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POVZETEK 

 

 

Ugotavljanje predznanja je bistvenega pomena za uspešno nadaljnje učenje učencev, ki je 

namenjeno učencu samemu. Izpustitev ugotavljanja predznanja je eden izmed glavnih 

vzrokov za učne neuspehe. Pomembno je, da v uvodnem delu učne ure znanje učencev 

ponovimo, ga ponovno prikličemo, uzavestimo in odpravimo nejasnosti, če je to potrebno. V 

diplomskem delu je najprej predstavljena didaktična opredelitev pouka in artikulacija učnega 

procesa vse do danes. Ugotavljanje predznanja je uvrščeno v učno uro, predstavljeni so tudi 

cilji, nameni in načini ugotavljanja predznanja. Podana so mnenja tujih avtorjev o 

ugotavljanju predznanja, le-to pa je uvrščeno dalje v poučevanje Tehnike in tehnologije, 

obveznega predmeta v osnovni šoli (6.−8. razred). Diplomsko delo je prvenstveno namenjeno 

učiteljem Tehnike. S pomočjo analize učnih priprav študentov in anket učiteljev Tehnike je 

ugotovljeno, kakšno je dejansko stanje ugotavljanja predznanja, v kakšni meri se ugotavlja, 

kako natančno in v katerem delu učne ure. Zanimalo nas je tudi, ali učitelji pišejo svoje učne 

priprave in jih prilagajajo posameznemu razredu ter ali vprašanja za ugotavljanje predznanja 

zapisujejo v učne priprave ali ne. Na koncu diplomskega dela so zbrani ciljno orientirani 

primeri za ugotavljanje predznanja pri pouku Tehnike in tehnologije, skupaj z nasveti, kako 

zastavljati vprašanja in kako obširno naj učitelji ugotavljajo učenčevo predznanje. 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: Tehnika in tehnologija, ugotavljanje predznanja, učna priprava, učitelj, 

Bloomove taksonomske stopnje znanja. 
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Identify students background knowledge at Design 

and technology teaching 

 

SUMMARY 

 

Obtaining information concerning pupils background knowledge is essential for successful 

further learning of these pupils. Omission of this action is one of the main reason for pupils 

low knowledge level. In the introductory part of the lesson it is important to revise pupils 

knowledge, call it to memory and associate it and if necessary clear up the ambiguities. Thesis 

starts by lesson definition from its didactic point of view and the articulation of the learning 

process, historicaly up till now. Obtaining information about pupils background knowledge is 

included in the lesson. Further it encompases aims, intentions and ways of identifying 

background knowledge. There are also opinions by some foreign authors about identifying 

background knowledge which is also included in teaching Design and Technology as an 

obligatory subject in primary school (6th to 8th grade). Our target group is primery school 

Technology teacher. By analysing educational preparations of pupil pre-service teachers and 

surveying in-service teachers we determined the actual level of identifying background 

knowledge, i.e. to which extent and how accurately it is carried out and in which part of the 

lesson. We inspect if the teachers write down their educational preparations and adapt it to 

each individual class, and whether the background knowledge feedback questions are covered 

or not. At the end of the thesis goal-oriented samples related to Design and Technology 

background knowledge determination are given. All of them are purpose and concept 

explained 

 

 

 

KEYWORDS: Design and technology, identifying background knowledge, lesson plan 

teacher, Bloom´s Taxonomy 
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1 UVOD 

 

 

Predmet Tehnika in tehnologija (v nadaljevanju TIT) je eden izmed mnogih predmetov 

v današnji devetletni osnovni šoli. Predmet TIT se pojavi v 6., 7. in 8. razredu, pri njem 

pa se obravnavajo snovi, ki so pomembne v vsakodnevnem življenju, saj je tehnika v 

življenju nepogrešljiv spremljevalec. Ljudje se vsakodnevno srečujemo z različnimi 

predmeti in materiali, katere pa učenec spozna že v osnovni šoli. Učenci tako spoznajo 

različna področja tehnike (les, promet, električno energijo, kovine ...) in pri praktičnem 

pouku izdelujejo izdelke s pomočjo obdelave gradiv. 

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema  

 

Kot bodoči učitelji se sprašujemo, kako izvesti učni proces, da bo vodil do čim boljših 

rezultatov in bo TIT učencem v pomoč tudi v kasnejših letih. Odgovor na to vprašanje 

pa ni enostaven, saj se v učnem procesu prepletajo in pojavljajo številni dejavniki, ki 

vplivajo drug na drugega. Zato so se že v preteklosti na področju artikulacije učnega 

procesa oblikovale različne razlage, a je deljenje učnega procesa na etape ostalo 

aktualno vse do danes. 

 

Med različnimi interpretacijami učne artikulacije najdemo tudi podobnosti. Ena izmed 

teh podobnosti je uvodna etapa, v katero spada ugotavljanje predznanja, ki je 

pomemben del učne ure. Žal pa se ta del učne ure velikokrat zapostavlja, saj mnogi 

učitelji ugotavljanju predznanja ne pripisujejo zadostne pomembnosti. Prvotni cilj 

ugotavljanja predznanja pa je izboljšanje in ponotranjenje učenčevega znanja. Postavi se 

vprašanje, ali bi s temeljitejšim ugotavljanjem predznanja dosegli boljše znanje učencev 

in boljšo usposobljenost za vsakodnevno življenje.  

 

1.2 Namen, cilj in hipoteze naloge  

 

Namen diplomskega dela je opredeliti ugotavljanje predznanja, ugotoviti, čemu je 

ugotavljanje predznanja namenjeno, kakšni so njegovi posledični učinki, in raziskati 
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dejansko stanje ugotavljanja predznanja v osnovni šoli ter podati predloge učiteljem TIT 

za izboljšanje načina ugotavljanja predznanja.  

 

Cilji (C) diplomskega dela so: 

٠ C1: Predstaviti zgodovinski razvoj pomena artikulacije učne ure. 

٠ C2: Določiti povezavo med ugotavljanjem predznanja in doseganjem 

ciljev v učni pripravi. 

٠ C3: Določiti načine ugotavljanja predznanja. 

٠ C4: Ugotoviti dejansko stanje ugotavljanja predznanja iz učnih priprav 

študentov in z anketiranjem učiteljev.  

٠ C5: Primerjati dobljene rezultate s teoretičnimi izhodišči predznanja. 

٠ C6: Sestaviti primere za mobilizacijo znanja kot dela učnih priprav z 

utemeljitvijo za temeljito in učinkovito ugotavljanje predznanja. 

  

1.3 Predvidene metode raziskovanja 

 

Izhodišče diplomskega dela je poznavanje sestave učne ure.  

 

Glavne metode zbiranja podatkov so:  

٠ pridobivanje ustrezne literature, 

٠ študij virov in literature, 

٠ pregled mnenj tujih avtorjev o ugotavljanju predznanja, 

٠ sestava vprašalnika za analizo prakse bivših študentov in anketnega vprašalnika 

za učitelje TIT v osnovni šoli, 

٠ predstavitev rezultatov analize in ankete, tabelarično in grafično in 

٠ zapis primerov za temeljito ugotavljanje predznanja. 

 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij 

 

Na kratko podajamo vsebino ostalih poglavij.  

٠ V diplomskem delu obravnavamo ugotavljanje predznanja, zato sta v drugem 

poglavju najprej predstavljena pouk in učni proces, da nam bo bolj jasno, kam 
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uvrstimo ugotavljanje predznanja. Prav tako bo tu predstavljena razdelitev same 

ure, ter splošno, kaj ugotavljanje predznanja je. 

٠ V tretjem poglavju je predstavljena analiza učnih priprav (v nadaljevanju UP) 

študentov skupaj s predstavitvijo vprašanj ter interpretacijo rezultatov. 

٠ V četrtem poglavju je predstavljena anketa učiteljev in interpretacija podatkov. 

٠ Na podlagi dobljenih rezultatov prejšnjih dveh poglavij je v zadnjem poglavju 

utemeljena smiselnost ugotavljanja predznanja ter nekaj konkretnih predlogov 

za boljše ugotavljanje predznanja. 
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2 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES IN 

UGOTAVLJANJE PREDZNANJA 

 

 

Poglavje opisuje, kaj je vzgojno-izobraževalni proces, kako je sestavljen, ter sestavo 

posamezne učne ure, katere del je tudi ugotavljanje predznanja kot vrsta preverjanja 

znanja. Nato si bomo ogledali še mnenja tujih avtorjev o predznanju in pa ugotavljanje 

predznanja pri TIT. 

 

2.1 Didaktična opredelitev pouka 

 

Pouk je pojem, ki označuje namerno, načrtno in organizirano pridobivanje novega 

znanja in doseganja drugih vzgojno-izobraževalnih ciljev. V to dejavnost se človek 

vključi in jo začne izvajati v zgodnji otroški dobi, ko vstopi v šolo, postane učenec in se 

začne izobraževati.  

 

Ožje gledano, je pouk namerna in načrtna dejavnost učencev in učiteljev, usmerjena k 

uresničevanju posameznikovih in skupnih namenov in k doseganju s tem povezanih 

posameznikov in skupnih družbenih vzgojno-izobraževalnih ciljev. To je 

večdimenzionalni proces, ki ga učitelji in učenci ustvarjajo z medsebojnimi odnosi, s 

komunikacijo, z interakcijo in z individualno aktivnostjo. Pouk je zelo pestro, razgibano 

in zapleteno delovanje in sodelovanje različnih subjektivnih in objektivnih dejavnikov. 

Neposredna podlaga temu je struktura, sestavljena iz temeljnih konstruktivnih sestavin, 

ki so po njihovih stvarno-logičnih značilnostih in didaktičnih zakonitostih povezane v 

urejeno celoto [1]. 

 

Poleg oznake pouk se pojavljajo tudi druge oznake. V naši šolski praksi in v didaktični 

teoriji je najpogostejša in najbolj utrjena raba oznake vzgojno-izobraževalni proces. 

Mnogi hočejo z njo poudariti, da v pouku potekajo vzgojno-izobraževalni procesi in 

nastajajo vzgojni in izobraževalni vplivi [1].   
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Z nadaljnjo analizo pouka pridemo do ugotovitve, da so pri pouku udeleženi trije 

dejavniki, ki sestavljajo tako imenovani didaktični trikotnik, to so: učitelj, učenec in 

učna vsebina. V kolikor eden izmed teh treh dejavnikov pri učnem procesu ni prisoten, 

to ni več pouk. Vsak posamezen dejavnik pouka stoji v razmerju z ostalima dvema. 

Zelo pomemben je učiteljev odnos do učencev in njegov vpliv na njih. Učitelj učni 

proces organizira in vodi ter je pomočnik in sodelavec učencev. Od njegovega 

poučevanja je odvisno učenje učencev. Vendar pa učenec ni pasiven objekt, saj sodeluje 

pri svojem izobraževanju in vzgajanju. Učenci tako povratno vplivajo na učitelja, 

njegov slog in način poučevanja. Seveda pa je pomemben tudi učiteljev odnos do učne 

snovi. Učitelj je vezan na učni načrt (v nadaljevanju UN), vendar pa snov prilagodi 

učencem, tako da jo učenci hitreje usvojijo in čim bolje razumejo. Tako tudi učitelj in 

učna snov delujeta eden na drugega [2].  

 

 2.2 Artikulacija učnega procesa 

 

Stopnjevanje ali artikulacija pouka pomeni razčlenjevanje, strukturiranje in urejanje 

učnega procesa na delne etape, ki je bilo prisotno že v preteklosti. Že v srednjem veku 

so težili h klasifikaciji, hierarhizaciji in urejanju predmetov ter pojavov stvarnosti. Tako 

je na podlagi tega šola v srednjem veku začela z razvrščanjem učencev glede na njihovo 

predznanje in uvedla postopnost napredovanja. 

 

Velik korak naprej je naredil J. A. Komensky, ki je začetnik razvrščanja učencev po 

razredih, uvajanja reda in postopnosti pouka. To prizadevanje pa se še bolj okrepi v 19. 

stoletju, saj J. F. Herbart uveljavi učno sistematiko in stopnjevanje na pedagoškem 

področju. Njegova artikulacija naj bi učence vodila v adekvatno kombiniranje predstav 

in miselne aktivnosti. 

 

Strmičnik opiše, da gre na prvih dveh Herbartovih stopnjah za poglabljanje, na zadnjih 

dveh pa za osmišljanje. Kasneje Herbartovo artikulacijo pouka razširi njegov učenec T. 

Ziller, tako da prvo etapo (jasnost) razdeli na dve stopnji: analizo in sintezo. Analiza že 

razpoložljive predstave dvigne v zavest, sinteza pa združi na novo pridobljene predstave 

v jasno celoto. Ziller daje velik pomen učnim ciljem in učnim vsebinam ter tako poudari 

materialno izobraževanje, ki je v nasprotju s Herbartovim formalnim izobraževanjem. 



 6 

 

Kasneje W. Rain prevzame Zillerjeve učne etape in jih prevede v nemščino: priprava 

(analiza), predavanje (sinteza), združevanje (asociacije), razumevanje (sistem) in 

uporaba (metoda). Te učne etape so znane kot formalne stopnje pouka in veljajo kot 

univerzalna shema za pouk, kot učna artikulacija. Postale so podlaga za vse kasnejše 

artikulacijske poskuse [3]. 

 

V začetku 20. stoletja pride s strani reforme pedagogike do prvih kritik herbartizma. 

Svoje kritike usmerja predvsem v formalizem razkosanih učnih etap, zaradi katerih je 

bil pouk tog, izoliran, nelogičen, neživljenjski in izmaličen, učitelji pa niso smeli 

izpustiti nobene izmed etap. 

