenti pri uri v vlogi zunanjih opazovalcev in so se tako logično osredotočili ravno na te 

načine, ki so njim bili pri uri najbolj vidni. Rezultati bi verjetno bili nekoliko drugačni, če bi 

bili študenti v vlogi učiteljev in bi neko obdobje ţe poučevali. Takrat bi se verjetno tudi 

študenti pri ugotavljanju znanja učence večkrat sklicevali na to, kar o učencih vedo ţe iz 

predhodnih ur in ne le na eksplicitno izraţena dejanja pri uri. 
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7.2.3 Primerjava deklarativnih in zaznanih predstav o neformalnem 

preverjanju 

 

Primerjavo deklarativnih predstav študentov z zaznanimi predstavami bomo naredili le opisno 

na osnovi ugotovitev do sedaj predstavljenih analiz, ne pa tudi statistično. Tako na ravni 

deklarativnih kot zaznanih predstav smo pri študentih identificirali poznavanje 

najpomembnejših načinov neformalnega ugotavljanja znanja, pri katerih lahko učenec 

eksplicitno izrazi svoje znanje. Na ravni zaznanih predstav smo dodatno ugotovili, da 

študenti, predvsem 2. letnika, zaznavajo še nekatere druge, nekoliko bolj subjektivne načine 

ugotavljanja znanja, ki jih na ravni deklarativnih predstav niso navajali. To pomeni, da so se 

pri učiteljevem ugotavljanju znanja sklicevali na njegovo moţnost subjektivne presoje, s 

sklepanjem na to, da učence pozna in tako ve, kdo je snov pri uri razumel. Občasno pa so na 

podlagi videnega pri uri izrazili prepričanje, da so učenci snov razumeli na podlagi 

nespecificiranega občutka in ne nekega eksplicitno izraţenega načina ugotavljanja znanja. 

Ugotovili smo tudi, da so študenti 4. letnik na ravni deklarativnih predstav razgovor v 

hipotetičnih situacijah, v katere so bili postavljeni, redkeje navajali v primerjavi z reševanjem 

nalog. Na ravni zaznanih predstav, kjer so študenti izhajali iz konkretnih opazovanih situacij, 

pa so študenti 4. letnika razgovor pogosteje navedli kot učiteljev način ugotavljanja znanja, v 

primerjavi z reševanjem nalog. Pri opazovanih urah so torej bolj izhajali iz dejanskega 

dogajanja v razredu, saj je pri vseh urah potekala obravnava nove snovi na osnovi razgovora. 

Reševanja nalog je bilo pri urah bolj malo, pri nekaterih le samo kakšen primer. Njihove 

pogostejše navedbe razgovora so se tako skladale predvsem s prevladujočim načinom dela pri 

opazovanih urah. Pri študentih 2. letnika je bil razgovor tako na ravni deklarativnih kot 

zaznanih predstav večinoma pogosteje naveden kot način ugotavljanja znanja. Študenti 4. 

letnika so se na ravni deklarativnih predstav bolj zavedali tudi drugih načinov ugotavljanja 

znanja, kot je opazovanje sledenja pouku, neverbalna komunikacija in učenčeva vprašanja, 

medtem ko so se na ravni zaznanih predstav pogosteje sklicevali na načine, ki omogočajo 

učencu, da ekplicitno izrazi svoje znanje pri pouku. Pri študentih 2. letnikov pa smo ravno pri 

deklarativnih predstavah pogrešali nekoliko širši nabor navajanja neformalnih načinov 

ugotavljanja znanja, medtem ko so na ravni zaznavanja večkrat navajali tudi druge, pri uri 

manj vidne rezultate učenčevega znanja (sklicevali so se tudi na moţnost učiteljeve 

subjektivne presoje). Tako na ravni deklarativnih predstav kot tudi zaznanih predstav smo pri 
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študentih obeh letnikov pogrešali pogostejše zaznavanje opazovanja učencev med delom, saj 

je ta način ugotavljanja znanja prisoten pri vsaki učni uri. Premalo so študenti tudi navajali in 

zaznavali neverbalno komunikacijo v razredu, saj je tudi ta prisotna ves čas. Redko so tudi 

navajali postavljanje vprašanj s strani učencev. Učenčeva vprašanja so na ravni zaznanih 

predstav študenti pogosteje navedli v pomenu za učenca, da pridobi informacijo o svojem 

znanja, ne pa v pomenu za učiteljevo zbiranje informacij o znanju učencev. Na ravni zaznanih 

predstav so rezultati povezani z navajanjem postavljanja vprašanj zadovoljivi, saj v 

opazovanih urah študenti niso imeli veliko priloţnosti, da bi ta način zaznali. Pričakovali pa 

smo, da bi ta način pogosteje navedli na ravni deklarativnih zaznav, saj je dobro, da v razredu 

vzpostavimo takšno klimo, kjer učenci vedo, da so vprašanja zaţelena, da jih čim večkrat 

zastavljajo, hkrati pa se mora učitelj zavedati pomena tovrstnih vprašanj za pridobivanje 

informacij o znanju učencev. 
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Marentič Poţarnikova in Plut Pregljeva (2009) poudarjata, da so učenčeve prvotne ideje 

pogosto močno zasidrane v njihovih moţganih in se tako vedno znova ponavljajo, ne da bi se 

tega zavedali. Tako pravita, da se tudi pri učiteljih opazi, kako njihova pojmovanja znanja, ki 

so jih pridobili med šolanjem oz. med študijem, vplivajo na njihovo neposredno delo pri 

pouku, ne da bi se tega sploh zavedali. Naš namen v nalogi je torej bil, da raziščemo, kakšne 

predstave (tako zaznane kot deklarativne) imajo študenti o neformalnem formativnem 

preverjanju znanja ob začetku študija ter kakšne so te predstave ob koncu študija. O 

neformalnem formativnem preverjanju znanja je namreč bolj malo raziskav, avtorji, ki pa so s 

tem področjem ukvarjali, pravijo, da učiteljevo neformalno preverjanje znanja pomembno 

vpliva na interakcije, ki jih učitelj vzpostavlja z učenci v razredu, na povratne informacije, ki 

jih učencem daje in navsezadnje tudi na samo učinkovitost učnega procesa. Posebej nekateri 

avtorji (Watson 2000, Zupanc, 2004c) izpostavljajo učiteljevo subjektivnost pri tovrstnem 

ugotavljanju znanja in posledično nepravično obravnavo učencev, do katere lahko pride, če 

ima tovrstne načine ugotavljanja znanja učitelj premalo ozaveščene. Po drugi strani pa 

Tyleejeva (1999) pravi, da si učitelj, kljub večji subjektivnosti tovrstnih načinov ugotavljanja 

znanja, na njihovi osnovi lahko izoblikuje bolj celovito sliko o učenčevem znanju.  Ker so 

tovrstni načini ugotavljanja znanja vpeti v sam učni proces, Tyleejeva (1999) pravi, da se 

večkrat zdi, da jim ni potrebno posvetiti posebne pozornosti. Tako bi pozornost usmerjena k 

neformalnim načinom formativnega preverjanja znanja lahko pomagala programom, ki 

izobraţujejo bodoče učitelje, šolskim okolišem in nacionalni izobraţevalni politiki, da na 

formativno preverjanje znanja pogledajo iz različnih zornih kotov in se tako ne osredotočajo 

le na bolj občasno formalno preverjanje učenčevega znanja (Ruiz Primo, 2011). Da bi torej 

videli, ali so si študenti med študijem izoblikovali ustrezne deklarativne predstave o 

neformalnem formativnem preverjanju znanja, na podlagi katerih bodo najverjetneje potem 

delovali v razredu, smo proučili, kako na deklarativni ravni razumejo neformalno ugotavljanje 

znanja v odnosu do formalnega, katere načine neformalnega ugotavljanja znanja poznajo oz. 

bi jih uporabili v nekih hipotetičnih situacijah v namen ugotavljanja znanja, kako pogosto bi 

posamezne načine uporabili ter tudi kako vidijonjihovo izvajanja. Pri tem smo ugotavljali 

razlike med študenti matematike ob začetku in koncu študija in razlike med študijskima 

programoma, ki izobraţujeta študente za poučevanje matematike, tj. program dvopredmetni 
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učitelj matematike in program razredni pouk. Ker se predstave študentov na deklarativni ravni 

lahko razlikujejo od zaznanih predstav pri konkretnih opazovanih urah, smo pri študentih 

dvopredmetnega študijskega programa matematika raziskali, kako zaznavajo in prepoznavajo 

načine neformalnega ugotavljanja znanja pri opazovanih urah ter jih tudi primerjali glede na 

letnik študija in v primerjavi s predstavami učencev, ki so pri urah bili opazovani. V 

nadaljevanju bomo povzeli ključne ugotovitve naše raziskave in na njihovi osnovi oblikovale 

smernice za izobraţevanje bodočih učiteljev matematike na področju neformalnega 

formativnega preverjanja znanja, ki lahko pripomoreje k dvigu kakovosti izobraţevanja in 

usposabljanja bodočih učiteljev matematike na tem področju. 