 

Kljub pomanjkljivostim pa je v učnih stopnjah veliko dobrega, saj se je z njimi v pouk 

hotelo vnesti več jasnosti, preglednosti, smotrnosti, zakonitosti, sistematičnosti, reda ter 

temeljitejše učno pripravljanje. Herbartovo prizadevanje pa umesti v pouk več 

zakonitosti in red ter spodbudi tudi doživljajsko pedagogiko in delovno šolo. Prva pri 

artikuliranju pouka izhaja iz čustev, občutij in doživetij, druga pa gradi na naravni 

aktivnosti in samostojnosti mladih [3]. 

 

Učne etape doživljajske pedagogike so izgledale takole [3]: 

٠ vživetje, ki pripravi miselna in čustvena tla za prvi vtis, 

٠ posredovanje predmeta v nazorni obliki, ki omogoči celostni vtis in doživetje 

tega vtisa, 

٠ osmislitev s previdnim miselnim pojasnjevanjem in 

٠ izražanje v jeziku, sliki in v scenski predstavitvi. 

 

Delovna šola priporoči naslednje etape [3]: 

٠ oblikovanje delovnega cilja, 

٠ iskanje delovnih sredstev, 

٠ členitev delovne poti, 

٠ izvajanje delovnih korakov in 

٠ dojetje, preizkus, urjenje, ureditev in vrednotenje rezultatov. 
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Pri pragmatistični didaktiki J. Dewey govori o naslednjih etapah učnega procesa [3]: 

٠ srečanje s težavo, problemom, 

٠ lokalizacija, preciziranje težave, 

٠ možnosti rešitve, 

٠ racionalna predelava in 

٠ potrditev ali zavrnitev ideje, rešitve. 

 

Podobno kot je pragmatistična didaktika izhajala iz problemskega učenja, je od tod 

izhajala tudi pedagoška psihologija, katere predstavnik je H. Roth. Pouk stopnjuje na 

naslednji način [3]: 

٠ motivacija, 

٠ ugotavljanje težavnosti, 

٠ reševanje, 

٠ izvajanje, 

٠ ohranitev rezultatov, urjenje in 

٠ uporaba, prenos, integracija naučenega. 

 

Skozi čas se je razvrstilo mnogo artikulacijskih modelov. Predstavljeni so imeli največji 

vpliv na današnje razumevanje artikulacije učnega procesa [3]. 

 

2.3 Sodobno poimenovanje učne artikulacije  

 

Vprašanje artikulacije učnega procesa (tj. katere etape učnega procesa vodijo do znanja) 

je bilo in še danes ostaja osrednje vprašanje didaktike [4].  

 

Šilih, ki artikulacijo opiše kot učiteljevo delo, ki učno snov oblikuje in pripravi 

posredovanje in utrjevanje, loči med makroartikulacijo (učno enoto) in 

mikroartikulacijo (metodično enoto). Prva je krajša od UN in daljša od neposrednega 

izvajanja učnega dela, druga pa traja od ene do največ treh učnih ur [5]. 

 

Strmičnik Šilihov izraz učna enota posodobi z izrazom učna tema, metodično enoto pa z 

učno enoto.  
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Namen učne artikulacije je posamezne vsebinske in metodične ukrepe povezati v 

smiseln, vzročno povezan red, in jih razvrstiti glede na postopnost in logični potek 

učnega procesa, to pa privede k veji jasnosti, preglednosti in urejenosti pouka. Učna 

artikulacija mora izhajati iz funkcij pouka, kot so: načrtovanje učne teme in učnih enot, 

izvedba načrta, konsolidacija učnih rezultatov in uporaba [3]. 

 

Strmičnik meni, da učne artikulacije danes ne moremo več razumeti kot splošno 

uporabne teorije, ki velja za vsak pouk. Vsaka artikulacija učnega procesa vsebuje 

elemente, ki so splošno veljavni, in tudi elemente, ki so težko predvidljivi. Kljub temu 

pa artikulacija omogoča grob in splošen pregled nad vsebinskimi, metodičnimi in 

motivacijskimi vidiki celotnega učnega procesa [3]. 

 

2.4 Opredelitev učnih stopenj (etap) 

 

Kot smo videli v prejšnjih poglavjih, se opredelitve ločijo od avtorja do avtorja, a 

vseeno je možno najti skupna izhodišča in podobnosti.  

 

Tako učni proces splošno delimo na:  

٠ uvod, 

٠ obravnava nove učne snovi, 

٠ urjenje, 

٠ utrjevanje, 

٠ preverjanje in 

٠ ocenjevanje. 

 

Na artikulacijsko strukturo učne ure vpliva mnogo dejavnikov (čas, način dela,                

snov …), zato je možno govoriti o prevladovanju ene komponente pri določeni uri 

(nova snov, urjenje operacij, preverjanje …). Prevladovanje ene didaktične komponente 

pa ne more pomeniti, da so druge etape pri tej uri popolnoma izključene, a prav tako ni 

treba vztrajati, da se pri vsaki učni uri izvedejo vse etape [6].  
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2.5 Učne stopnje v učni pripravi 

 

Podobno kot se deli učni proces, delimo tudi UP, ki jo napišemo za vsako učno uro. UP 

je najpomembnejši dokument za izvajanje pouka. Iz letnega plana si učitelj pripravi 

potrebno število učnih enot, ki obsegajo vso snov v razpoložljivem času.  

 

UP mora vsebovati [7]: 

٠ operativne izobraževalne, vzgojne in psihomotorične cilje, 

٠ pojme, ki jih bodo v učni uri podali,  

٠ učne pripomočke, sredstva, 

٠ literaturo, 

٠ splošne podatke, 

٠ izvajanje učnega procesa, prikazano v večjih kolonah, 

٠ tabelsko sliko in 

٠ po potrebni delovne liste in priloge. 

 

Artikulacijske stopnje pouka določi učitelj sam glede na vsebino snovi. Različni avtorji 

navajajo različno število etap. Tako npr. Ericson navaja: uvod, razlaga, uporaba in 

utrjevanje, preverjanje in izpraševanje [7], Gogala navaja: stopnja izhodišča, prehod na 

novo snov, posredovanje nove učne snovi, utrjevanje, ponavljanje, vaja, uporaba in 

aplikacija, Šilih navaja štiri stopnje: priprava ali uvajanje, pridobivanje, posploševanje, 

uporabljanje [3]. Priprava se razlikuje glede na to, ali gre za praktično delo učencev ali 

za osvajanje teoretičnih spoznanj. TIT se od drugih predmetov razlikuje v tem, da gre tu 

tudi za praktično delo. 

 

Vsaka učna ura, teoretični ali praktični pouk, je sestavljena iz [7]: 

٠ uvodnega dela, 

٠ glavnega dela in 

٠ zaključnega dela. 
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V [7] so navedene naslednje etape: 

٠ uvajanje, 

٠ osvajanje, 

٠ urjenje, 

٠ ponavljanje in 

٠ preverjanje. 

 

V prvo učno etapo Uvod ali pri UP v Uvajanje, bolj natančno, Mobilizacijo znanja, 

uvrščamo ugotavljanje predznanja, ki si ga bomo v osrednjem delu ogledali podrobneje. 

Še pred tem pa bomo ugotavljanje predznanja uvrstili še med preverjanje znanja, ki je 

tudi del pouka. Ugotavljanje predznanja uvrščamo tudi med preverjanje znanja, saj je to 

sestavni del učne ure, s pomočjo katerega učitelj ugotovi stopnjo učenčevega znanja, na 

katerem nato lahko gradi novo učno snov. 

 

2.6 Ugotavljanje predznanja kot preverjanje znanja 

 

Namen preverjanja znanja je ugotavljanje, v kolikšni meri so bili doseženi zastavljeni 

učni cilji učnega procesa, t.j. koliko so učenci dano učno vsebino razumeli in jo usvojili. 

Učitelj preverja znanje učencev pred obravnavo vsebine, med potekom obravnave in ob 

koncu obravnave novih učnih vsebin.  

 

Glede na funkcijo poznamo tri vrste preverjanja znanja [8]: 

٠ diagnostično preverjanje znanja, to je preverjanje znanja pred obravnavo nove 

učne snovi in je namenjeno ugotavljanju učenčevega predznanja, 

٠ formativno preverjanje znanja, ki poteka med učnim procesom z namenom 

ugotoviti učenčevo razumevanje vsebin in odpraviti vzroke za nerazumevanje ali 

neznanje in 

٠ sumativno preverjanje znanja, ki poteka ob koncu snovi in se preverja, kako 

učenci razumejo celotno snov.  
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2.7 Uvodna stopnja učnega procesa  

 

Uvodna stopnja učnega procesa je sestavljena iz treh stopenj: 

٠ seznanitev učencev s snovjo, 

٠ ponovitev predznanja in 

٠ motivacija. 

 

Bolj podrobno si bomo sedaj v osrednjem delu ogledali ugotavljanje predznanja. Kljub 

temu da nekateri avtorji [3] trdijo, da pojem ugotavljanje predznanja ni primeren, bomo 

v diplomski nalogi uporabili uveljavljeni izraz, sami pa uporabljajo izraz ponovitev ali 

uzaveščanje predznanja. Izraz preverjanje oz. ugotavljanje ni primeren, če se dosledno 

držimo njegovega pomena, t.j. sproti med procesom pridobivanja znanja ugotavljati, ali 

učenci neko snov razumejo ali ne. Pri uzaveščanju predznanja, katerega bomo mi 

poimenovali ugotavljanje znanja, je težišče na obujanju predznanja, ki ga je potrebno 

tudi izpopolniti, če se izkaže kot pomanjkljivo. Pogosto je s preverjanjem predznanja 

povezano tudi preverjanje domače naloge. Vendar pa kot smo videli v prejšnjem 

poglavju, uzaveščanje predznanja spada tudi med vrste preverjanja in ga lahko 

imenujemo tudi diagnostično preverjanje znanja, zato bomo uporabljali termin 

ugotavljanje predznanja [3].  

 

Ugotavljanje predznanja ločimo: 

٠ (A) predznanje za graditev novega znanja in 

٠ (B) predznanje o novem znanju. 

 

(A) Predznanje za graditev novega znanja je znanje, ki ga morajo učenci imeti, da ga 

lahko nadgradijo z novim znanjem. Če učenci tega predznanja nimajo, je novo snov 

težko pojasnjevati. Na primer.: če učenec ne zna deliti naravnih števil, potem bomo 

težko razlagali deljenje decimalnih števil. (B) Predznanje o novem znanju določa hitrost 

razlage med učno uro, ki se prilagodi ugotovljenemu predznanju, prav tako globina 

učne ure. Podajanje nove snovi se prilagodi temu predznanju, tako da se snov ne 

podvaja. Ta drugi način je tudi boljši za učence same, saj je pouk prilagojen njim in 

njihovemu razumevanju.  
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Pomembno je razlikovati med učiteljem in študentom – učiteljem, ki ima učni nastop, 

saj le-ta ne ve, kaj učenci že znajo in česa ne. Torej študentje, ki imajo učni nastop, 

težko vedo, kaj učenci od novega znanja že vedo in zato težko prilagodijo hitrost 

razlage in globino učne ure. Posledično se v tem primeru lahko učna snov tudi podvoji. 

Pri učnem nastopu je pomembno, da študent ugotavlja predznanje, ki ga učenci 

potrebujejo za graditev novega znanja, saj študent lahko predpostavi, da imajo tako 

predznanje vsi učenci. 

 

2.8 Ugotavljanje predznanja 

 

Ugotavljanje predznanja je ne le potrebna, ampak kar nujna uvodna etapa [9]. V 

zadnjem obdobju pa je bilo to tudi znanstveno potrjeno, saj mnoge raziskave, še zlasti 

[3], dokazujejo, da je izpustitev ugotavljanja predznanja eden izmed glavnih vzrokov za 

učne neuspehe, kajti na šibkih temeljih ne moremo graditi. Vendar pa teh temeljev ne 

zagotavlja vsako predznanje, ampak le tisto, ki je neposredno povezano z novo učno 

snovjo. »Se pravi, biti pripravljen za neko učenje pomeni imeti premišljeno, načrtno in 

vnaprej določeno adekvatno predznanje« [3, str.162]. 

 

Eden izmed predpogojev uspešnega učenja je seveda tudi posredovanje primernega 

predznanja. Na novo pridobljeno znanje se uvršča in razporeja v že obstoječi sistem 

znanja, zato je pomembno, da se pred pridobivanjem novega znanja (že v uvodni etapi) 

staro znanje ponovi, ponovno prepozna, prikliče, uzavesti in odpravi nejasnosti, 

negotovosti in pa seveda znanje tudi izpopolni. Brez tega bi bilo nadaljnje učenje 

oteženo ali celo onemogočeno [10].  

 

Aktiviranje predznanja ni potrebno le v prid novega znanja, ampak je v interesu tudi 

predznanja samega. S tem povezovanjem se predznanje utrjuje in tudi izpopolnjuje [3]. 

 

Takšno pojmovanje procesa učenja izhaja iz psihološke smeri, ki se imenuje 

kognitivizem, le-ta pa poudarja pomen človekovih notranjih mentalnih, predvsem 

spoznavnih procesov pri učenju [11]. 
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»Kognitivistična psihologija razlaga učenje kot proces stalnega prestrukturiranja in 

reorganiziranja že osvojenega znanja in izkušenj, zlasti v kontaktu z novim znanjem in 

izkušnjami« [3, str.162]. 

 

Vendar pa predznanja ne smemo razumeti le kot količino podatkov, pojmov,             

definicij …, ki jih imamo že v spominu, ampak je pri predznanju treba upoštevati tudi 

globino razumevanja, odnose med deli znanja in načine pridobivanja le-tega. Za 

kognitiviste imajo odločilen pomen odnosi, ki so med posameznimi že usvojenimi 

podatki, pojmi, definicijami, značilnostmi. Torej je za uporabnost znanja in nadaljnje 

učenje pomembna predvsem strukturiranost znanja. Pomembno je torej, katere pojme 

učenci že poznajo in kako so ti pojmi natančni in urejeni v sistem že obstoječega znanja. 

Zaradi tega bi moral vsak učitelj poznati in obvladati nekaj načinov analiziranja 

strukture in kakovosti predznanja, pridobljene ugotovitve pa upoštevati pri nadaljnjem 

učnem procesu [11]. 

 

2.8.1 Cilji, namen in način ugotavljanja predznanja 

 

Cilji ugotavljanja predznanja ni le to, da se z novim učenjem začne graditi na trdih 

temeljih, ampak tudi, da se omogoči učni prenos oziroma učni transfer. Učni transfer je 

prenos učnega učinka iz prejšnjega na nadaljnje učenje, z enega predmetnega področja 

na drugega in pa iz že znanih okoliščin v nove okoliščine. Torej gre pri pojavu učnega 

transfera za vpliv predznanja na uspešnost novega učenja na istem ali podobnem 

področju. 

 

Pri učnem prenosu govorimo o negativnem in pozitivnem. Pri negativnem imajo 

predhodno znanje in izkušnje negativen učinek na nadaljnje učenje, pri pozitivnem pa 

predhodno znanje pozitivno vpliva na novo znanje in ga celo olajša. Poleg pozitivnega 

in negativnega poznamo še specifični ali vertikalni transfer pri katerem se učinki 

predznanja prenašajo znotraj enega predmeta, ter splošni ali horizontalni transfer, kjer je 

značilno, da se predznanje prenaša med različnimi predmeti [11]. 

 

Ugotavljanje predznanja v uvodni etapi učnega procesa ima največkrat pospeševalno 

funkcijo. Vendar pa pomanjkljivi oz. netočni podatki in povezave med temi podatki, ki 

se jih učenci narobe naučijo, lahko vplivajo zaviralno in otežujejo pridobivanje novega 
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znanja ter tako vodijo do negativnega transfera. Namen ugotavljanja predznanja je med 

drugimi tudi doseganje pozitivnega in zlasti specifičnega transfera. Zato je pomembno, 

da učitelj najprej ugotovi, katera znanja o določeni vsebini so pogoj za uspešno 

nadaljnje učenje in v kolikšni meri se to potrebno znanje ujema s predznanjem učencev. 

Nato je potrebno pomanjkljivosti v učenčevem znanju izpopolniti, ali še bolje, 

odpraviti. Informacije o učenčevem predznanju pa učitelju služijo kot osnova za 

ustrezno oblikovanje nadaljnjega učenja [12]. 

 

Predznanje lahko ugotavljamo na dva načina:  

٠ pisno in 

٠ ustno. 

 

Cilj obeh ugotavljanj predznanja pa je enak, predznanje ugotavljamo z namenom, da 

snov utrdimo, ponovimo in si jo učenci bolje zapomnijo. Posledično pa tudi laže 

razumejo novo učno snov, ki je ponavadi v logični povezavi z ugotavljanjem 

predznanja. Torej, če bomo danes govorili o izdelavi kovinske rože, potem je smiselno 

ugotavljanje predznanja o postopkih izdelave, ki jih učenci že vedo, lahko pa tudi o 

kovinah, kje jih pridobivajo, kako … 

 

Pri ustnem ugotavljanju predznanja je velika prednost ta, da učitelj takoj vidi, koliko 

učenci znajo in temu lahko prilagodi nadaljnjo razlago, česar pri pisnem ugotavljanju 

predznanja ne more, saj mora odgovore najprej pregledati in naslednjo uro sporočiti 

stopnjo znanja.  

 

2.8.2 Tuji avtorji o pomembnosti predznanja 

 

V kolikšni meri bodo učenci spoznali nove vsebine, je odvisno predvsem od 

dejavnikov, kot so spretnost učitelja, zanimanje učencev in pa kompleksnost vsebine 

[13]. Eden izmed najmočnejših dejavnikov pa je učenčevo predznanje, torej kaj učenec 

o tej vsebini že ve, koliko je s to vsebino že seznanjen. Torej je predznanje najmočnejši 

kazalec, kako dobro se bo učenec učil o novih podatkih oz. informacijah. Raziskave in 

teoretiki, kot so npr. Bloom, Tobias, Boulanger ipd. se pogosto nanašajo na tisto, kar 

učenci že vedo, torej koliko predznanja že imajo. Veliko raziskav ugotovi usklajenost 

razmerja med dobrim predznanjem in doseganjem dobrega uspeha. Učenci, ki imajo 
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zelo dobro predznanje, se dokazano učijo novih snovi enostavneje in bolj učinkovito 

[13].  

 

Članek [14] govori o tem, da obstaja veliko izrazov za opredelitev različnih vrst znanja. 

Doslednost pri uporabi teh izrazov je znan problem, razlike pa se kažejo predvsem od 

avtorja do avtorja. Izraza osnovno predznanje in pa predhodno znanje se uporabljata 

izmenično. Stevens na primer opredeljuje osnovno znanje kot nekaj, kar učenec o neki 

temi že ve, medtem ko je Biemansova in Simonsova opredelitev predznanja malo bolj 

zapletena: predznanje je znanje učencev, ki je zelo pomembno za pridobivanje novega 

znanja. Dochy in Alexander zagotovita boljšo definicijo predznanja, ki govori o 

predhodnem znanju učencev kot o celotnem znanju osebe skupaj z metakognitivnim in 

konceptualnim znanjem. Ta opredelitev pa je podobna tudi definiciji Schallerteve [14]. 

 

Raziskava [15] kaže, da je eden najboljših kazateljev učenčevega uspeha v šoli njegovo 

predznanje. Ozadje učenčevega znanja je ključna sestavina pri razumevanju nove 

vsebine. Ozadje znanja oziroma predhodno znanje je preprosto tisto, kar učenec že ve o 

temi in mu pomaga pri pridobivanju novih informacij. Učenci osnovno znanje razvijajo, 

že preden pridejo v šolo, pri tem pa veliko pomagajo starši in okolje, v katerem otroci 

živijo. Učenci, ki so vključeni v veliko različnih krožkov, so bolj zaposleni, vedo veliko 

o različnih temah in imajo ponavadi višjo raven predznanja. Ti učenci se v šoli zato 

novih informacij naučijo laže, saj jih povežejo s svojimi izkušnjami in predznanjem. Če 

ima učenec dobro predznanje, to povzroči veliko večji uspeh pri razumevanju snovi v 

šoli [15].  

 

Iz prebranih člankov lahko strnemo, da ima učenčevo predznanje velik vpliv na 

razumevanje nove učne snovi. Torej je pomembno, da učenci neko snov razumejo, 

preden se začnejo pogovarjati o novi snovi. Tu je tudi zelo pomembna vloga učitelja, saj 

učitelj lahko zagotovi, da vsako uro ta predznanja utrjujejo in s tem omogočijo lažji 

prehod na novo učno snov in tudi boljše razumevanje nove snovi ter posledično boljši 

uspeh v šoli. 

 

Veliko učiteljev za ugotavljanje predznanja uporablja kratka vprašanja na začetku ure, 

tako da učenci zapišejo kratek odgovor, pravilni odgovor obkrožijo ali pa izbirajo med 

več pravilnimi odgovori [16]. Vprašanja pa je seveda treba dobro oblikovati, da učenci 
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zaradi nerazumevanja ne bi odgovarjali narobe. Vprašanja lahko učitelj zapiše tudi na 

tablo, lahko pa učence sprašujemo tudi ustno in tako še laže preverimo učenčevo 

predznanje, saj učenci odgovarjajo in nam tako ni treba pregledovati napisanih 

odgovorov. Treba pa je tudi poudariti, da ta vprašanja niso za oceno in so koristna 

učencem, da vidijo, koliko imajo znanja, s katerim pa bodo laže razumeli novo snov 

[16].  

 

2.9 TIT in drugi predmeti 

 

Tako kot pri vseh ostalih predmetih tudi pri TIT najprej planiramo celoten pouk: 

٠ makroartikulacija: izdelava letnega programa dela in 

٠ mikroartikulacija: izdelava mesečnih in tedenskih programov, osebnih planov 

dela, priprava na učne ure. 

 

Prav tako učitelj planira pouk, ta priprava pa je najpomembnejša, saj je učitelj 

najodgovornejši organizator objektivnih in subjektivnih pogojev dela ter akter pouka. 

Tako kot pri drugih predmetih je tudi tu najpomembnejši del učiteljeve priprave za pouk 

njegova priprava za konkretno uro. Imenujemo jo mikroplaniranje učnega procesa, 

katerega sestavni del je tudi uvajanje. Del uvajanja v učno uro je ugotavljanje 

predznanja, katerega pri TIT imenujemo mobilizacija znanja [6]. 

 

Vendar pa se poučevanje TIT razlikuje od drugih predmetov. Razlika je v tem, da se pri 

TIT izvaja tudi praktični pouk. V ugotavljanju predznanja pa tu ni razlik. Učitelj pouk 

planira na podlagi letne priprave in tako analizira učne teme.  

 

Praktični pouk pri TIT lahko traja eno uro ali več šolskih ur. Učitelj mora učno uro 

razčleniti na delovne operacije in faze dela ter na osnovi teh razčlenitev oblikuje 

posamezne učne enote. Osnovni pogoj za razčlenitev učne teme je, da učitelj dobro 

pozna študij dela v svoji stroki. Na podlagi razčlenitve učne teme učitelj lahko pripravi 

posamezne delovne operacije za demonstracijo. Pri praktičnem pouku mora biti učitelj 

predvsem zelo pozoren na varnost pri delu [17]. 
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Pri vsaki učni enoti praktičnega pouka imamo uvodni del ali pripravo na poučevanje, 

glavni del oziroma obravnavo nove učne snovi – demonstracijo, ter zaključni del učne 

enote, torej podobno kot pri drugih teoretičnih predmetih. 

 

Pri praktičnem pouku mora učitelj upoštevati specifičnosti praktičnega pouka, ki 

izhajajo iz učnih ciljev in narave dela. V strukturi dobro artikulirane učne enote pri 

pouku praktičnega pouka se morajo njeni sestavni deli torej razlikovati, kar izhaja iz 

psihološke narave delovnega procesa pri pouku [18] (slika 2.8). 

 

 

Slika 2.8: Struktura učne enote, [18, str. 147] 

 

O tipologiji učnih enot pri praktičnem pouku je v naši pedagoški literaturi zelo malo 

napisanega, veliko pa so o tem pisali ruski, nemški in ameriški pedagogi [18]. 

 

2.10 Ugotavljanje predznanja pri TIT 

 

Tako kot pri drugih predmetih tudi pri predmetu TIT ugotavljanje predznanja uvrščamo 

v uvodni del učne enote.  

 

Pri TIT imamo v uvodnem delu učne enote pripravljanje učencev na spoznavanje in 

utrjevanje snovi, če gre za teoretični pouk. V tem primeru uvodni del traja manj časa. V 

primeru, ko je učna enota namenjena pridobivanju spretnosti in navad – urjenju, 

sistemiziranju, je uvodni del učne ure daljši, saj je pomembno, da utrdimo tudi varno 

delo z orodji. V vsakem primeru pa imamo v uvodnem delu učne enote vsebinsko, 

psihološko in tehnično pripravo [18]. 

 

Pri obravnavi nove snovi se vsebinska priprava pri praktičnem pouku nanaša na 

ponovitev učne snovi iz tehnologije ali nekaterih drugih strokovno-teoretičnih in 

naravoslovno-matematičnih predmetov. Torej pri ugotavljanju predznanja spoznavamo 
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materiale, orodja, stroje, tehnološke in fizikalne zakonitosti določenega dela. 

Pomembna je tudi analiza učenčevih izkušenj, spontanih ali dirigiranih, in je zelo 

koristna [19].  

 

Iz napisanega lahko sklepamo, da se TIT in drugi predmeti v ugotavljanju predznanja ne 

razlikujejo, saj morajo učenci ne glede na vrsto snovi imeti dovolj predznanja, da lahko 

sledijo novi snovi pri teoretičnem ali praktičnemu pouku. Pri TIT se ugotavlja tudi 

predznanje o poznavanju materialov, orodij itd. Poleg tega imajo tu lahko učenci, ki 

imajo doma npr. delavnico ali kakšne stroje, rahlo prednost, saj so se s podobnimi orodji 

in stroji že srečali in imajo zato več izkušenj. Vendar pa se pri TIT to ugotavlja le ko gre 

za praktični pouk, kadar se pri TIT predava o novi učni snovi, pa za ugotavljanje 

predznanja velja tako kot pri drugih predmetih.  

 

Ne glede na to, ali je to teoretični ali praktični pouk pa je ugotavljanje predznanja zelo 

pomembno za delo skozi učno uro [13, 15], več kot imajo učenci predznanja, lažja je 

snov. Pri teoretičnem pouku učenci najprej osvežijo spomin in novo snov zato laže 

osvojijo, pri praktičnem pouku pa učenci ponovijo tudi delo s stroji, materiali in orodji 

ter tako zagotovijo varnejše delo.
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3 PREDZNANJE V UČNIH PRIPRAVAH  
 

 

V poglavju obravnavamo, kakšno je stanje glede ugotavljanja predznanja pri pouku 

TIT. Stanje bomo ugotavljali s pregledovanjem dnevnikov pedagoške prakse, oz. UP, ki 

so sestavni del dnevnika. Ugotavljali bomo razhajanja med teorijo in prakso. Za ta 

namen bomo sestavili anketni vprašalnik. 