Razumevanje neformalnega ugotavljanja znanja v odnosu do formalnega. V teoretičnem 

delu smo opredelili nekaj glavnih značilnosti neformalnega ugotavljanja znanja v primerjavi s 

formalnim, to so: nenačrtovanost, neprekinjenost, nenapovedanost tovrstnega ugotavljanja 

znanja pri pouku. Na podlagi rezultatov faktorske analize smo ugotovili, da študenti 

verjamejo, da je ugotavljanje znanja lahko nenačrtovano, nenapovedano in da poteka 

neprestano. V opisu teh karakteristik neformalnega ugotavljanja znanja so se z njimi najmanj 

strinjali študenti 2. letnika matematike, zaradi česar sklepamo, da se študenti ob začetku 

študija še vedno nekoliko bolj nagibajo k bolj formalnim oblikam ugotavljanja znanja pri 

pouku. Razumevanje pojma preverjanje znanja je tako pri študentih ob začetku študija še 

nekoliko bolj ozko, medtem ko študenti ob koncu študija obeh študijskih programov v večjem 

deleţu razumejo preverjanje znanja v širšem kontekstu. Torej ga vidijo tudi v vsakodnevnih 

učnih situacijah in v manj formalnih oblikah, ki s strani učitelja niso v tolikšni meri 

načrtovane. Študenti obeh študijskih programov in letnikov študija se premalo zavedajo 

subjektivnosti tovrstnih načinov ugotavljanja znanja. Med skupinami študentov še največjo 

subjektivnost neformalnemu ugotavljanju znanja pripisujejo študenti 2. letnika. Z rezultati v 

tem pogledu nismo zadovoljni, saj bi se študenti kot bodoči učitelji, morali zavedati moţnih 

subjektivnih vplivov učitelja na oblikovanje tako pridobljenih sodb. Šele na podlagi zavedanja 

subjektivnosti, bodo lahko bolj pazljivo in kritično interpretirali tako pridobljene informacije 

med učnim procesom bili in hkrati občutljivi na novo pridobljene informacije, ki se vedno ne 

skladajo z ţe oblikovano sliko o znanju nekega učenca. Med študijem bi bilo tako smiselno s 

študenti več spregovoriti tudi o moţnih subjektivnih napakah učiteljevega ocenjevanja, ne le 

na podlagi formalno pridobljenih ocen, ampak tudi na podlagi neformalno pridobljenih 

informacij o znanju učencev. Predvsem je treba v tem kontekstu tudi obravnavati, kako 
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zmanjšati subjektivnost učitelja in kako tovrstne sodbe o znanju učenca vplivajo na učiteljeve 

interakcije z učenci, pričakovanja, ki si jih na tej osnovi učitelj izoblikuje o učencih in jih na 

nek način tudi posreduje učencem. Neformalno ugotavljanje znanja učencev pa vpliva, kot sta 

ţe ugotovili Ruiz Primova in Furtakova (2004), tudi na samo kvaliteto učenega procesa. 

Študenti 4. letnika matematike so v primerjavi s študenti 2. letnika matematike in 4. letnika 

razrednega pouka neformalnemu preverjanju znanja (predvsem razgovoru) pripisali večji 

pomen za kakovosten učni proces. Se pa študenti 4. letnika obeh študijskih programov v večji 

meri kot študenti 2. letnika matematike zavedajo pomembnosti učiteljevega neformalnega 

ugotavljanja za ustvarjanje slike o znanju učenca in preverjanje razumevanja med obravnavo. 

Pri tem pa ne moremo sklepati, ali tovrsten pomen pripisujejo samo za učitelja, ali se jim zdi 

pomemben tudi za učenca. Kot smo ţe rekli, bi bilo v nadaljnjih raziskavah to tudi smiselno 

raziskati. Študentom razrednega pouka bi bilo na osnovi dobljenih rezultatov med študijem 

smiselno nekoliko bolj osvetlili pomen neformalnega ugotavljanja znanja za kvalitetnejše 

vodenje učnega procesa, medtem ko se njegovega pomena za učiteljevo ustvarjanje slike o 

znanju učenca in za preverjanje razumevanja učenca, kot smo videli, zavedajo.  

Načini neformalnega ugotavljanja znanja. V povezavi z učiteljevim ustvarjanjem slike o 

znanju učencev z neformalnim ugotavljanjem znanja pri pouku, smo z rezultati raziskave 

ugotovili, da tudi študenti, podobno kot kaţejo izsledki iz teorije, zaznavajo neformalno 

preverjanje znanja pri pouku kompleksno kot prepletanje različnih načinov ugotavljanja 

znanja. Študenti so kot učiteljev način ugotavljanja znanja v različnih kontekstih tako na 

deklarativni kot na ravni zaznav, najpogosteje navajali razgovor in reševanje nalog. V 

manjšem deleţu pa so navajali in zaznavali še druge načine, kot so učiteljevo opazovanje 

učencev pri delu, opazovanje sledenja pouku, učenčevih izjav (neverbalnih), da (ne)razumejo, 

učenčeva vprašanja, sklicevanje na snov in razlago ter učiteljevo moţnost subjektivne presoje 

o učenčevem znanju. Zadnji trije navedeni načini ugotavljanja znanja so bili navedeni le na 

ravni zaznavanja teh načinov dela pri pouku. Na splošno so pri pouku študenti zaznali 

nekoliko širši spekter vseh moţnih neformalnih načinov ugotavljanja znanja. Študenti so ne 

glede na letnik študija in študijski program med vsemi načini ugotavljanja znanja največjo 

pomembnost za pridobivanje informacij o učenčevem znanju pripisali razgovoru in reševanju 

nalog. Študenti 2. letnika so se v več kontekstih bolj nagibali k navajanju razgovora, medtem 

ko so se študenti 4. letnika matematike v posameznih kontekstih bolj k reševanju nalog, v 

drugih pa k razgovoru. Mavrommatis (1997) je ugotovil, da ima postavljanje vprašanj, ki so 
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ga študenti tudi pogosto navedli kot način ugotavljanja znanja, tako za učitelja kot učence, na 

različne učence različen učinek. Prva skupina učencev je tista, ki ima rada, da jim učitelj pri 

pouku zastavlja vprašanja. Ponavadi so to učenci, ki imajo boljše matematično znanje. Druga 

skupina pa so učenci, ki se izogibajo odgovarjanju na učiteljeva vprašanja. Ponavadi so to 

učenci, ki imajo pogosteje teţave pri matematiki. Za takšne učence je frontalni razgovor 

zagotovo manj primeren način ugotavljanja znanja učenca, saj učitelj z njim teţko dobi realno 

sliko o učenčevem znanju. Učitelji in seveda tudi bodoči učitelji se tako morajo zavedati teh 

moţnih učinkov postavljanja vprašanj na učence in uporabljati ta način ugotavljanja znanja 

previdno, predvsem da se izognejo morebitnim neţelenim napačnim interpretacijam 

učenčevega znanja. Posebej tega v raziskavi nismo ugotavljali, bi pa bilo v prihodnje 

smiselno raziskati.  