 

3.1 Analiza dnevnikov prakse 

 

Analizirali smo UP iz dnevnikov prakse bivših študentov. Namen tega je izboljšanje 

predloge za pisanje UP, ki jih študentje sedaj uporabljajo. 

 

3.1.1 Predstavitev vprašanj 

 

Za evalvacijo je uporabljen vprašalnik, ki je sestavljen iz osmih vprašanj (priloga 9.1). 

Vseh osem vprašanj je zaprtega tipa. V nadaljevanju so predstavljena in argumentirana 

posamezna vprašanja (V). 

 

V1: Ali UP zajema mobilizacijo znanja? Z vprašanjem preverjamo, ali UP zajema 

mobilizacijo znanja v skladu s teorijo, poglavje 2.7.1. Možna odgovora sta da in ne, pri 

čemer odgovor da označimo z 1, odgovor ne pa z 0. Pravilni odgovor je 1, torej da. 

 

V2: Ali je mobilizacija znanja pravilno zajeta v uvajanju in ne v usvajanju? 

Ugotoviti želimo, v katerem delu UP je zajeta mobilizacija znanja. V teoriji se navaja, 

da se mobilizacija znanja zajema v artikulaciji uvajanja UP (poglavje 2.6), kar pa v 

praksi ponavadi ni pravilo. Možna sta dva odgovora, in sicer odgovor da, označen s 

številom 1, in odgovor ne, označen s številom 0, pri čemer odgovor ne pomeni, da je 

mobilizacija znanja napačno zajeta v usvajanju. Pravilni odgovor je 1, da. 

 

V3: Ali je mobilizacija znanja primerna nadaljnji snovi? Preverjali smo, ali je 

mobilizacija znanja v navezavi z obravnavano tematiko. Mobilizacija znanja mora biti 

povezana s snovjo, saj le v tem primeru učenci utrdijo in ponovijo znanje, ki ga bodo 
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potrebovali. Tu je z odgovorom ocenjena primernost z oceno od 0 do 5, pri čemer 0 

pomeni brez povezave, 5 pa velika stopnja povezave. Mobilizacija znanja bi morala biti 

čim bolj primerna nadaljnji snovi, torej ocenjena z oceno 5. 

 

V4: Ali je učitelj zadostno preveril učenčevo predznanje in s tem znanje tudi 

utrdil? Ugotavljali smo, ali je učitelj učenčevo znanje zadovoljivo preveril in utrdil, 

preden je z mobilizacijo znanja zaključil in začel z novo snovjo. Z odgovori je ocenjeno 

zadostno preverjanje predznanja z ocenami od 0 do 5, pri čemer ocena 0 pomeni zelo 

slabo, ocena 5 zelo dobro. Učitelj mora zadostno preveriti učenčevo predznanje, ocena 

5. 

 

V5: Ali mobilizacija znanja zajema predznanje o novem znanju ali predznanje o 

znanju za utrjevanje stare snovi, ki jo učenci potrebujejo za novo snov? Z 

vprašanjem določamo vrsto preverjanega predznanja učencev. Možna sta odgovora 

mobilizacija znanja zajema predznanje o novem znanju, kjer se v mobilizaciji sami 

ponovi učenčevo predznanje o neki novi snovi in mobilizacija znanja zajema utrjevanje 

stare snovi, ki so jo učenci že poslušali in jo bodo potrebovali za novo učno uro. Prvi 

odgovor je označen s številom 1, drugi odgovor s številom 2. Pravilni odgovor je 

odvisen od nadaljnje snovi. 

 

V6: Koliko je zastavljenih vprašanj? Preverja se število vprašanj, ki jih je učitelj 

zastavil v UP, da je preveril učenčevo predznanje. Odgovor je podan kar s številom 

vprašanj v UP. Učitelj naj bi pri ugotavljanju predznanja teorije zajel vsaj prve tri 

stopnje po Bloomu, vendar pa naj bo zastavljenih vprašanj več, pri katerih pa učitelj 

lahko uporablja tudi podvprašanja. 

 

V7: Katerih taksonomskih stopenj so vprašanja? Ugotavljamo taksonomsko stopnjo 

po Bloomu zastavljenih vprašanj v mobilizaciji znanja. Z zajemom vseh taksonomskih 

stopenj učitelj temeljito preveri učenčevo predznanje in se prepriča o globini 

učenčevega znanja. Odgovori na vprašanja so razdeljeni skladno po Bloomovi 

taksonomiji: znanje – 1, razumevanje – 2, uporaba – 3, analiza – 4, sinteza – 5, 

vrednotenje – 6. Vprašanja naj bi zajemala vsaj prve tri Bloomove taksonomske stopnje, 

saj z njimi ugotovimo učenčevo znanje, razumevanje in pa uporabo znanja, kar pa je 

temeljno znanje vsakega učenca. Vendar pa je to odvisno od ure, ker so v ciljih učnega 
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načrta zajete vse taksonomske stopnje, torej lahko pri določeni uri uporabimo tudi višje 

stopnje, a je takšnih ur zelo malo.  

 

V8: Ali učitelj podaja odgovore na vprašanje? Ugotavlja se učiteljev zapis 

odgovorov na vprašanja v UP. Učitelji naj bi v mobilizaciji znanja podajali predvidene 

odgovore učencev. Možna sta dva odgovora, da in ne. Da je označen s številom 1, ne s 

številom 0. Pravilen odgovor je seveda da. 

 

3.1.2 Rezultati z interpretacijo 

 

Analiza je obsegala 36 UP, ki so jih študentje zapisali v dnevnikih prakse v letu 2007. 

Leto je izbrano na podlagi dejstva, da so takrat imeli študentje veliko več svobode pri 

pisanju UP. V letih od 2008−2011 morajo študentje pisati UP po vnaprej podanih 

predlogah. S spodaj zastavljenimi vprašanji bomo kritično in strokovno ovrednotili 

mobilizacijo znanja v UP. Najprej bomo to storili za vsako UP posebej, nato pa za vse 

skupaj povzeli v rezultatih z evalvacijo. Podali bomo tudi ugotovitve, do katerih smo 

prišli s primerjanjem prakse in teorije. V preglednici 3.1 so predstavljeni odgovori na 

vprašanja glede na različne učne ure in teme.  

 

Rezultate analize UP smo obdelali s pregledničnim programom (Microsoft Excel). V 

nadaljevanju so predstavljeni rezultati z interpretacijo po posameznih vprašanjih, po 

katerih smo analizirali UP. 

 

V1: Ali učna priprava zajema mobilizacijo znanja? Mobilizacijo znanja je zajemalo 

63,9 % UP, medtem ko druge UP mobilizacije znanja niso zajemale. 

 

V2: Ali je mobilizacija znanja pravilno zajeta v uvajanju in ne v usvajanju? 

Mobilizacija znanja je bila pravilno zajeta v 55,6 % UP, napačno v usvajanju pa je bila 

zajeta v 44,4 % UP. 

 

V3: Ali je mobilizacija znanja primerna nadaljnji snovi? Očitno je, da so odgovori 0 

in 5 izenačeni v odstotkih, saj je mobilizacija zelo primerna nadaljni snovi in pa 

neprimerna kar v 25 %, nato sledijo odgovori 3, kmalu za njimi pa še odgovori 2 in pa 4 
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(slika 3.1). Veliko je bodočih učiteljev (25 %), ki se ne zavedajo pomena mobilizacije 

znanja. Zelo visok delež, 58,5 %, je mobilizacij znanja, ki so primerna nadaljnji snovi. 

 

Preglednica 3.1: Pregled posameznih UP po vprašanjih 
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Slika 3.1: Primernost mobilizacije znanja v % na vprašanje V3 (Ali je mobilizacija znanja primerna 

nadaljnji snovi?), kjer pomenijo 0 – neprimerno, 1 − zelo slabo, 2 − slabo, 3 − primerno, 4 – dobro in            

5 − zelo primerno. 

 
Slika 3.2: Zadostno preverjanje učenčevega predznanja v % na vprašanje V4 (Ali je učitelj zadostno 

preveril učenčevo predznanje in s tem znanje tudi utrdil?), kjer pomeni 0 − neprimerno, 1 − zelo slabo,        

2 − slabo, 3 − primerno, 4 − dobro in 5 − zelo primerno. 
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V4: Ali je učitelj zadostno preveril učenčevo predznanje in s tem znanje tudi 

utrdil? Kar 27,8 % študentov ni zadostno preverilo učenčevega znanja, neprimerno je 

to storilo 19,4 %, zadovoljivo pa 16,7 % (slika 3.2). Primerno in zelo primerno pa je 

učenčevo predznanje preverilo 25 % študentov. 

 

V5: Ali mobilizacija znanja zajema predznanje o novem znanju ali predznanje o 

znanju za utrjevanje stare snovi, ki jo učenci potrebujejo za novo snov? Kar 61,1 % 

študentov preverja predznanje o znanju za utrjevanje stare snovi, odstotki pa so 

izenačeni pri predznanju o novem znanju, ter pri študentih, ki učenčevega predznanja 

sploh niso ugotavljali (slika 3.3). 

 

 
Slika 3.3: Vrsti ugotavljanja predznanja v % na vprašanje V5 (Ali mobilizacija znanja zajema predznanje 

o novem znanju ali predznanje o znanju za utrjevanje stare snovi, ki jo učenci potrebujejo za novo snov?) 

 

V6: Koliko je vprašanj? Koliko je zastavljenih vprašanj, je odvisno od vsake UP 

posebej, vendar pa ugotovimo, da pri teoretičnem pouku nastopa od 5 do 10 vprašanj, a 

tudi ne pri vseh UP. Pri praktičnem pouku pa je vprašanj s snovjo manj, torej ponavadi 

le eno vprašanje, študentje vprašajo le, če je učencem delo všeč, če jim gre in podobno, 

tudi to so ponavadi le tri vprašanja. Ponekod najdemo namesto vprašanj nalogo naj si 

snov preberejo v lanskem zvezku, da bodo naslednjo uro lahko nadgrajevali. 
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V7: Katerih taksonomskih stopenj so vprašanja? Študentje pri ugotavljanju 

predznanja največ uporabljajo taksonomsko stopnjo znanje 60,8%, kar trikrat manj pa je 

v uporabi razumevanje, 17,5% ter še trikrat manj uporaba v 6,5 % (slika 3.4). 15,2 % 

učiteljev – študentov v začetku ure ne zastavlja vprašanj. 

 

 
Slika 3.4: Taksonomske stopnje po Bloomu v % na vprašanje V7 (katerih taksonomskih stopenj so 

vprašanja?), kjer je 1 – znanje, 2 – razumevanje, 3 – uporaba, 4 – sinteza, 5 –vrednotenje in / – ni 

vprašanj. 

 

V8: Ali učitelj podaja odgovore na vprašanje? Učitelji v 16,7 % podajajo odgovore 

na vprašanja v mobilizaciji znanja in kar v 83,3 % ne podajajo odgovorov. 

 

3.1.3 Diskusija 

 

Pri pregledovanju UP in primerjanju teorije in prakse smo ugotovili naslednje: 

٠ Kar 78,2 % študentov pri ugotavljanju predznanja uporablja le vprašanja, ki jih 

uvrščamo v prvi dve taksonomski stopnji po Bloomu, torej v znanje (60,8 %) in 

razumevanje (17,4 %). To pa učenčevega znanja ne preveri dovolj, saj učenci to 

lahko znajo na pamet, ni pa nujno, da to tudi razumejo in kasneje znajo 

uporabiti. Primerno bi bilo uporabiti vprašanja vseh stopenj, da temeljito 

preverimo učenčevo razumevanje snovi. 
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٠ 44,4 % študentov ne ve, kam sodi ugotavljanje predznanja in ga zato preverjajo 

kar v usvajanju torej v osrednjem delu UP, v uvodu pa le napovedo, kaj bodo to 

uro počeli. Posledično zato 36,1 % študentov nima mobilizacije znanja v svoji 

UP. Pri UP je nujna uvodna etapa saj njena izpustitev lahko vodi v učni neuspeh. 

٠ 25 % študentov je neprimerno, 16,7 % pa slabo ponovilo predznanje, ki bi se 

ujemalo z nadaljnjo snov, kar bi bilo smiselno, saj s tem učenci osvežijo 

potrebno snov, da novo lahko bolje razumejo in pri pouku sodelujejo. Tako so 

nekateri učence povprašali samo, ali jim je bila snov všeč, kako jim je šlo pri 

izdelavi izdelka, kar pa ni primerna mobilizacija znanja. Pomembno je, da je 

nova snov v logični povezavi z ugotavljanjem predznanja. 

٠ Študentje v 63,9 % primerov (neprimerno 27,8 %, zelo slabo 19,4 % in slabo 

16,7 %) ugotavljanja znanja preverjajo preveč površno in zastavijo le dve ali tri 

vprašanja. Pomembno je, da študent/učitelj temeljito preveri učenčevo 

predznanje in po potrebi doda še podvprašanja in tako učenčevo predznanje tudi 

dopolni. Poleg tega je pomembno podajanje odgovorov v UP na ta zastavljena 

vprašanja, saj na tak način učitelj predvideva učenčeve odgovore in si s tem 

pomaga, da ponovi snov povezano z novo učno snovjo. Staro snov je potrebno 

ponoviti, uzavestiti in po potrebi odpraviti nejasnosti in jo izpopolniti, saj je 

drugače nadaljnje učenje oteženo. 

 

3.2 Anketa za učitelje 

 

Anketa za učitelje (priloga 9.2) je bila izvedena z namenom možnosti primerjave 

ugotavljanja predznanja v praksi in v teoriji. Prav tako nas zanima, koliko učiteljev se 

zaveda pomembnosti ugotavljanja predznanja in ali je njihovo ugotavljanje predznanja 

dovolj temeljito. 