Študenti razrednega pouka so v vseh analiziranih kontekstih najpogosteje navajali reševanje 

nalog, medtem ko razgovoru  pogosto niso pripisovali tako velikega pomena. Če primerjamo 

študente glede na študijski program, smo na ravni deklarativnih zaznav tudi opazili, da so 

študenti matematike v primerjavi s študenti razrednega pouka, bolj enakomerno navedli več 

različnih načinov ugotavljanja znanja. Študenti razrednega pouka pa so se v večini vsi 

sklicevali na reševanje nalog. Pri študentih razrednega pouka bi tako predlagali, da med 

študijskim procesom nekoliko bolj spoznajo vlogo razgovora pri pouku za učiteljevo 

ugotavljanje znanja pri ter nekoliko širši spekter vseh moţnih načinov neformalnega 

ugotavljanja znanja pri pouku.  

Posebno pozornost bi bilo na obeh študijskih programih potrebno posvetiti opazovanju 

učencev pri delu in pomenu neverbalne komunikacije za ugotavljanje znanja. Ugotovili smo 

namreč, da študenti teh načinov večinoma niso navajali, čeprav se jih učitelji med poukom 

posluţujejo neprestano. Omenjena načina ugotavljanja znanja nikakor ne zmotita učnega 

procesa, zahtevata pa od učitelja dobro zaznavanje dogajanja v razredu in ustrezno 

interpretiranje tako pridobljenih informacij ter večinoma takojšnje odzivanje nanje. 

Mavrommatis (1997) je podobno pri raziskovanju učiteljevih zaznanih predstav o neformalnih 

načinih ugotavljanja znanja pri uri ugotovil, da čeprav so vsi učitelji pri pouku uporabljali 

razgovor, reševanje nalog, opazovanje učencev pri reševanju, učenci so dvigovali roke ipd., 

učitelji opazovanja večinoma niso zaznali kot način ugotavljanja znanja učencev. Prav tako se 

pogosto vsi niso sklicevali na opazovanje neverbalne komunikacije pri pouku (npr. da iz 
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opazovanja učenčevih obrazov pri uri vedo, da učenci snov razumejo). Mavrommatis (1997) 

je na dane rezultate rekel, da so učitelji večinoma implicitno evalvirali svoje poučevanje in ga 

nezavestno sproti preoblikovali v skladu z opaţenimi reakcijami, signali, ki so jih učenci med 

uro učitelju na nek način posredovali. Verjetno bi bilo tovrstne učiteljeve odzive smiselno 

nekoliko bolj ozvestiti, saj z njimi učencem na nek način posredujejo povratne informacije o 

njihovem znanju, kar posledično vpliva tudi na njihovo motivacijo, doseganje bolj 

poglobljenega znanja (Ţakelj, 2012), samoocenjevanje in samozaupanje v lastno znanje. 

Večjo pozornost bi bilo potrebno posvetiti tudi postavljanju učenčevih (ne)vprašanj pri pouku, 

saj so jo študenti redko navedli kot način ugotavljanja znanja. Več avtorjev (Barnes, 1976, v 

Moyles s sod., 2003; Ruiz Primo, 2011; Kline, 2008, v Kinman, 2010)  namreč pravi, da bo 

razgovor v razredu veliko kvalitetnejši, če bo več vprašanj s strani učencev oz. da so v razredu 

najbolj produktivne tiste diskusije o matematičnih idejah, v katerih učenci spontano 

postavljajo vprašanja in o njih med sabo diskutirajo.  

Izvajanje posameznih načinov ugotavljanja znanja. Pri razgovoru in opazovanju smo 

analizirali tudi, kako študenti vidijo njuno izvajanje v danih hipotetičnih situacijah povezanih 

z ugotavljanjem znanja pri pouku.  

Večina študntov obeh študijskih programov in letnikov študija se zaveda, da lahko učitelj pri 

skupinskem delu ali pri individualnem reševanju nalog z opazovanjem spremlja delo učencev 

in na ta način tudi ugotavlja njihovo znanje ter informacije uporabi za nadaljnje vodenje 

pouka. Še vedno pa manjši deleţ študentov 2. letnika matematike in 4. letnika razrednega 

pouka meni, da pri skupinskem delu ni mogoče ugotavljati znanja učencev oz. da učencev pri 

individualnem reševanju nalog ni potrebno opazovati. Ugotovili smo tudi, da bi večina 

študentov učence pri individualnem reševanju nalog opazovala in individualno opozarjala na 

napake, manjši deleţ študentov pa bi ob tem z učenci razvil razgovor ob reševanju naloge.   

Med študenti so glede na študijski program in letnik študija razlike v videnju izvajanja 

razgovora pri pouku v namen ugotavljanja znanja. Študenti 4. letnika matematike so v 

primerjavi s študenti 2. letnika matematike in 4. letnika razrednega pouka v danih hipotetičnih 

situacijah pogosteje reagirali na način, pri katerem so od učenca zahtevali utemeljitev, razlago 

rešitve, večkrat so tudi reagirali na način, pri katerem bi z učenci razčistili morebitna napačna 

razumevanja o obravnavanem pojmu. Vprašanja po utemeljitvi, npr. kako si prišel do neke 
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rešitve, učitelju pomagajo pri razjasnitvi napačno oblikovanih matematičnih konceptov pri 

učencih. Učenci se prav tako morajo pri pouku naučiti, kako se matematično izraţati, 

poslušati, postavljati vprašanja in matematične ideje tudi zapisovati. Vse to od učitelja 

zahteva določen čas, a kot pravi Kinmanova (2010), je ta čas dobro izkoriščen, saj lahko 

potem učitelj razvija z učenci matematične diskusije, ki jim pomagajo poglobiti razumevanje 

pri matematiki. Učitelj mora pri tem tudi znati voditi pouk tako, da da pri svojem poučevanju 

učencem dovolj prostora za razvijanje lastnih misli in vprašanj, ki se jim pri tem pojavljajo. 

Da pa vse to lahko učitelj razvija, mora najprej sam vedeti, kaj prispeva h kvalitetnemu 

razgovoru v razredu in mu dati v učnem procesu tudi pomembno vlogo ter pomen za 

učinkovitejši učni proces. Vsekakor je smiselno, da to poveţe tudi s pomenom razgovora za 

učiteljevo ustvarjanje slike o znanju učenca. V povezavi s kvaliteto izvajanja razgovora smo 

tudi ugotovili, da so študenti 4. letnika matematike prav tako v primerjavi s študenti 

razrednega pouka in 2. letnika matematike v dani situaciji pogosteje reagirali na način izvedbe 

celotnega ESRU cikla, za katerega sta Ruiz Primova in Furtakova (2004) ugotovili, da lahko z 

njegovo uporabo določimo razlike v kvaliteti učnega procesa. Pri študentih razrednega pouka 

bi bilo tako smiselno bolj sistematično obravnavati razgovor pri pouku. Ne le kakšno vlogo 

ima, ampak tudi kako kakovostno voditi razgovor pri matematiki, da bo pri njem predvsem 

poudarjeno raziskovanje učenčevih predstav o obravnavanih pojmih in razčiščevanje 

morebitnih napačno izoblikovanih predstav. Vsekakor bi tudi pri študentih matematike ţeleli, 

da bi bilo tovrstnih ustreznih odzivov v danih hipotetičnih situacijah še več, zato bi tudi pri 

njih lahko med študijem dali razgovoru pri pouku še večji pomen, v enakem smislu kot pri 

študentih razrednega pouka. Tudi pri njih bi bilo smiselno raziskati še, kakšen pomen dajejo 

razgovoru pri pouku. Iz odgovorov študentov, kako pogosto bi uporabljali posamezen način 

ugotavljanja znanja pri pouku za učiteljevo ustvarjanje slike o znanju učencev, smo ugotovili, 

da bi vse tri skupine študentov razgovor v ta namen uporabljali občasno. Iz tega sklepamo, da 

pripisujejo razgovoru, za katero predvidevamo, da bi pri pouku vsakodnevno uporabljali, še 

druge pomene.  

Pri obeh študijskih programih bi bilo tudi smiselno nekoliko bolj analizirati smiselnost 

uporabe posameznih načinov za ugotavljanje različne taksonomske ravni znanja. Ugotovili 

smo namreč, da študenti večinoma ne razlikujejo primernosti izbora posameznega načina 

ugotavljanja znanja, glede na to, ali je obravnavana snov bolj proceduralne narave, ali je 

takšna, pri kateri je potrebno preverjati predvsem razumevanje.  
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Zaznane predstave o neformalnem preverjanju znanja. Pri opazovanem pouku so  

študenti obeh letnikov matematike zaznali razgovor in reševanje nalog učencev kot učiteljev 

način ugotavljanja znanja. Študenti so le v manjšem deleţu zaznali učiteljevo opazovanje 

učencev pri delu kot način ugotavljanja znanja, čeprav je bilo prisotno pri vsaki opazovani uri. 

Precej manj študentov je tudi zaznalo še nekatere druge, eksplicitno manj izraţene načine 

ugotavljanja znanja tj. opazovanje sledenja pouku (pri razlagi), neverbalno komunikacijo. 

Postavljanje vprašanj s strani učencev je bilo bolj redko navedeno, ker pri urah tudi ni bilo 

vedno prisotno. Med študenti tako v zaznavanju najbolj eksplicitno izaţenih načinov 

ugotavljanja znanja pri uri ni bilo razlik. Nekoliko večji deleţ študentov 2. letnika je zaznal 

tudi eksplicitno manj izraţene načine (opazovanje sledenja pouku, učenčeve izjave, da 

(ne)razumejo), vendar pa so študenti 2. letnika pogosto zapisovali tudi dejanja, ki niso bila 

povezana z ugotavljanjem znanja. Po opazovani uri so študenti navedli podobne načine 

ugotavljanja znanja kot na opazovalnem listu. Na novo so se v večjem deleţu pojavili nekateri 

bolj subjektivni načini, ki so manj vezani na eksplicitna dejanja pri pouku: študentov 

subjektivni občutek, da so učenci znali, sklicevanje na moţnost učiteljeve subjektivne presoje 

o znanju učenca. Pri primerjanju zaznanih predstav študentov s predstavami učencev, smo 

ugotovili, da so se učenci še nekoliko v večjem deleţu sklicevali na učiteljevo moţnost 

subjektivne presoje o njihovem znanju, navedli pa so tudi eksplicitno izraţene načine, tj. 

postavljanje vprašanj, opazovanje učencev in reševanje nalog. Predstave študentov 2. letnika 

so se najbolj pribliţale predstavam učencev pri navajanju učiteljeve moţnosti subjektivne 

presoje o učenčevem znanju in opazovanje sledenja pouku. Ta način so študenti 4. letnika 

redkeje zaznavali kot način ugotavljanja znanja. Študenti 4. letnika pa so pogosteje navedli 

učiteljevo opazovanje učencev pri delu, medtem ko so ga študenti 2. letnika in učenci navedli 

redkeje. Na osnovi dobljenih rezultatov ne moremo sklepati, da so predstave študentov ob 

pričetku študija bliţe predstavam učencev kot predstavam študentov ob koncu študija. 

Ugotovili smo namreč, da se študenti 2. letnika pribliţajo predstavam učencev le v nekaterih 

načinih, tj. tistih, ki so nekoliko bolj subjektivni in pri pouku eksplicitno manj izraţeni. 

Študenti in učenci pri opazovanem pouku tudi niso bili v enakem poloţaju, saj so bili učenci 

del učnega procesa, še posebej pommebno pa je to, da so ţe imeli izoblikovano neko sliko o 

svojem znanju in znanju sošolcev. Prav tako pa so lahko sklepali na osnovi interakcije z 

učiteljem na podlagi celotnega šoslekga leta in ne le konkretne učne ure.  
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Medtem ko so študenti obeh letnikov v največjem deleţu kot učiteljev način ugotavljanja 

znanja in učenčev način ugotavljanja lastnega znanja navedli razgovor, se učenci pri 

ocenjevanju lastnega znanja najbolj opirajo na reševanje nalog. Je pa iz rezultatov raziskave 

razvidno, da si sliko o svojem znanju oblikujejo na osnovi večih različnih virov informacij, 

med njimi so tudi odgovarjanje na učiteljeva vprašanja, vprašanja, ki jih sami zastavljajo, 

občasno se sklicujejo tudi na samo učiteljevo razlago ali snov kot kriterij za sodbo o tem, ali 

so snov pri uri razumeli. Na osnovi dobljenih rezultatov smo tudi ugotovili, da študenti 4. 

letnika bolje zaznavajo za učence pomembne načine ugotavljanja znanja, saj so v večjem 

deleţu navedli tudi reševanje nalog, medtem ko je bil ta način ugotavljanja znanja pri 

študentih 2. letnika zaznan v zelo majhnem deleţu. Glede na to, da so učencem pri pouku 

najbolj pomemben vir informacij o njihovem znanju naloge, ki jih rešujejo, bi bilo v 

nadaljevanju pri študentih tudi smiselno raziskati razvoj njihovih kompetenc za sestavljanje 

raznolikih, za učence zanimivih nalog, ki pokrivajo različne taksonomske ravni znanja, so 

usmerjene na utrjevanje in preverjanje ustreznih, načrtovanih učnih ciljev in predstavljajo 

izhodišče za razvijanje diskusije o rešitvah.  

 

Pri primerjanju zaznanih načinov ugotavljanja znanja učencev in študentov z vidika zunanjih 

opazovalcev, smo ugotovili, da so učenci v primerjavi s študenti pogosteje sklepali o 

razumevanju svojih sošolcev na podlagi bolj subjektivnih načinov ugotavljanja znanja. 

Pokazal se je tudi vpliv njihove ţe obstoječe slike o znanju sošolcev, na podlagi katere so v 

večjem deleţu sklepali, ali so njihovi sošolci pri opazovani uri snov razumeli. Študenti so bili 

v tem primeru v nekoliko drugčnem poloţaju, saj še niso imeli izoblikovane predstave o 

znanju učencev in so tako o njihovem znanju v največji meri lahko sklepali na osnovi 

eksplicitno izraţenih dejanj učencev pri opazovani uri. Neposredna primerjava predstav 

študentov in učencev tako v tem primeru niti ni smiselna, nam pa je pokazala, kako velik 

vpliv lahko ima na sklepanje o znanju ţe izoblikovana, obstoječa slika, ki si jo posameznik 

ustvari ţe na osnovi predhodnih interakcij in opazovanj pri pouku.  
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Predlagane smernice za izboljšanje študijskih programov 

 

Večino predlaganih izboljšav smo navedli ţe sproti ob interpretaciji rezultatov. Če pa na 

kratko povzamemo, predlagamo na osnovi dobljenih rezultatov, da bi pri študentih obeh 

študijskih programov bilo smiselno nekoliko bolj sistematično obravnavati posamezne načine 

neformalnega ugotavljanja znanja, predvsem tudi primernost njihove uporabe v povezavi z 

različnimi dejavniki (npr. obravnavana snov, značilnosti učencev) ter evalviranje teh načinov 

z vidika subjektivnosti. Pri študentih razrednega pouka smo zaznali nekoliko večje 

primanjkljaje v predstavah o neformalnem ugotavljanju znanja, zato predlagamo, da se med 

študijskim procesom, da spoznavanju, razumevanju in izvajanju neformalnega formativnega 

preverjanja znanja več poudarka. Posebej jim je potrebno tudi ozavestiti pomen na ta način 

pridobljenih informacij za učinkovitejše vodenje učnega procesa. Pri študentih matematike 

smo ugotovili, da imajo ob koncu študija ţe nekoliko bolj ustrezno izoblikovane predstave o 

neformalnem preverjanju znanja, se pa kaţejo primanjkljaji na posameznih področjih, ki smo 

jih predstavili in bi jih bilo smiselno med študijem nekoliko bolj poglobiti. Ob rezultatih so se 

nam porodila tudi nekatera nova vprašanja, ki smo jih navedli, in bi jih bilo smiselno 

raziskati, saj bi z njimi lahko naše ugotovitve bolj podkrepili.  