 

3.2.1 Predstavitev anketnih vprašanj 

 

Anketni vprašalnih je zastavljen tako, da omogoča temeljito preverjanje učiteljevega 

vpogleda v ugotavljanje predznanja. V nadaljevanju so predstavljena posamezna 

anketna vprašanja (AV). 
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AV1: Spol 

 

AV2: Koliko časa že učite Tehniko in tehnologijo? 

 

AV3: Kakšne učne priprave uporabljate? Z vprašanjem smo preverjali, koliko 

učiteljev piše svoje priprave in jih za vsak razred posebej tudi prilagaja, saj je to 

ključnega pomena pri dobri UP. UP se mora prilagoditi vsakemu razredu posebej. 

Učitelj naj bi uporabljal svoje priprave, ki bi jih prilagajal vsakemu razredu. 

 

Učitelj lahko izbira med odgovori: (a) uporabljam že obstoječe UP, (b) uporabljam že 

obstoječe UP vendar jih prilagodim svojemu načinu izvajanja ure, (c) imam napisane 

svoje UP, ki jih uporabljam vsako leto, (d) imam napisane svoje UP, ki jih vsako leto 

obnavljam in dopolnjujem, (e) drugo. 

 

AV4: Kdaj je smiselno ugotavljati predznanje? Z vprašanjem ugotavljamo, kdaj 

učitelji preverjajo učenčevo predznanje, saj smo pri analizi UP videli, da kar nekaj 

študentov predznanje ugotavlja v osrednjem delu, kar pa ni pravilno. Učenčevo 

predznanje je smiselno ugotavljati v uvodnem delu učne ure. 

 

Med odgovori so naslednje možnosti: (a) v uvodnem delu učne ure, (b) v osrednjem 

delu učne ure, (c) v zaključnem delu učne ure.  

 

AV5: Ugotavljanje predznanja. Obkrožite smiselne trditve. S temi trditvami 

preverjamo, v kolikšni meri učitelji vedo, čemu je ugotavljanje predznanja namenjeno 

in kakšen je njegov namen. Učitelji, ki so seznanjeni s tem, da je predznanje zelo 

pomembno bi morali obkrožiti pravilne trditve, ki so: a (ugotavljanje predznanja je 

obvezna sestavina vsake učne ure), d (ugotavljanje predznanja ima pospeševalno 

funkcijo, saj si učenci snov tako laže in hitreje zapomnijo) in f (izpustitev ugotavljanja 

predznanja je eden izmed glavnih vzrokov za učni neuspeh). 

 

Preostali možni so odgovori so še: (b) predznanje ugotavljamo le pri uri uvoda v novo 

snov, saj tako izvemo, ali učenci o novi snovi že kaj vedo, (c) ugotavljanje predznanja 

koristi nam učiteljem, ker tako vemo, ali se učenci učijo sproti ali ne, (e) ugotavljanje 

predznanja je bolj smiselno pri teoretičnem pouku kot pri praktičnem in (g) drugo. 



 28 

 

A6: Ocenite z oceno od 1 do 5 (pri čemer je 5 najbolj primerno). S tem vprašanjem 

smo hoteli videti, ali učitelji zadostno preverjajo učenčevo predznanje in ga tudi 

povežejo z nadaljnjo snovjo ure. Pri tem vprašanju nastopata dve podvprašanji: A6.1 –

ali je ugotavljanje predznanja v povezavi z nadaljnjo snovjo ure ?; A6.2 − ali zadostno 

preverjate učenčevo predznanje in ga s tem utrdite? Pri obeh vprašanjih bi učitelji 

morali obkrožiti najvišjo oceno 5. 

 

AV7: Podana sta odseka učnih priprav. Izrazite mnenje s tem, da obkrožite 

odgovor, ki se vam zdi najbolj pravilen. Z vprašanjem preverjamo, na kakšen način 

učitelji ugotavljajo predznanje in če je ta način pravilen. V odseku A je podano pravilno 

ugotavljanje predznanja, ki naj bi temeljito preverjalo učenčevo predznanje, v odseku B 

pa je podana motivacija učencev, ki pa njihovega predznanja ne preverja zadostno. 

 

Učitelji lahko izbirajo med odgovori: (a) predznanje ugotavljam, kot je zapisano v 

odseku A, (b) predznanje ugotavljam, kot je zapisano v odseku B, (c) odsek A mi je bolj 

primeren, saj učenci ponovijo znanje, (d) odsek B je boljši, ker učenci o tem že veliko 

vedo, sam(-a) pa jih s takim uvodom zelo dobro motiviram za nadaljnje delo, (e) odsek 

A preverja znanje Biologije, kar pa ni tema Tehnike in tehnologije, (f) drugo. 

 

AV8: Kako ugotavljati učenčevo predznanje, če imamo spodaj zapisani cilj? 

Obkrožite črko pred primerno trditvijo. Cilj: Učenec varno in pravilno uporablja 

orodja. Namen tega vprašanja se je prepričati, ali učitelji res preverjajo predznanje 

povezano z zastavljenimi izobraževalnimi cilji, in ali znajo pravilno preverjati 

predznanje.  

 

Podani so odgovori: (a) Ali ste se že kdaj srečali z orodjem? Imate doma delavnico, v 

kateri so orodja? Naštejte mi jih. (b) Ali ste že uporabljali kladivo? Vam je šlo? (c) Kdo 

mi zna razložiti, kako se pravilno žaga les z vbodno žago? (d) Kako se zaščitimo, 

preden uporabljamo orodje? (e) Kdo ve, kaj potrebujemo pri uporabi rezljače in kako jo 

uporabljamo? (f) Drugo. 

 

Pri tem vprašanju ni noben izmed odgovorov popolnoma pravilen, s tem pa so učitelji 

prisiljeni, da pravilni odgovor zapišejo pod Drugo.  
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AV9: Koliko vprašanj v povprečju zastavite, da ugotovite učenčevo vprašanje? 

Vprašanje preverja, ali učitelji zastavljajo vprašanja na začetku, ure in če je teh vprašanj 

dovolj. Glede na standarde je zadostno, če so v vprašanjih zajete prve tri stopnje po 

Bloomu. 

 

A10: Katerih taksonomskih stopenj po Bloomu so vaša vprašanja pri ugotavljanju 

predznanja? Razvrstite od 1 do 6, kjer je s številom 6 označena največkrat 

uporabljana taksonomska stopnja. To vprašanje preverja, kako učitelji preverjajo 

predznanje in ali uporabljajo le vprašanja za znanje in razumevanje. Možni odgovori:  

nanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje. Pri TIT pri ugotavljanju 

predznanja najpogosteje uporabljamo prve tri Bloomove stopnje, ob koncih ure, ko 

vrednotimo izdelke in delamo sintezo izdelka, pa uporabljamo tudi preostale stopnje po 

Bloomu. V UN so podani cilji vseh taksonomskih stopenj, zato je včasih možno 

uporabiti tudi zadnje tri stopnje po Bloomu, vendar pa so takšne ure redke.  

 

AV11: Ali v učni pripravi zapišete vsa vprašanja, s katerimi kasneje preverite in 

utrdite predznanje? Učitelj naj bi v UP podajal vprašanja, da bi se s tem temeljito 

pripravil na učno uro. V vprašanju preverjamo, koliko učiteljev svoja vprašanja zapisuje 

v UP.  

 

Možni so odgovori: (a) da, v UP zapišem vsa vprašanja, s katerim preverim predznanje, 

(b) v UP zapišem le nekatera vprašanja, ker potem pri uri dodam še kakšno vprašanje, 

glede na to, koliko učenci znajo, (c) ne, v UP ne zapisujem vprašanj, ker vprašanja med 

uro prilagodim učencem, (d) da, v UP občasno zapišem kakšno vprašanje.  

 

AV12: Ali v učni pripravi podate predvidene odgovore na zastavljena vprašanja? 

Učitelji naj bi v UP podajali odgovore na vprašanja, ki jih zastavljajo učencem. 

Odgovore je včasih težko predvideti vendar je to potrebno, da ob ponovnem pogledu na 

UP vemo kaj smo na tem mestu želeli. S tem vprašanjem preverjamo koliko učiteljev 

podaja odgovore na svoja vprašanja v UP. 
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Možni so odgovori: (a) predvidenih odgovorov na vprašanja ne podajam, (b) ne, saj 

odgovorov ne morem predvideti, (c) podam vse odgovore na vprašanja, s katerimi se 

tudi orientiram glede nove snovi, (d) podajam le krajše odgovore, (e) drugo.  

 

AV13: Ali vprašanja in odgovore pri ugotavljanju predznanja prilagajate za vsak 

razred posebej? Preverja se učiteljeva doslednost in razumevanje tega, da je vsak 

razred drugačen od prejšnjega, ter da nikoli ne moremo uporabiti popolnoma enakih 

vprašanj v UP. Torej je pravilni odgovor b. 

 

Možni so odgovori: (a) to ni potrebno, saj snov učenci znajo in bi morali odgovarjati 

enako, (b) seveda, saj so učenci različni, prav tako pa tudi odgovori in vprašanja, (c) 

drugo.  

 

AV14: Kaj storite, če ugotovite, da učenci nimajo dovolj predznanja za 

razumevanje nadaljnje snovi? Vprašanje ugotavlja učiteljevo razumevanje 

pomembnosti predznanja samega, saj bo učitelj, ki ve, da je predznanje pomembno le to 

predznanje poskušal nadgraditi, ponovno razložiti stvari in jih ponovno predstaviti 

učencem. To vprašanje je odprtega tipa, zato učitelji napišejo vsak svoj odgovor. 

 

AV15: Ali menite, da se vaše ugotavljanje predznanja razlikuje glede na to, ali 

imate praktični pouk ali pa teoretični pouk? Tu preverjamo na kakšen način učitelji 

ugotavljajo predznanje, glede na različnost vsebine šolske ure. Učitelji bi morali 

predznanje pri vseh urah ugotavljati enako. 

 

Podani odgovori: (a) da, saj pri teoretičnem pouku utrjujemo teorijo, (b) ne, saj pri 

ugotavljanju predznanja ni razlik v teoriji in praksi, (c) da, saj je ugotavljanje 

predznanja pri praktičnem pouku bolj zahtevno, ker je odvisno tudi od učenčevi 

sposobnosti, izkušenj in ne le od znanja, (d) drugo. 
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3.2.2 Rezultati z interpretacijio  

 
Anketa za učitelje je bila rešena s strani 29 učiteljev TIT iz 14 različnih osnovnih šol. 

Vse osnovne šole so bile izbrane iz Gorenjske le iz krajevnega razloga poenostavitve 

anketiranja.  

 

Uporabljen je anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz 15 vprašanj, od katerih je 14 

vprašanj je zaprtega tipa, eno pa odprtega (priloga 9.2). 

  
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati z interpretacijo na posamezno anketno 

vprašanje.  

 

AV1: Spol. Anketo je reševalo 62 % učiteljic in 38 % učiteljev. 

 

AV2: Koliko časa že učite Tehniko in tehnologijo? Število anketiranih učiteljev smo 

razdelili v tri razdelke, glede na to koliko let že učijo predmet TIT (preglednica 3.2). 

 

Preglednica 3.2: Pregled učiteljev po dobi učenja TIT 

 
Število let poučevanja Število učiteljev Število učiteljev v % 

1−10 11 38 

11−20 9 31 

21−30 9 31 

 
 
AV3: Kakšne učne priprave uporabljate? Kar 79,3 % učiteljev uporablja svoje UP, 

ki jih vsako leto obnovijo. 10,3 % učiteljev uporablja že obstoječe UP, ki jih prilagajajo 

svojemu načinu izvajanja učne ure, in 6,9 % učiteljev uporablja obstoječe UP. Le 3,4 % 

učiteljev pa je napisalo, da za nekatere ure uporablja svoje priprave, za druge ure pa 

priprave sodelavca (slika 3.5). 

 

AV4: Kdaj je smiselno ugotavljati predznanje? 27 učiteljev (93,1 %) je odgovorilo, 

da ugotavljajo predznanje v uvodnem delu učne ure, 6,9 % učiteljev pa ugotavlja 

predznanje v uvodnem in zaključnem delu učne ure. 

 

AV5: Ugotavljanje predznanja, obkrožite smiselne trditve. Pri tem vprašanju so 

učitelji lahko izbrali več odgovorov (slika 3.6). Pod drugo (odgovor g) je 3,4 % 
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učiteljev zapisalo slednje: Ugotavljanje predznanja je enako pomembno pri praktičnem 

in teoretičnem pouku, pri obravnavi nove snovi pa je pomembno zaradi prilagoditve 

nadaljnji snovi. Učitelji, ki so seznanjeni s tem, da je predznanje zelo pomembno, bi 

morali obkrožiti pravilne trditve, ki so: a, d in f. Le 3,4 % učiteljev je obkrožilo hkrati 

vse tri pravilne odgovore. 

 

 
Slika 3.5: Število odgovorov učiteljev v % na vprašanje AV3 (Kakšne UP uporabljate), kjer pomenijo a) 

uporabljam že obstoječe UP, (b) uporabljam že obstoječe UP, vendar jih prilagodim svojemu načinu 

izvajanja ure, (c)imam napisane svoje UP, ki jih uporabljam vsako leto, (d) imam napisane svoje UP, ki 

jih vsako leto obnavljam in dopolnjujem, (e) drugo. 

 

AV6: Ocenite z oceno od 1 do 5 (pri čemer je 5 najbolj primerno): A6.1 − ali je 

ugotavljanje predznanja v povezavi z nadaljnjo snovjo? Kar 55,2 % učiteljev je 

obkrožilo oceno 5, 31 % učiteljev oceno 4 in 13,8 % učiteljev oceno 3. A6. 2 − ali 

zadostno preverjate učenčevo predznanje in ga s tem tudi utrdite? 21 % učiteljev je 

obkrožilo oceno 5, kar 68,7 % učiteljev oceno 4 in 10,3 % oceno 3. 