 

Predlagane razširitve raziskave 

 

Poleg ţe omenjenih moţnih razširitev raziskave, ki smo jih navedli sproti, predlagamo, da bi 

se lahko nadaljnja raziskovanja na tem področju osredotočila tudi na spoznavanje tovrstnih 

predstav (tako deklarativnih, predvsem pa zaznanih v lastni praksi) pri učiteljih matematike, 

hkrati pa bi bilo smiselno nekoliko bolj poglobljeno, predvsem kvalitativno, raziskati, kateri 

so učenčevi ključni indikatorji za spoznavanje lastnega znanja v odvisnosti od različnih 

dejavnikov, ki lahko nanje vplivajo. Prav tako bi lahko, podobno kot sta raziskali ţe Ruiz 

Primova in Furtakova (2004), natančneje proučili, kako izvajanje posameznih načinov 

neformalnega ugotavljanja znanja vpliva na samo kvaliteto učnega procesa, v smislu večje 

uspešnosti učencev pri učenju matematike, kot tudi vpliva na učiteljevo poznavanje učencev 

in zmoţnost oblikovanja čim bolj objektivne slike o znanju učencev. 
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10 PRILOGE 

10.1 PRILOGA 1 (Faktorska analiza) 

 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistika g P 

Vsako ugotavljanje učenčevega matematičnega znanja pri pouku 

matematike mora biti načrtovano 
0,289 145 0,000 

Učenec mora biti vedno seznanjen, kdaj učitelj ugotavlja njegovo 

matematično znanje 
0,279 145 0,000 

Pri pouku matematike je mogoče ugotoviti matematično znanje 

učencev, ne da bi načrtno preverjali njihovo znanje,  npr. s pisnim 

preizkusom ali ustnim spraševanjem 

0,346 145 0,000 

Ugotavljanje učenčevega matematičnega znanja naj poteka šele v 

zaključni fazi učnega procesa (po obravnavi snovi). 
0,317 145 0,000 

Razgovor o matematični vsebini pri pouku matematike je tudi način 

ugotavljanja učenčevega matematičnega znanja 
0,318 145 0,000 

Matematični pisni preizkusi najbolje odraţajo učenčevo matematično 

znanje 
0,321 145 0,000 

Matematično znanje učencev je potrebno ugotavljati vsako uro 

matematike 
0,311 145 0,000 

Pregledovanje domače naloge pri pouku matematike je tudi način 

ugotavljanja učenčevega matematičnega znanja 
0,276 145 0,000 

Učitelj lahko pridobi informacije o znanju učencev tudi z opazovanjem 

učencev pri reševanju nalog 
0,353 145 0,000 

Učitelj si naj ustvarja sliko o učenčevem matematičnem znanju o 

obravnavani snovi ţe med poučevanjem 
0,294 145 0,000 

Učitelj lahko pridobi informacije o učenčevem matematičnem znanju 

preko  opazovanja učenčeve neverbalne komunikacije med poukom 
0,337 145 0,000 

Učitelj si naj ustvarja sliko o učenčevem matematičnem znanju tudi 

tako, da opazuje njegovo vedenje (neverbalno) pri pouku matematike 
0,299 145 0,000 

Iz pregleda matematičnih pisnih preizkusov znanja učitelji več izvedo o 

znanju učencev kot iz razgovora z učenci med poučevanjem 
0,280 145 0,000 

Učitelj si naj ustvarja sliko o znanju učencev na podlagi opazovanja 

učenčevega dela (reševanje nalog, praktične dejavnosti) pri pouku 
0,364 145 0,000 

Učitelj si naj ustvarja sliko o učenčevem matematičnem znanju z 

rednim pregledovanjem njegove domače naloge 
0,281 145 0,000 
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Iz pregleda matematičnih pisnih preizkusov znanja učitelji več izvedo o 

znanju učencev kot iz opazovanja učenčevega reševanja nalog med 

poučevanjem 

0,260 145 0,000 

Ugotavljanje matematičnega znanja pri pouku matematike poteka  tudi 

nenačrtovano 
0,404 145 0,000 

Ustvarjanje slike o znanju učenca na podlagi razgovora in opazovanja 

dela učencev med obravnavo snovi je subjektivno in lahko vodi do 

napačnih sklepov o učenčevem znanju 

0,295 145 0,000 

Učitelj naj si ustvarja sliko o znanju učencev predvsem na podlagi 

njihovih ocen pri matematiki 
0,257 145 0,000 

Pri obravnavi snovi naj učitelj upošteva predhodne ocene učencev in ne 

informacije pridobljene z opazovanjem učencev med poučevanjem 
0,309 145 0,000 

To, da si učitelj med obravnavo snovi ustvarja sliko o matematičnem 

znanju učencev, pripomore h kvalitetnejši obravnavi snovi 
0,385 145 0,000 

Učitelj naj si med obravnavo snovi ustvarja sliko o znanju učencev na 

podlagi razgovora z učenci o obravnavani snovi 
0,338 145 0,000 

Pri obravnavi snovi naj učitelj ugotavlja učenčevo razumevanje z 

opazovanjem učencev, ali sledijo razlagi 
0,284 145 0,000 

a. Lilliefors Significance Correction0 

Tabela 46: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve spremenljivk 
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 Initial Extraction 

T5.1 1,000 0,705 

T5.2 1,000 0,685 

T5.3 1,000 0,719 

T5.4 1,000 0,582 

T5.5 1,000 0,467 

T5.6 1,000 0,434 

T5.7 1,000 0,613 

T5.8 1,000 0,769 

T5.9 1,000 0,472 

T5.10 1,000 0,400 

T5.11 1,000 0,698 

T5.12 1,000 0,688 

T5.13 1,000 0,704 

T5.14 1,000 0,589 

T5.15 1,000 0,585 

T5.16 1,000 0,761 

T5.17 1,000 0,626 

T5.18 1,000 0,653 

T5.19 1,000 0,751 

T5.20 1,000 0,594 

T5.21 1,000 0,658 

T5.22 1,000 0,583 

T5.23 1,000 0,633 

Tabela 47: Komunalitete 
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Slika 10: Scree test: lastne vrednosti za vse faktorje 
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 T5.1 T5.2 T5.3 T5.4 T5.5 T5.6 T5.7 T5.8 T5.9 T5.10 T5.11 T5.12 T5.13 T5.14 T5.15 T5.16 T5.17 T5.18 T5.19 T5.20 T5.21 T5.22 T5.23 

 T5.1 1,000 ,141 -,021 -,083 ,182 ,114 -,072 -,073 -,077 ,038 ,086 ,127 -,086 -,249 -,046 ,059 -,031 ,045 -,052 -,070 ,015 ,011 -,037 

T5.2 ,141 1,000 -,035 ,045 ,052 -,236 ,013 ,068 -,022 ,156 ,007 ,088 ,162 -,181 ,238 ,111 ,023 -,163 -,010 -,033 ,224 -,009 ,035 

T5.3 ,015 ,224 -,315 -,231 ,091 -,344 -,063 -,125 -,147 ,144 -,163 -,208 ,013 -,330 ,236 ,154 -,045 -,084 -,183 ,009 1,000 -,095 -,152 

T5.4 -,083 ,045 ,223 1,000 -,114 ,225 ,131 ,225 ,145 -,151 ,071 ,107 -,043 ,250 -,058 -,128 -,013 ,193 ,279 ,206 -,231 ,207 ,207 

T5.5 ,114 -,236 ,250 ,225 -,038 1,000 ,065 ,020 ,132 -,143 ,090 ,224 -,051 ,279 -,143 -,153 -,006 ,296 ,304 ,173 -,344 ,231 ,150 

T5.6 ,011 -,009 ,030 ,207 ,049 ,231 ,189 ,125 ,076 -,021 ,096 ,436 ,010 ,081 -,007 -,026 ,045 -,013 ,060 -,060 -,095 1,000 ,335 

T5.7 -,037 ,035 ,147 ,207 -,075 ,150 ,263 ,265 ,133 -,145 ,135 ,120 -,012 ,249 -,076 -,168 -,104 ,235 ,118 ,094 -,152 ,335 1,000 

T5.8 -,072 ,013 ,130 ,131 -,066 ,065 1,000 ,261 ,205 -,041 ,230 ,150 ,066 ,048 -,154 -,096 ,079 -,054 ,209 ,119 -,063 ,189 ,263 

T5.9 -,077 -,022 ,106 ,145 -,246 ,132 ,205 ,651 1,000 -,217 ,286 ,118 -,209 ,110 -,225 -,249 ,049 ,051 ,166 ,241 -,147 ,076 ,133 

T5.10 ,086 ,007 ,082 ,071 -,019 ,090 ,230 ,250 ,286 -,117 1,000 ,235 -,053 -,004 -,314 -,267 -,062 ,068 -,015 ,033 -,163 ,096 ,135 

T5.11 ,127 ,088 ,067 ,107 -,040 ,224 ,150 ,099 ,118 ,019 ,235 1,000 ,041 -,029 -,119 ,029 ,168 ,004 ,123 -,040 -,208 ,436 ,120 

T5.12 -,086 ,162 -,078 -,043 ,295 -,051 ,066 -,155 -,209 ,620 -,053 ,041 1,000 ,126 ,375 ,268 ,261 -,083 -,053 -,159 ,013 ,010 -,012 

T5.13 -,046 ,238 -,177 -,058 ,116 -,143 -,154 -,175 -,225 ,380 -,314 -,119 ,375 ,057 1,000 ,081 -,013 -,115 -,014 -,063 ,236 -,007 -,076 

T5.14 ,059 ,111 -,183 -,128 ,412 -,153 -,096 -,273 -,249 ,224 -,267 ,029 ,268 -,205 ,081 1,000 ,273 -,138 -,059 ,075 ,154 -,026 -,168 

T5.15 -,031 ,023 ,005 -,013 ,209 -,006 ,079 -,049 ,049 ,288 -,062 ,168 ,261 -,071 -,013 ,273 1,000 -,043 -,169 -,242 -,045 ,045 -,104 

T5.16 ,045 -,163 ,000 ,193 -,155 ,296 -,054 ,098 ,051 -,075 ,068 ,004 -,083 ,165 -,115 -,138 -,043 1,000 ,362 ,181 -,084 -,013 ,235 

T5.17 -,052 -,010 ,091 ,279 -,145 ,304 ,209 ,144 ,166 -,142 -,015 ,123 -,053 ,179 -,014 -,059 -,169 ,362 1,000 ,307 -,183 ,060 ,118 

T5.18 -,070 -,033 ,043 ,206 -,168 ,173 ,119 ,229 ,241 -,055 ,033 -,040 -,159 ,076 -,063 ,075 -,242 ,181 ,307 1,000 ,009 -,060 ,094 

T5.19 -,021 -,035 1,000 ,223 -,021 ,250 ,130 ,008 ,106 -,116 ,082 ,067 -,078 ,126 -,177 -,183 ,005 ,000 ,091 ,043 -,315 ,030 ,147 

T5.20 ,182 ,052 -,021 -,114 1,000 -,038 -,066 -,176 -,246 ,313 -,019 -,040 ,295 -,030 ,116 ,412 ,209 -,155 -,145 -,168 ,091 ,049 -,075 

T5.21 -,073 ,068 ,008 ,225 -,176 ,020 ,261 1,000 ,651 -,199 ,250 ,099 -,155 ,123 -,175 -,273 -,049 ,098 ,144 ,229 -,125 ,125 ,265 

T5.22 ,038 ,156 -,116 -,151 ,313 -,143 -,041 -,199 -,217 1,000 -,117 ,019 ,620 -,076 ,380 ,224 ,288 -,075 -,142 -,055 ,144 -,021 -,145 
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Tabela 48: Pearsonovi korelacijski koeficienti med vsemi pari spremenljivk  

T5.23 -,249 -,181 ,126 ,250 -,030 ,279 ,048 ,123 ,110 -,076 -,004 -,029 ,126 1,000 ,057 -,205 -,071 ,165 ,179 ,076 -,330 ,081 ,249 
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Komponenta Začetna lastna vrednost Izločene vsote kvadratov uteţi Rotirane vsote kvadratov uteţi 

Vrednost % pojasnjene 

variance 

Kumulativni % 

pojasnjene 

variance 

Vrednost % pojasnjene 

variance 

Kumulativni % 

pojasnjene 

variance 

Vrednost % pojasnjene 

variance 

Kumulativni % 

pojasnjene 

variance 

1 3,866 16,808 16,808 3,866 16,808 16,808 2,184 9,497 9,497 

2 2,184 9,496 26,304 2,184 9,496 26,304 2,100 9,130 18,627 

3 1,822 7,924 34,228 1,822 7,924 34,228 1,856 8,071 26,699 

4 1,658 7,211 41,439 1,658 7,211 41,439 1,823 7,925 34,624 

5 1,416 6,156 47,595 1,416 6,156 47,595 1,697 7,376 42,000 

6 1,256 5,460 53,055 1,256 5,460 53,055 1,690 7,348 49,348 

7 1,088 4,733 57,788 1,088 4,733 57,788 1,629 7,084 56,432 

8 1,077 4,682 62,470 1,077 4,682 62,470 1,389 6,038 62,470 

9 0,999 4,345 66,815       

10 0,920 4,001 70,817       

11 0,877 3,812 74,628       

12 0,769 3,342 77,970       

13 0,726 3,159 81,128       

14 0,688 2,993 84,121       

15 0,612 2,661 86,782       

16 0,557 2,420 89,202       

17 0,452 1,965 91,168       

18 0,437 1,899 93,067       

19 0,394 1,713 94,780       
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20 0,371 1,611 96,391       

21 0,344 1,495 97,887       

22 0,263 1,143 99,030       

23 0,223 0,970 100,000       

Tabela 49: Izločevalna metoda: metoda glavnih skupnih komponent (deleţ pojasnjene celotne skupne variance 
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10.2 PRILOGA 2 (Inštrumentarij) 

10.2.1 Vprašalnik1 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovan-i/a študent-ka! 

V okviru svojega magistrskega dela ţelim raziskati predstave, ki jih imajo bodoči učitelji 

matematike, o ugotavljanju učenčevega matematičnega znanja pri pouku matematike.  Vsa 

vprašanja, na katera ţelim, da z anketnim vprašalnikom odgovorite, se tako navezujejo na 

matematično znanje pri pouku matematike. 

Ţe vnaprej hvala za sodelovanje! 

1. SPOL   

a) moški 

b) ţenski 

 

2. ŠTUDIJSKI PROGRAM 

a) matematika z vezavo 

b) razredni pouk 

 

3. LETNIK  

a) 2. 

b) 4. 

 

4. Kako pogosto mora, po vašem mnenju, učitelj pri pouku matematike ugotavljati znanje 

učencev? 

 

a) vsako učno uro 

b) enkrat tedensko 

c) po končanem učnem sklopu 

d) drugo:________________________________________________________________ 
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5. V tabeli so navedene trditve o ugotavljanju matematičnega znanja pri pouku matematike.  

Na lestvici od 1-4 s kriţcem označite, v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo.  

 

Št. TRDITEV 1  

Sploh 

se ne 

strinjam 

2 

Preteţno 

se ne 

strinjam 

3 

Preteţno 

se 

strinjam 

4 

Popolnoma 

se strinjam 

5.1 Vsako ugotavljanje učenčevega 

matematičnega znanja pri pouku 

matematike mora biti načrtovano. 

    

5.2 Učenec mora biti vedno seznanjen, kdaj 

učitelj ugotavlja njegovo matematično 

znanje. 

    

5.3 Pri pouku matematike je mogoče 

ugotoviti matematično znanje učencev, 

ne da bi načrtno preverjali njihovo 

znanje,  npr. s pisnim preizkusom ali 

ustnim spraševanjem. 

    

5.4 Ugotavljanje učenčevega matematičnega 

znanja naj poteka šele v zaključni fazi 

učnega procesa (po obravnavi snovi). 

    

5.5 Razgovor o matematični vsebini pri 

pouku matematike je tudi način 

ugotavljanja učenčevega matematičnega 

znanja. 

    

5.6 Matematični pisni preizkusi najbolje 

odraţajo učenčevo matematično znanje. 

    

5.7 Matematično znanje učencev je potrebno 

ugotavljati vsako uro matematike. 

    

5.8 Pregledovanje domače naloge pri pouku 

matematike je tudi način ugotavljanja 

učenčevega matematičnega znanja. 