 

AV7: Podana sta odseka učnih priprav. Izrazite mnenje s tem, da obkrožite 

odgovor, ki se vam zdi najbolj pravilen. Pri tem vprašanju je 8,9 % učiteljev 

odgovorilo pod odgovorom drugo. Vsi so napisali, da kombinirajo oba podana odseka, 

(slika 3.7). Učitelji, ki so odgovorili z odgovorom a in c, so odgovorili pravilno, torej je 
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48,2 % učiteljev, ki so pravilno ugotovili kateri odsek primerno preverja učenčevo 

predznanje.  

 

 
Slika 3.6: Število odgovorov učiteljev v % na vprašanje AV5 (Ugotavljenje predznanja, obkrožite 

smiselne trditve), kjer pomeni a) ugotavljanje predznanja je obvezna sestavina vsake učne ure, b) 

predznanje ugotavljamo le pri uri uvoda v novo snov, saj tako izvemo, ali učenci o novi snovi že kaj 

vedo, c) ugotavljanje predznanja koristi nam učiteljem, ker tako vemo, ali se učenci učijo sproti ali ne, d) 

(ugotavljanje predznanja ima pospeševalno funkcijo, saj si učenci snov tako laže in hitreje zapomnijo), e) 

ugotavljanje predznanja je bolj smiselno pri teoretičnem pouku kot pri praktičnem f) izpustitev 

ugotavljanja predznanja je eden izmed glavnih vzrokov za učni neuspeh in g) drugo. 

 

AV8: Kako ugotavljati učenčevo predznanje, če imamo spodaj zapisani cilj? 

Obkrožite črko pred primerno trditvijo. Cilj: Učenec varno in pravilno uporablja 

orodja. Tudi tokrat je 10,3 % učiteljev zapisalo odgovore pod drugo, kar je bila pri tej 

nalogi pravilna izbira. Zapisano je bilo, da uporabljajo kombinacijo vseh naštetih (a) Ali 

ste se že kdaj srečali z orodjem? Imate doma delavnico, v kateri so orodja? Naštejte mi 

jih, (b) Ali ste že uporabljali kladivo? Vam je šlo? (c) Kdo mi zna razložiti, kako se 

pravilno žaga les z vbodno žago, (d) Kako se zaščitimo, preden uporabljamo orodje? (e) 

Kdo ve, kaj potrebujemo pri uporabi rezljače in kako jo uporabljamo?) ter da pri tem 

vse praktično pokažejo in opozorijo na napake (slika 3.8). 

 

 



 34 

 
Slika 3.7: Izbrani odgovor v % na vprašanje AV7 (Izbira enega izmed odsekov UP, ki ga sami 

uporabljajo pri ugotavljanju predznanja), kjer je a) predznanje ugotavljam, kot je zapisano v odseku A, 

(b) predznanje ugotavljam, kot je zapisano v odseku B, (c) odsek A mi je bolj všeč, saj učenci ponovijo. 

znanje, (d) odsek B je boljši, ker učenci o tem že veliko vedo, sam(-a) pa jih s takim uvodom zelo dobro 

motiviram za nadaljnje delo, (e) odsek A preverja znanje Biologije, kar pa ni tema Tehnike in tehnologije, 

(f) drugo. 

 

AV9: Koliko vprašanj v povprečju zastavite, da ugotovite učenčevo vprašanje? 

Odgovori na to vprašanje so se zelo razlikovali. 29 % učiteljev je odgovorilo, da je to 

odvisno od snovi in učencev v razredu, le 11,6 % učiteljev je napisalo, da zastavijo čim 

več vprašanj. Vsi preostali, torej 69,4 %, pa so podali številčni odgovor, in sicer so 

zastavljali od 2 do 5 vprašanj, da so ugotovili učenčevo predznanje. 

 

A10: Katerih taksonomskih stopenj po Bloomu so vaša vprašanja pri ugotavljanju 

predznanja? Razvrstite od 1 do 6, kjer je število s številom 6 označena največkrat 

uporabljana taksonomska stopnja. Tudi pri tem vprašanju so se odgovori razlikovali 

od učitelja do učitelja (slika 3.9). Očitno je, da učitelji dajejo največjo težo taksonomski 

stopnji 2, saj je daleč najviše ocenjena z ocenami 5 in 6. Sledi tretja taksonomska 

stopnja, nato pa prva taksonomska stopnja. Najmanjšo težo učitelji dajejo šesti 

taksonomski stopnji, ki je najviše ocenjena z oceno 1, nato pa sledita peta in šesta 

stopnja, ki sta visoko ocenjeni z oceno 2. 
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Slika 3.8: Odgovori učiteljev v % na vprašanje AV8 (Kako ugotavljamo predznanje glede na zastavljen 

cilj?), kjer je a) Ali ste se že kdaj srečali z orodjem? Imate doma delavnico, v kateri so orodja? Naštejte 

mi jih. (b) Ali ste že uporabljali kladivo? Vam je šlo? (c) Kdo mi zna razložiti, kako se pravilno žaga les z 

vbodno žago, (d) Kako se zaščitimo preden uporabljamo orodje? (e) Kdo ve, kaj potrebujemo pri uporabi 

rezljače in kako jo uporabljamo? (f) Drugo. 

 

 
Slika 3.9: Odgovori učiteljev v % na vprašanje AV10 (Katerih taksonomskih stopenj po Bloomu so vaša 

vprašanja pri ugotavljanju predznanja? Razvrstite od 1 do 6, kjer je s številom 6 označena največkrat 

uporabljana taksonomska stopnja), kjer je r – razumevanje, z – znanje, u – uporaba, a – analiza,                  

s – sinteza in v − vrednotenje. 
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AV11: Ali v učno pripravo zapišete vsa vprašanja, s katerimi kasneje preverite in 

utrdite predznanje? Pri tem vprašanju prvi odgovor (da, v UP zapišem vsa vprašanja, s 

katerimi preverim predznanje) ni obkrožil noben izmed učiteljev, drugi odgovor (v UP 

zapišem le nekatera vprašanja in jih potem pri uri še dodajam) je obkrožilo kar 58,5 % 

učiteljev, tretjega (ne, v UP ne zapisujem vprašanj, saj jih med uro prilagodim učencem) 

38 % učiteljev, ter zadnjega (da, v UP občasno zapišem kakšno vprašanje) le 3,4 % 

učiteljev.  

 

AV12: Ali v učni pripravi podate predvidene odgovore na zastavljena vprašanja? 

Le 3,4 % učiteljev je zapisalo odgovor pod drugo, in sicer da se v UP poda le nekatere 

odgovore, saj vseh ni moč predvideti (slika 3.10).  

 

 
Slika 3.10: Odgovori učiteljev na vprašanje AV12 (Podajanje odgovorov na zastavljena vprašanja v UP), 

kjer je a) predvidenih odgovorov na vprašanja ne podajam, (b) ne, odgovorov ne morem predvideti, (c) 

podam vse odgovore na vprašanja, s katerimi se tudi orientiram glede nove snovi, (d) podajam le krajše 

odgovore, (e) drugo.  

 

AV13: Ali vprašanja in odgovore na le- te pri ugotavljanju predznanja prilagajate 

za vsak razred posebej? Na to vprašanje je 12,9 % učiteljev odgovorilo z odgovorom a 

(to ni potrebno, saj učenci snov znajo in bi morali enako odgovarjati), odgovor b 

(seveda, saj so učenci različni, kot tudi vprašanja in odgovori) je obkrožilo 83,7 % 
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učiteljev, le 3,4 % učiteljev je zapisalo, da imajo enaka osnovna vprašanja, medtem ko 

se podvprašanja razlikujejo.  

 

AV14: Kaj storite, če ugotovite, da učenci nimajo dovolj predznanja za 

razumevanje nadaljnje snovi? Na to vprašanje so vsi učitelji odgovorili enako, da  v 

tem primeru snov še enkrat ponovijo in razrešijo nejasnosti. 

 

AV15: Ali menite, da se vaše ugotavljanje predznanja razlikuje glede na to, ali 

imate praktični pouk ali pa teoretični pouk? Odgovor a (da, saj pri teoretičnem 

pouku utrjujemo teorijo) je obkrožilo 13,9 % učiteljev, odgovor b (ne, saj pri 

ugotavljanju predznanja ni razlik v teoriji in praksi) 17,2 % učiteljev in odgovor c (da, 

saj je ugotavljanje predznanja pri praktičnem pouku bolj zahtevno, ker je odvisno tudi 

od učenčevih sposobnosti, izkušenj in ne le od znanja) 65,5 % učiteljev. Le 3,4 % 

učiteljev pa je napisalo, da je razlika pri ugotavljanju predznanja med praktičnim in 

teoretičnim le v načinu ugotavljanja znanja.  

 

3.2.3 Diskusija 

 

Pri pregledu odgovorov na ankete smo ugotovili naslednje: 

٠ Kar 6,9 % učiteljev uporablja že obstoječe UP, ki jih ne obnavljajo vsako leto in 

jih ne prilagodijo svojemu načinu izvajanja, prav tako 13, 9 % učiteljev ne 

prilagaja vprašanj v ugotavljanju predznanja za vsak razred posebej. Obnove bi 

bile zelo dobrodošle, saj se razredi med seboj razlikujejo in jih ne moremo 

obravnavati vseh enako. 

٠ V zaključnem delu učne ure ugotavlja predznanje kar 6,9 % učiteljev, vendar pa 

to ne spada pod ugotavljanje predznanja, temveč ponavljanje ali pa utrjevanje 

snovi tiste učne ure. 

٠ Le 17,2 % učiteljev ve, da je izpustitev ugotavljanja predznanja eden izmed 

glavnih vzrokov za učni neuspeh, medtem ko kar 24,1% učiteljev misli, da je 

ugotavljanje predznanja koristno in namenjeno učitelju samemu, da le ta ve, ali 

se učenci učijo ali ne. To je zmotno, saj je ugotavljanje predznanja namenjeno 

izključno učencu in utrjevanju njegovega znanja ter ugotavljanju 

pomanjkljivosti njegovega znanja. 
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٠ Veliko učiteljev učenčevo predznanje ugotavlja na napačen način, saj je 39,3 % 

učiteljev zapisalo, da ugotavljanje predznanja ugotavljajo po odseku B (AV7), ki 

pa je v resnici le motivacija, saj s tem, da učencem pokažejo predmete iz lesa in 

jih vprašajo, če so jim le-ti všeč, še niso ugotovili, ali učenci o tem že kaj vedo 

ali ne. 

٠ Pri vprašanju AV8 (Kako ugotavljati učenčevo predznanje, če imamo spodaj 

zapisani cilj? Obkrožite črko pred primerno trditvijo. Cilj: Učenec varno in 

pravilno uporablja orodja.) je le 10,3 % učiteljev zapisalo, da kombinirajo vse 

podane odgovore, da ugotovijo, ali učenec zna varno in pravilno uporabljati 

orodje. Pri tem vprašanju en sam obkrožen odgovor ni zadosti, da preverimo 

podani cilj. Torej učitelji glede na podani cilj niti ne znajo ugotavljati 

učenčevega predznanja ali pa se jim v to ne ljubi poglobiti in vse skupaj 

izvedejo zelo površno. 

٠ V ugotavljanju predznanja v UP je potrebno zapisati odgovore na zadana 

vprašanja, vendar je kar 58,9 % učiteljev zapisalo, da tega ne storijo, saj 

odgovorov ne morejo predvideti. 

٠ 79,4 % učiteljev meni, da se ugotavljanje predznanja pri praktičnem in 

teoretičnem pouku razlikuje, kar je ponovno zmotno. 

 
V teoretičnem delu smo povedali, da se je učni proces skozi zgodovino spreminjal, tako 

pa se je spreminjal tudi uvodni del učne ure, katerega sestavni del pa je tudi 

ugotavljanje predznanja. S pomočjo ankete učiteljev in analize UP študentov pa smo 

skušali ugotoviti, kakšen pomen se ugotavljanju predznanja pripisuje danes. 

 

Pri teoriji smo ugotovili, da ima ugotavljanje predznanja v uvodni učni etapi velik 

pomen. Tu gre za ponovitev, izpopolnjevanje ter ozaveščanje učenčevega predznanja. 

Na šibkih temeljih ne moremo graditi, saj nam le-ti otežujejo oziroma onemogočajo 

uspešno nadaljnje učenje. S tem ko staro znanje prikličemo, utrdimo in dopolnimo, pa 

ustvarimo dobre pogoje za razumevanje nadaljnje snovi.  

 
Pri analiziranju anket učiteljev in analiziranju UP študentov je prišlo do velikih 

odklonov od same teorije, ti so zapisani pod diskusijam v sami analizi UP in anketi 

učiteljev. S pomočjo teh odklonov pa bomo povzeli nekaj smiselnih predlogov 

učiteljem, skupaj s pojasnitvijo in utemeljitvijo le-teh. 



 39 

4 PREDLOGI UGOTAVLJANJA PREDZNANJA  
 

 

Trenutno veljavni UN [20] za TIT in novi UN [21] se v ciljih ne razlikujeta. Oba 

predvidevata poleg usvajanja teoretičnih znanj tudi usvajanje delovnih spretnosti in 

veščin, ki so predvidene v obliki praktičnega pouka. UN določa standarde in cilje, ki naj 

bi jih učitelji dosegli, vendar pa ni usklajen s svetovnimi trendi v tehniškem 

izobraževanju. Bistveni vidiki UN so standardi znanja in pričakovani dosežki učencev, 

vendar pa učenci svojega znanja kljub doseženim standardom ne znajo prenesti v 

vsakdanje življenje in ga uporabiti [22]. Za tehniško izobraževanje je poleg znanja, ki je 

nujno potrebno, a nezadostno, potrebno tudi opredmetenje samega znanja, zato v 

razvitih državah stremijo k temu, da so cilji tehniškega izobraževanja zmožnosti 

kritičnega razmišljanja, ustvarjalnosti in samostojnosti učencev [23]. Učenci morajo 

svoje znanje znati uporabljati.  

 

S poglobljenim ugotavljanjem znanja lahko učence naučimo kritičnega razmišljanja in 

uporabe znanja. Učitelji moramo stremeti k temu, da sta za praktični pouk taksonomski 

stopnji 1 in 2 v ugotavljanju predznanja nujno potrebni, a nezadostni, torej moramo 

začeti s stopnjami 1 in 2 nato pa zastavljati vprašanja najmanj 3 taksonomske stopnje. 

Ugotavljanje predznanja stopnjujemo do tiste stopnje, da se učenci sami zavedajo, kaj 

izdelujejo in s kakšnim namenom. Sami se morajo zavedati vzrokov in posledic svojega 

ravnanja. Znati morajo delati z gradivi, poznati njegove lastnosti ter se zavedati 

uporabnosti, namena in funkcije končnega izdelka. Učenec mora znati poimenovati 

orodja, vedeti kaj je njihova funkcija, kakšna je povezava orodja s tehnološkim 

postopkom, prav tako pa mora biti seznanjen s pravilno in varno uporabo orodij in 

strojev. Torej gre tu za precej višjo stopnjo zahtevnosti (učenci morajo pridobljeno 

znanje razumeti in znati najmanj uporabiti) kot pri teoretičnih urah, zato moramo 

učitelji pomembnejše cilje preverjati s čim višjimi taksonomskimi stopnjami (tudi višje 

od 3 stopnje) [23].   

 

Mobilizacija znanja je vrednotena s stališča njene pomembnosti, vendar pa je teorija ne 

usmerja dovolj podrobno, da bi ji učitelji lahko sledili dovolj dosledno. Pomembno je, 

da presežemo same cilje UN saj vemo, da so za tehniško izobraževanje pomembni, 
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poleg znanja pa tudi kompetence zmožnosti, kritičnega razmišljanja in uporabe znanja v 

vsakdanjem življenju. 

 

 V primerih ugotavljanja predznanja podajamo primere njihovega snovanja glede na 

parametre, ki značilno določajo način izvajanja UP:  

٠ (I.) izobraževalni cilji, minimalni in temeljni standardi, 

٠ (II.) strategija in 

٠ (III.) tip učne ure. 

 

V nadaljevanju smo za vsako izmed teh treh alinej pojasnili in zapisali predlog 

učiteljem za lažje ugotavljanje predznanja. 

 

(I.) Parameter je določen z učno enoto določene učne teme v določenem razredu (6.−8.) 

Razred, učna tema in enota so vsi skupaj povezani. V različnih razredih se učna tema 

ponavlja, zato se izobraževalni cilji in standardi iz razreda v razred nadgrajujejo. 

Minimalni in temeljni standardi znanja se navezujejo na izobraževalne cilje pouka in jih 

morajo učitelji pokriti pri ugotavljanju predznanja, saj so to minimalna oziroma 

temeljna znanja, ki jih morajo učenci imeti pri nekem predmetu. Pogost je primer, ko so 

v 7. (8.) razredu določeno tematiko že obravnavali v nižjem razredu, in jo v višjem 

nadgradijo in/ali poglabljajo. Takšen je tudi namen UN TIT kot tudi TIT na razredni 

stopnji v okviru predmetov Spoznavanje okolja in Naravoslovje in tehnika. Učenci na 

primer spoznajo v četrtem razredu devetletke les najpogostejših drevesnih vrst v ožjem 

okolju, kasneje, v šestem razredu, enako snov nadgrajujejo pri obravnavi lesa.   

 

Če imamo uvodno učno uro, potem pri ugotavljanju predznanja pokrivamo standarde iz 

prejšnjih razredov, ki so jih učenci že usvojili, če pa imamo učno uro nove potem 

pokrivamo izobraževalne cilje ter standarde prejšnje ure. Glede na standarde (pri 

teoretičnem pouku) je primerno, da v uvodni učni uri pri ugotavljanju predznanja 

pokrivamo višje taksonomske stopnje po Bloomu, pri učni uri nove snovi pa snov 

predhodne ure ugotavljamo z nižjimi taksonomskimi stopnjami. Vprašanjem naj sledijo 

podvprašanja glede na stopnjo učenčevega znanja. Smiselno je, da učitelji vprašanja in 

odgovore prilagajajo vsaki učni uri in vsakemu razredu posebej, ob predpostavki, da 

razred že dobro poznajo, kar ne velja za študente – učitelje Tehnike. 
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(II.) Strategije so globalne metode dela, ki trajajo najmanj eno šolsko uro, medtem ko se 

različne metode izmenjujejo tekom učne ure [24]. V Sloveniji se v namene poučevanja 

TIT največkrat uporabljajo: delovna naloga, konstrukcijska naloga, razstavljanje, 

analizain sestavljanje tehničnih predmetov, preizkušanje tehnoloških lastnosti, projektna 

naloga in metoda štirih stopenj [24].  

 

Predznanje naj se ugotavlja neodvisno od zadane učne strategije, saj moramo učenčevo 

predznanje ugotoviti pri vsaki učni uri posebej. Neodvisno od učne strategije je 

pomembno, da temeljito ugotovimo učenčevo predznanje in poskrbimo, da snov 

razložimo še enkrat, če učenec le-te ni usvojil. Izjema pri ugotavljanju predznanja je le 

projektno izvedena naloga, saj ima tu učitelj stransko vlogo, medtem ko učenci 

samostojno rešujejo problem. Učitelj na začetku ure učencem posreduje problem, 

vendar tudi to ni nujno, saj si ga lahko postavijo sami. Učitelj učencem ne ponuja 

rešitev, temveč jih spodbuja s problemskimi situacijami in vprašanji, ki jih postopno 

rešujejo in tako dosežejo cilj [21]. 

 

Pri projektni nalogi se odločimo za izdelavo primernega predmeta, ki bo združeval 

vsebine v smiselno celoto, vključuje pa tudi pridobivanje novih znanj in spretnosti [21]. 

V projektni nalogi učenci uporabljajo različna gradiva, o katerih imajo različne izkušnje 

in znanja, za obdelavo pa so ključna znanja o tehnoloških lastnostih, ki jih pridobijo s 

preizkušanjem in obdelavo. Preizkušanje gradiv je pomembno tudi za izbiro ustreznega 

gradiva za načrtovani izdelek. Ekskurzija in ogled sta najpogostejši sestavini projektne 

naloge. Lahko ju uporabimo na začetku kot motivacijo in izhodišče načrtovanja, v 

sredini kot informacijo o poteku postopkov ali na koncu kot preveritev in poglobitev 

znanja [21]. 

 

 (III.) Tipe učnih ur razdelimo glede na to, ali izvajamo teoretični ali praktični pouk: 

٠ Tipi učnih ur pri teoretičnem pouku so: Uvodna učna ura, obravnava nove učne 

snovi, učna ura ponavljanja, učna ura sistematiziranja in učna ura preverjanja 

znanja. 

٠ Tipi učnih ur pri praktičnem pouku: Instruktažna učna ura, učna ura urjenja, 

učna ura kontrole in preverjanja, učna ura samostojnega dela učencev, 

proizvodna učna ura in kombinirana učna ura [24].  
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Ne glede na to, da razlikujemo teoretični in praktični pouk, je bilo ugotovljeno, da lahko 

z ugotavljanjem predznanja dosežemo pozitivni transfer, ki je neodvisen od vrste učne 

ure [11]. Ugotavljanje predznanja je tako neodvisno od tipa učne ure. Z vidika celotnega 

poteka so učne ure izvedene na specifičen način, kar označimo s strategijami, vendar pa 

je tudi tu ugotavljanje predznanja neodvisno od strategije. Ta dva parametra smo podali 

predvsem zato, ker je stanje v praksi drugačno od teorije, saj učitelji ne ugotavljajo 

predznanja pri vseh tipih ur in strategijah enako, kot bi morali.  

 

Osnovni cilj praktičnega pouka je osvajanje oziroma utrjevanje določene delovne 

operacije ali skupine operacij, zato pri ugotavljanju predznanja ugotavljamo učenčevo 

usposobljenost za uporabo lastnega znanja tako, da z vprašanji pokrijemo tudi višje 

taksonomske stopnje od 3. Učna ura pri praktičnem pouku pa lahko traja eno šolsko uro 

ali pa več šolskih ur, odvisno od vrste dela, ki ga učenci izvajajo [24]. Učna ura 

sistematiziranja se ne razlikuje od učne ure ponavljanja, saj se obe pojavljata na koncu 

obravnavane učne teme oziroma učne celote. Učno snov povežemo v celoto in 

ugotovimo, v kolikšni meri smo dosegli cilje [24]. 

 

V nadaljevanju bomo podali primere zasnov ugotavljanja predznanja (v nadaljevanju 

ZUP) teoretičnih in praktičnih učnih ur. Vsak primer je v preglednici 3.3 najprej 

razvrščen v prej naštete parametre, nato pa še na kratko utemeljen. V vsaki izmed ZUP 

so podani razred, učna tema in enota ter cilji in standardi znanja. Če se ugotavljanje 

predznanja nanaša na preteklo učno uro ali pretekli razred, so podani tudi pretekli 

izobraževalni cilji ter minimalni in temeljni standardi. Nato je zapisano primerno 

ugotavljanje predznanja za takšno šolsko uro ter komentar načina ugotavljanja 

predznanja skupaj z nasveti za postavljanje vprašanj.   

 

ZUP1: Uvodna učna ura je ura, kjer se učenci prvič v tem letu srečajo s to snovjo. Pri 

tej uri zato učitelj pri ugotavljanju predznanja pokrije cilje in standarde prejšnjih 

razredov, ki so v povezavi z novo snovjo. 

 

ZUP2: V učni uri nove snovi učitelj pri ugotavljanju predznanja pokrije cilje predhodne 

ure, snov, ki jo bodo spoznali učenci to uro, pa je za njih nova.  
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Preglednica 3.3: Parametri v zasnovah ugotavljanja predznanja (ZUP) 

 

ZUP/ parameter I. II. III. 
ZUP1 6 / Uvodna učna ura 
ZUP2 7 / Učna ura nove snovi 
ZUP3 6 / Učna ura 

sistematiziranja in učna 
ura ponavljanja 

ZUP4 6 Preizkušanje 
tehnoloških lastnosti 

Učna ura samostojnega 
dela učencev 

ZUP5 6 Delovna naloga Učna ura urjenja 
ZUP6 7 Konstrukcijska naloga Učna ura samostojnega 

dela učencev 

 
 
ZUP3: Učne ure sistematiziranja in ponavljanja se pojavljajo od zaključku obravnavane 

učne teme oziroma učne celote in so namenjene pridobivanju znanja, spretnosti in 

navad. Pomembne so tudi na začetku šolskega leta, če želimo ugotoviti učenčevo 

predznanje snovi predhodnega leta, ki je tesno povezana s tekočim letom. Učne ure za 

ponavljanje imajo prav tako uvodni del, kjer se ugotavlja učenčevo predznanje. V 

mobilizaciji znanja le povzamemo vprašanja za učenčevo predznanje, nato pa v 

glavnem delu ponavljamo snov npr. z učnimi listi. V urah ponavljanja in 

sistematiziranja pa učenci lahko pridobivajo različne spretnosti in snov povzamejo v 

celoto [24]. 

 

ZUP4: Pri preizkušanju tehnoloških lastnosti gradiv gre za strategijo, kjer se učenci 

učijo z odkrivanjem. S pomočjo preizkušanja lastnosti učenci pridejo do svojih 

rezultatov in zaključkov, ki jih nato primerjajo z lastnim znanjem. Učitelj poda 

navodila, nato pa učenci sami preizkušajo lastnosti gradiv [25]. 

 

ZUP5: Primer učne ure praktičnega dela je primer, kjer učenci pri urah izdelujejo neke 

izdelke in urijo svoje spretnosti. Delovna naloga je običajno sestavina projektne naloge, 

samostojno pa jo uporabljamo, ko učenci spoznavajo nove tehnološke postopke [21]. 

 

ZUP6: Podobno kot pri ZUP4 gre tudi tu za učenje z odkrivanjem. Učenci nekaj 

skonstruirajo in potem na svoji konstrukciji preizkušajo različna delovanja modela. Ob 

konstrukciji se učenci lahko učijo tudi novih definicij. Nalogo učenci izvajajo v parih ali 

skupinicah [25]. 
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Pri konstrukcijski nalogi gre za problemsko izvajanje procesa. Ustvarjalni delovni 

proces poteka od življenjskih situacij, naravnih zakonitosti, tehniških, tehnoloških, 

fizikalnih in ekonomskih osnov do opazovanja, zamisli, načrtovanja in izdelovanja. 

Sledi sestavljanje izdelka in kontrola rezultatov [26]. 

 

Pri vseh primerih ugotavljamo predznanje tako, da z vprašanji prehajamo od lažjih k 

težjim. Najprej zastavimo vprašanje, ki preverja osnovno znanje učencev in tako učence 

vpeljemo v učno uro. Poleg vsakega vprašanja v oklepaju zapišemo, katere 

taksonomske stopnje je vprašanje in na kateri izobraževalni cilj ali minimalni oziroma 

temeljni standard se nanaša. Če se nanaša na izobraževalni cilj in na standard, potem 

najprej zapišemo cilj, nato pa standard. 