    

5.9 Učitelj lahko pridobi informacije o 

znanju učencev tudi z opazovanjem 

učencev pri reševanju nalog. 

    

5.10 Učitelj si naj ustvarja sliko o učenčevem 

matematičnem znanju o obravnavani 

snovi ţe med poučevanjem. 

    

5.11 Učitelj lahko pridobi informacije o 

učenčevem matematičnem znanju preko  

opazovanja učenčeve neverbalne 

komunikacije med poukom. 

    

5.12 Učitelj si naj ustvarja sliko o učenčevem 

matematičnem znanju tudi tako, da 

opazuje njegovo vedenje (neverbalno) 

pri pouku matematike. 

    

5.13 Iz pregleda matematičnih pisnih 

preizkusov znanja učitelji več izvedo o 

znanju učencev kot iz razgovora z učenci 

med poučevanjem. 

    

5.14 Učitelj si naj ustvarja sliko o znanju 

učencev na podlagi opazovanja 

učenčevega dela (reševanje nalog, 

praktične dejavnosti) pri pouku. 
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Št. TRDITEV 1  

Sploh 

se ne 

strinjam 

2 

Preteţno 

se ne 

strinjam 

3 

Preteţno 

se 

strinjam 

4 

Popolnoma 

se strinjam 

5.15 Učitelj si naj ustvarja sliko o učenčevem 

matematičnem znanju z rednim 

pregledovanjem njegove domače naloge. 

    

5.16 Iz pregleda matematičnih pisnih 

preizkusov znanja učitelji več izvedo o 

znanju učencev kot iz opazovanja 

učenčevega reševanja nalog med 

poučevanjem. 

    

5.17 Ugotavljanje matematičnega znanja pri 

pouku matematike poteka  tudi 

nenačrtovano. 

    

5.18 Ustvarjanje slike o znanju učenca na 

podlagi razgovora in opazovanja dela 

učencev med obravnavo snovi je 

subjektivno in lahko vodi do napačnih 

sklepov o učenčevem znanju. 

    

5.19 Učitelj naj si ustvarja sliko o znanju 

učencev predvsem na podlagi njihovih 

ocen pri matematiki. 

    

5.20 Pri obravnavi snovi naj učitelj upošteva 

predhodne ocene učencev in ne 

informacije pridobljene z opazovanjem 

učencev med poučevanjem. 

    

5.21 To, da si učitelj med obravnavo snovi 

ustvarja sliko o matematičnem znanju 

učencev, pripomore h kvalitetnejši 

obravnavi snovi. 

    

5.22 Učitelj naj si med obravnavo snovi 

ustvarja sliko o znanju učencev na 

podlagi razgovora z učenci o 

obravnavani snovi. 

    

5.23 Pri obravnavi snovi naj učitelj ugotavlja 

učenčevo razumevanje z opazovanjem 

učencev, ali sledijo razlagi. 
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6. V 6. razredu boste obravnavali primerjanje ulomkov po velikosti.  

 

i. Ali bi pred obravnavo ugotavljali potrebno predznanje učencev za obravnavo nove 

snovi?  

 

a) Da 

b) Ne 

 

 

Če ste obkroţili a), navedite način, kako bi na začetku ure izvedeli, v kolikšni meri 

imajo učenci usvojeno predznanje (prosim, da zapišete vaše dejanje in dejanje 

učenca/-ev ob načinu ugotavljanju predznanja)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

ii. Kako bi med obravnavo primerjanja velikosti ulomkov vedeli, ali učenci razumejo 

vašo razlago (prosim, da zapišete vaše dejanje in dejanje učenca/-ev  ob načinu 

ugotavljanja znanja)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

iii. Po obravnavi učne snovi ţelite v zadnjih 10 minutah ure ugotoviti, ali učenci znajo 

primerjati ulomke po velikosti. Kako bi to naredili, da bi dobili najbolj natančno 

predstavo o znanju učencev (prosim, da zapišete vaše dejanje in dejanje učenca/-ev pri 

tem načinu)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Pri učencih v 6. razredu ţelite preveriti razumevanje odnosa med kvadratom in 

pravokotnikom. 

 

 

Na kakšen način bi dobili čim bolj realno sliko o razumevanju vseh učencev v razredu 

(prosim, da zapišete vaše dejanje in dejanje učencev pri tem načinu)? 

 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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8. Predstavljajte si, da pri pouku po obravnavi snovi organizirate delo v skupinah, pri katerem 

učenci rešujejo matematične naloge. Obkroţite trditev, s katero se najbolj strinjate. 

 

a) Primerno je, da bi z opazovanjem učencev pri delu v skupinah sledil-a njihovemu 

razumevanju snovi. 

b) Razumevanje učencev pri skupinskem delu ni mogoče preveriti, zato bi se medtem 

osredotočil-a na opazovanje socialnih in komunikacijskih veščin učencev. 

c) Pri skupinskem delu je primerneje, da se učitelj "umakne" in le nadzoruje delo. 

 

9. Učenci po obravnavi snovi individualno rešujejo učni list. Obkroţite tisti (en sam) način 

ravnanja učitelja ob individualnem reševanju učnih listov, ki se vam zdi najbolj primeren. 

 

 

a) Učence bi pustil-a, da rešujejo samostojno in bi se na koncu pogovorili o rešitvah. 

 

b) S hojo po razredu bi opazoval-a delo učencev, vendar vanj ne bi posegal-a. 

 

c) S hojo po razredu bi opazoval-a delo učencev in posamezne učence individualno 

opozoril-a na napake. 

 

d) Med hojo po razredu bi mi učenci individualno pojasnjevali svoje reševanje. 

 

 

10. Učenci v 4 skupinah rešujejo matematične naloge. Predvideno je, da bosta o reševanju 

poročali dve izmed skupin.  Med reševanjem ugotovite, da so nekatere skupine naloge rešile 

napačno. Kako bi ravnali pri izbiri skupin za poročanje? 

 

Obkroţite en način reagiranja, ki se vam zdi najbolj primeren. 

 

 

a) Za poročanje bi določil-a skupini s pravilnimi rešitvami. Učencev iz skupin z 

napačnimi rešitvami ne bi poklical-a, da jih ne bi izpostavil-a pred razredom. 

 

b) Izbiro, kateri dve skupini naj poročata, bi prepustil-a učencem.  

 

c) Za poročanje bi določil-a eno skupino s pravilnimi rešitvami in eno z napačnimi  

rešitvami. 

 

d) Za poročanje bi določil-a dve skupini z napačnimi rešitvami. 
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11. Med obravnavo računanja delov celote (
a

b
 od x) ste dali učencem za samostojno delo 

naslednjo nalogo: 

 

3

5
  od nekega števila je 12. Katero število je to? 

 

Pri obhodu po razredu ste v učenkinem zvezku opazili naslednjo rešitev:  

12∙2=24 

24:6=4 

24-4=20 

 

Kako bi postopali, ko bi pri učenki videli takšno rešitev naloge? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Učitelj ţeli med poukom ugotoviti, ali učenec  razume pomen p % od neke količine.  

 

Sledi razgovor učitelja z učencem: 

 

               Učitelj:  Koliko je 10 % od 230. 

Učenec: 23. 

Učitelj: Zakaj? 

Učenec: Ker sem prestavil decimalno vejico eno mesto v levo. 

 

Kateri od navedenih učiteljevih načinov postopanja ob tem dogodku je po vašem mnenju 

najprimernejši? 

 

a) Nadaljeval-a bi s poukom, saj učenec snov razume. 

b) Učenca bi še vprašal-a, koliko je 17 % od 230. 

c) Učenca bi še vprašal-a, koliko je 20 % od 230. 

 

Svojo izbiro utemeljite. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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13.  Pri uri ste se naučili, da imenovalec ulomka pomeni število enakih delov celote. Na vprašanje, kaj  

je imenovalec, vam je učenec podal naslednji odgovor: 

Učenec: imenovalec nam pove, koliko delov sestavlja celoto. 

 

Spodaj je navedenih več moţnih učiteljevih odzivov na odgovore učencev.  

 

Izmed navedenih izberite 3, ki so po vašem mnenju najprimernejši. Prvega najprimernejšega 

označite z 1, drugega najprimernejšega z 2 in tretjega najprimernejšega s 3. 

 

___učencu odgovorim z razlago 

___nadaljujem brez reagiranja na napačen odgovor in prisluhnem pravilnim 

___ pozovem ostale učence, da ovrednotijo napačen odgovor 

___odgovorim z vprašanjem (npr. S čim bi to utemeljil? Kako to veš?) 

___učencu neverbalno pokaţem, da je odgovor napačen 

___preusmerim vprašanje še na ostale učence v razredu 

___povem, da je odgovor napačen 

___ostale učence pozovem, da komentirajo odgovor 

 

 

14. Za spodaj navedene načine ugotavljanja učenčevega znanja določite, kako pogosto bi posamezen 

način uporabili med poučevanjem za ustvarjanje slike o znanju učencev.  

 

  nikoli  redko 

(1x na 

mesec) 

občasno 

(1x na 

teden) 

redno 

(vsako 

uro) 

1 Kratek neocenjen pisni preizkus znanja, ki bi ga 

pregledali 

    

2 Razgovor s posameznimi učenci ob individualnem 

reševanju nalog 

    

3 Opazovanje učencev pri  individualnem reševanju nalog     

4 Pregledovanje rešitev oz. postopkov reševanja v domači 

nalogi 

    

5 Poslušanje pogovora  o snovi med učenci     

6 Izvedba matematičnega kviza z učenci     

7 Opazovanje učencev pri reševanju nalog pred tablo     

8 Opazovanje vedenja (neverbalne komunikacije ) 

učencev med obravnavo snovi 

    

9 Opazovanje in poslušanje učencev pri reševanju 

nalog/izvedbi dejavnosti v skupinah 

    

10 Opazovanje in poslušanje učencev pri reševanju 

nalog/izvedbi dejavnosti v paru 

    

11 Pregled učenčeva lista za samoocenjevanje (po 

obravnavi snovi učenec napiše kaj zna, kaj se bo še 

naučil in kako) 

    

12 Razgovor o snovi s celotnim razredom med in/ali po 

obravnavi snovi 
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13 Opazovanje učencev pri zapisovanju snovi v zvezke 

med obravnavo 

    

14 Učenci postavljajo učitelju vprašanja o snovi med ali po 

obravnavi snovi 

    

15 Pregledovanje učenčeve mape izdelkov (po pouku 

učitelj učencem pregleda rešen učni list, narejen pri 

pouku)  

    

 

 

15. Na katerega izmed navedenih načinov ugotavljanja znanja pri vprašanju 14 bi se naslonili pri 

odločitvi, ali je snov naslednjo uro potrebno še enkrat razloţiti? Izberite 3 navedene načine, ki 

se vam zdijo najprimernejši tako,  tako da za vsak izbrani način napišete njemu prirejeno 

številko iz tabele pri vprašanju 14  (npr.: če ste izbrali kviz z učenci, zapišite številko 6,…) 

 

a) Če ste pri uri obravnavali pisno mnoţenje/deljenje večmestnih števil. 

 

Najprimernejši načini: 

   

 

b) Če ste pri uri obravnavali pojem ploščine likov. 

 

Najprimernejši načini: 

   

 

16. Pri ponavljanju snovi na začetku ure postavljate učencem vprašanja. Kateri od spodaj 

navedenih načinov vključitve učencev v razgovor se vam zdi najprimernejši.  

Obkroţite le enega. 

 

a) Učence bi določal-a po sedeţnem vrstnem redu. 

b) Po svoji presoji bi pozval-a učence, ki so ali niso dvignili roke. 

c) Učence bi določal-a slučajno, npr.  z ţrebom. 

d) Pri izbiri učenca bi izhajal-a iz predvidevanja, ali bo učenec odgovoril 

pravilno/nepravilno. 

e) Vsak učenec bi moral napisati odgovor na list papirja in pokazati odgovor, tako da list 

papirja dvigne. 

f) Drugo:_______________________________________________________________ 
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10.2.2 Vprašalnik2 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

Odgovorite prosim še na naslednja vprašanja, ki se navezujejo na opazovano učno uro. 

1. Kolikšen del učencev, je po vašem mnenju, pri uri snov razumel? 

 

a) bistveno več kot polovica    b ) pribliţno polovica     c) bistveno manj kot polovica    d) ne vem 

 

i. Napišite, zakaj tako mislite. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Ali učitelj-ica, po vašem mnenju, na koncu učne ure lahko presodi, ali so posamezni učenci snov 

razumeli? 

a) Za večino učencev lahko presodi 

b) Za del učencev lahko presodi 

c) Za večino učencev ne more presoditi 

 

i. Napišite, zakaj tako mislite. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. Na katere načine bi, po vašem mnenju, učitelj-ica pri uri še lahko pridobila informacije o znanju 

učencev in njihovem razumevanju obravnavane snovi? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Ali so, po vašem mnenju, učenci med uro imeli moţnost izvedeti, ali snov primerno razumejo? 

 

a) večina učencev je imela to moţnost                   

b) del učencev je imel to moţnost 

c) učenci večinoma niso imeli te moţnosti 

d) ne vem 

i. Napišite, zakaj tako menite. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

ii. Na katere načine bi učitelj-ica pri uri še lahko ravnala, da bi učenci izvedeli, ali snov primerno 

razumejo? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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10.2.3 Vprašalnik3 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

1. SPOL (Obkroţi):             M               Ţ                             2.    RAZRED: ___________ 

 

Odgovori prosim še na spodnja vprašanja o današnji učni uri matematike. 

 

3. Ali si snov pri današnji uri matematike razumel-a? 

 

a) da, večino snovi sem razumel    b) nekaj sem razumel    c) ne, večino snovi nisem razumel 

 

Kako to veš? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Ali veš, ali so snov pri današnji uri matematike razumeli tvoji sošolci?  

 

a)  za večino učencev vem       b) za del učencev vem            c) za večino učencev ne vem 

Kako to veš? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5. Ali si med to uro matematike imel-a moţnost izvedeti, ali si snov primerno razumel-a?  

 

a) da                                              b) ne 

Če si odgovoril-a z da napiši, kako? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

6. Ali meniš, da tvoj-a učitelj-ica za matematiko ve, kako dobro si ti snov pri uri razumel-a? 

a) da                                            b) ne 

 

Če si odgovoril-a z da napiši, kako to veš? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

7. Ali meniš, da tvoj-a učitelj-ica za matematiko ve, kako dobro so snov pri uri razumeli tvoji sošolci?  

a) za večino učencev ve     b) za del učencev ve             c) za večino učencev ne ve 

 

Zakaj tako misliš?____________________________________________________________________ 
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10.2.4 Opazovalni list 

RAZRED: ________                                        LETNIK: _______                                      

DATUM:___________ 

Na kakšne načine je, po vašem mnenju, učiteljica med uro pridobila informacije o znanju učencev in njihovem 

razumevanju snovi (z namenom boljšega vodenja pouka). 

V spodnji razpredelnici za vsak način zapišite dejanje učiteljice in učenca/učencev ob tovrstnem načinu. Način 

velja za enakega samo, če je dejanje učiteljice in učenca/učencev ob naslednji ponovitvi enako. Enakih načinov 

(dogodkov) ne beleţite. Stolpca A in B boste izpolnili na koncu ure po končanem opazovanju. 

IZPOLNI MED UČNO URO IZPOLNI PO UČNI 

URI 

DEJANJE UČITELJICE DEJANJE UČENCA oz. 

UČENCEV 

A 

količina 

B 

koristnost 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Po opazovanju prepoznane načine razvrstite od 1 do ….(št. načinov) po 2 kriterijih. Dvema različnima 

načinoma morate pri razvrščanju prirediti različne številke.   

V stolpec A opaţene načine razvrstite, po svoji presoji, glede na količino pridobljenih informacij o znanju in 

razumevanju učencev pri opazovani uri. Pripišite 1 za največjo količino informacij, 2 za naslednjo največjo 

količino informacij….  

V stolpec B opaţene načine razvrstite, po svoji presoji, glede na njihovo koristnost pri vodenju opazovanega 

pouka. Pripišite 1 za  najbolj koristen način, 2 za naslednji najbolj koristen način…… 

 