 

4.1 ZUP1 

 

Razred: 6.  

Učna tema: Les  

Učna enota: Pridobivanje lesa in vrste lesa  

Izobraževalni cilji, učenec:  

I1: Našteje glavne postopke pridobivanja lesa. 

I2: Opiše postopke pridobivanje lesa. 

I3: Znaj določiti čas sečnje. 

I4: Znaj povedati kaj je funkcija jarmenika. 

I5: Prepozna posamezne vrste lesa. 

I6: Našteje osnovne značilnosti posameznih vrst lesa. 

I7: Pozna uporabo posameznih vrst lesa. 

Minimalni in temeljni standardi: 

M1: Razlikuje najpogostejše vrste lesa, njegove značilnosti.  

M2: Učenec zna našteti postopke pridelave lesa.  

T1: Učenec zna opisati glavne postopke pridelave lesa.  

Tip učne ure: Uvodna učna ura  

Strategija: / 
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Minimalni in temeljni standardi preteklih razredov: (MP, TP) 

MP1: Prepozna zgradbo rastlin (4. razred). 

MP2: Pozna in poimenuje drevesa iz okolice (4. razred). 

TP1: Pozna okolje gozd in rastline v njem (3. razred). 

TP2: Razlikuje po lastnostih les domačih dreves: smreka, bukev, hrast, lipa (4. 

razred). 

TP3: Pozna gradivo les ter zvezo med lastnostmi in načinom obdelave ter orodji 

(3. razred). 

 

Mobilizacija znanja v UP: Mogoče že veste, o čem bomo danes govorili? O lesu. Kje 

dobimo les? (TS1,TP1) V gozdu, od dreves. Katera drevesa, ki jih uporabljamo za 

izdelavo izdelkov poznate? (TS1, MP2) Bukev, hrast, smreka … Kaj mislite, kateri del 

drevesa se največkrat uporablja za obdelavo v gospodarske namene? (TS3,MP1) Deblo. 

Če bi bili vi mizarji in bi izdelovali mizo, ocenite, iz kakšnega lesa bi bila? Tršega ali 

mehkejšega? Zakaj? (TS6,TP2) Miza bi bila iz tršega lesa, da se ne bi poznala vsaka 

praska. Kateri les pa je trši? Smreka ali bukev? (TS2,TP2) Bukev. Kako, na kakšen 

način bi preverili kateri les je trši? Kaj bi pri tem uporabili? (TS3, TP3)To bi preverili z 

zabijanjem žebljev v les. Uporabili bi kladivo in žeblje ter različne vrste lesa.  

 

KOMENTAR. V uvodni učni uri pri ugotavljanju predznanja ugotavljamo učenčevo 

znanje iz prejšnjih razredov. Da bodo učenci lahko sledili nadaljnji snovi, morajo imeti 

ponotranjeno predhodno znanje o gozdu in lesu, katerega so pridobili v 3, 4 in 5 

razredu. Učitelj mora stremeti k temu, da učenci snov ponovijo in se je ponovno 

spomnijo, da bodo laže nadaljevali uro.  

 

Začnemo z lažjimi vprašanji nižjih taksonomskih stopenj in prehajamo na višje. Z 

vprašanji pokrivamo standarde predhodnih razredov, seveda ne vseh, le tiste, ki so 

pomembni za nadaljnjo snov. Ker so to znanje učenci morali že usvojiti, je z vprašanji 

smiselno pokrivati tudi višje taksonomske stopnje.  

 

Število vprašanj pri ugotavljanju predznanja naj se ujema s številom standardov. Pri 

vprašanjih lahko združimo na primer dva standarda v eno vprašanje, tako da je lahko 

vprašanj manj, lahko pa za en standard postavimo več vprašanj in je tako vprašanj več. 
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Pazimo le, da v ugotavljanju predznanja pokrijemo vse zapisane standarde. 

Ugotavljanje predznanja naj pri teoretičnem pouku traja približno od 3 do 6 min.  

 

4.2 ZUP2 

 

Razred: 7.  

Učna tema: Osnove elektrotehnike 

Učna enota: Električni krog 

Izobraževalni cilji, učenci:  

I1: Pozna razliko med prevodniki in izolatorji. 

I2: Našteje prevodnike in izolatorje. 

I3: Pozna pomen stikala v električnem krogu. 

I4: Loči med zaporedno in vzporedno vezavo. 

Minimalni in temeljni standardi: 

M1: Poznati prevodnike in izolatorje. 

M2: Ločiti med zaporedno in vzporedno vezavo. 

T1: Primerjati zaporedno in vzporedno vezavo ter ugotoviti delovanje. 

Tip učne ure: Obravnava nove učne snovi 

Strategija: / 

 

Izobraževalni cilji pretekle učne ure (IP) 

IP1: Pozna pomen električne energije za obstoj in razvoj civilizacije. 

IP2: Pove pot el energije od elektrarne pa do domov. 

IP3: Zna našteti sestavne dele električnega kroga. 

IP4: Nariše električni krog s simboli. 

IP5: Zna našteti vire el. napetosti in električne porabnike. 

Minimalni in temeljni standardi znanja pretekle ure (MP, TP) 

MP1: Prikazati pomen električne energije za obstoj in razvoj civilizacije. 

TP1: Našteti in opisati sestavne dele električnega kroga. 

 

Mobilizacija znanja v UP: O čem smo govorili prejšnjo uro? O električni energiji in 

električnem krogu. Ali bi danes zmogli brez električne energije? (TS1, MP1) Ne. Kaj pa 

danes poganja el energija? (TS1, IP1) Stroje v tovarnah, osvetljuje ceste, segreje nam 
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hrano, ohladi hrano, poganja prevozna sredstva, računalnike … Kako dobimo 

električno energijo v naše domove? (TS1, IP2) Elektrarna – transformatorji – 

daljnovodi – razdelilni transformator – dom − 220 V. Govorili smo tudi o električnem 

krogu, iz česa je sestavljen? (TS1, IP3) Iz žarnice, baterije in žic. Kaj pa so v 

električnem krogu viri električne energije in kaj so porabnik? (TS2, IP5, TP1) Vir 

električne energije je baterija, saj poganja električni tok skozi porabnik, ki pa je 

žarnica. Kateri električni krog je daljši? (TS2) Od namizne svetilke ali ročne? Namizne, 

saj gre vse do elektrarne. S pomočjo česa smo narisali električni krog? (TS3, IP4) Pridi 

narisat na tablo. S pomočjo simbolov. 

 

KOMENTAR. V primeru nove učne snovi morajo učenci imeti predznanje, ki so ga 

pridobili predhodno uro. Učencem mora biti snov predhodne ure razumljiva, da bodo 

lahko sodelovali to učno uro in bodo od nje kar največ odnesli. Učenci naj v 

ugotavljanju predznanja snov temeljito ponovijo in si jo zapomnijo. Če je potrebno, 

moramo odpraviti tudi nejasnosti, saj bodo učenci le tako lahko sledili novi učni snovi.  

 

Vprašanja za ugotavljanje predznanja sestavljamo tako, da začnemo po vrsti pokrivati 

izobraževalne cilje prejšnje učne ure ter minimalne in temeljne standarde. Preverjamo 

predvsem učenčevo znanje, ki so ga pridobili predhodno uro in ali so usvojeno znanje 

razumeli. Ni dovolj, da učenci poznajo simbole za risanje električnega kroga, morajo jih 

znati tudi uporabiti pri samem risanju, zato tu preverimo, če jih učenci dejansko znajo 

uporabljati. Učitelj naj z vprašanji pokrije tudi minimalne in temeljne standarde prejšnje 

ure, tako da začne z minimalnimi in prehaja na temeljne standarde.  

 

Število vprašanj pri ugotavljanju predznanja naj se ujema s številom ciljev in 

standardov. Vprašanje lahko pokriva tako standard in cilj, tako da je število vprašanj 

lahko tudi manjše, vendar pa je pomembno, da v ugotavljanju predznanja zajamemo vse 

cilje in standarde.  
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4.3 ZUP3 

 

Razred: 6.  

Učna tema: Les 

Učna enota: Pridobivanje lesa, vrste lesa, zgradba lesa, polizdelki iz lesa 

Izobraževalni cilji, učenci:  

I1: Prepoznajo najpogostejše (domače) vrste lesa in jih ločijo po njihovih 

značilnostih, uporabi. 

I2: Opišejo proces pridobivanja lesa. 

I3: Opišejo predelavo lesa v polizdelke. 

I4: Poznajo zgradbo lesa. 

I5: Poznajo lastnosti lesa. 

Minimalni in temeljni standardi: 

M1: Razlikuje najpogostejše vrste lesa po njihovih značilnostih. 

M2: Opiše pridobivanje lesa in oblike tehničnega lesa. 

T1: Utemelji prednosti in slabosti uporabe lesa pred drugimi gradivi. 

Tip učne ure: Učna ura sistematiziranja in ponavljanja 

Strategija: / 

 

Mobilizacija znanja v UP: Ker sedaj že veste vse o lesu, bomo danes na kratko 

ponovili vse, kar ste se naučili. Od kod dobimo les? Iz gozdov. Kakšne gozdove in 

dreves poznamo? Listnate, iglaste in mešane. Naštejte mi nekaj iglavcev in nekaj 

listavcev! (TS1, I1) Smreka, jelka, macesen, oreh, bukev, hrast ... Kakšen je proces 

pridobivanja lesa? (TS2, I2, M2) Tri stopenjski, sečnja, transport, razžaganje na žagi. 

Za kaj lahko uporabimo les lipe in smreke? (TS3, I1, M1) Iz smreke naredimo vžigalice, 

svinčnike in igrače, iz smreke pa odre, tla, vrata ter za furnir in pohištvo. Kakšen les so 

oplemeniteni polizdelki? (TS1, I3) To soizdelki,, ki so predelani a nimajo vrednosti, 

dokler ne naredimo končnega izdelka. Ali mi znate našteti mehanske lastnosti lesa? 

(TS1, I5) Gostota, trdota, vlažnost, trdnost, cepljivost ...  

 

KOMENTAR: Izobraževalni cilji takšne učne ure so cilji, ki pokrivajo sklop neke 

snovi, na primer v tem primeru sklop snovi o lesu, in so pomembni za osnovno znanje 

učencev. Da bodo učenci lahko samostojno delali med uro in snov ponavljali, jim mora 
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biti jasna in razumljiva snov, ki je pokrita s cilji tega sklopa. Vprašanja v ugotavljanju 

predznanja zato postavljamo tako, da pokrijemo učenčevo predznanje o sklopu. Z 

vprašanji moramo ugotoviti minimalne standarde in cilje sklopa, ki so navedeni. 

Vprašanja, ki jih postavljamo, so lahko enostavna in nižjih taksonomskih stopenj, saj je 

pomembno, da učencem osvežimo spomin in dosežemo, da se spomnijo, da smo o vsem 

tem enkrat že govorili. Vprašanja naj površno pokrijejo cilje, ki so podani, saj bodo 

svoje znanje učenci bolj temeljito utrdili v osrednjem delu učne ure. Namen učnih ur 

utrjevanja je realizacija učnega načela – trajnost znanja, spretnosti in navad [24]. 

 

Število vprašanj naj bo enako kot je število ciljev in standardov, pri čemer lahko kakšno 

vprašanje pokrije tudi cilj in standard hkrati. Ugotavljanje predznanja naj bo kratko, saj 

bodo učenci skozi celotno uro utrjevali učno snov. 

 

4.5 ZUP4 

 

Razred: 6.  

Učna tema: Les 

Učna enota: Preizkušanje lastnosti lesa 

Izobraževalni cilji, učenec:  

I1: Zna našteti lastnosti lesa (vlažnost, gostota, trdota, prožnost, žilavost in 

cepljivost). 

I2: Zna preskusiti lastnosti lesa. 

I3: Zna uporabiti lastnosti lesa v vsakdanjem življenju. 

I4: Zna pravilno uporabljati orodja. 

I5: Pozna varno delo z orodji. 

Minimalni in temeljni standardi: 

M1: učenec pozna zgradbo lesa in zna našteti lastnosti lesa 

T1: učenec zna preskusiti lastnosti lesa 

Tip učne ure: Učna ura samostojnega dela učencev  

Strategija: Preizkušanje tehnoloških lastnosti 

 

Mobilizacija znanja v UP: Les vsi poznate in veste, kakšno zgradbo ima. Pa mi 

povejte, iz kakšnega lesa je skakalnica, iz katere skačete v vodo? Zakaj ne poči, ko se 
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odrinete od nje? (TS1) Zato, ker ko jo obremenimo, se poda, po obremenitvi pa se vrne 

v prvotno stanje. Kako poimenujemo to lastnost lesa? (TS1, I1) Elastičnost. Ali lahko iz 

zgradbe lesa ugotovimo lastnosti lesa? (TS1) Da. Katere mehanske lastnosti pa še 

poznate? (TS1, IP1, M1) Trdnost, trdota, cepljivost, elastičnost, gostota.. Kako pa bi 

preizkušali lastnosti lesa? Npr. trdoto? (TS3, I2, T1) S pomočjo zabijanja žebljev v les. 

In kako bi vedeli, kateri les je trši? Tisti les, kjer bi žičnik manj prodrl v les. Kje pa bi 

potem lahko uporabili bolj trd les? (TS3, I3) Pri izdelavi talnih oblog, mize … Kako pa 

bi preizkusili cepljivost? (TS3, I2, T1) Tako, kot doma cepimo drva za les. Kaj mislite, 

ali je les bolj cepljiv v vzdolžni smeri vlaken ali v prečni smeri? (TS2) V vzdolžni smeri 

vlaken. Za izdelavo česa bi uporabili bolj prožen les? (TS3, I3) Za izdelavo skakalnice. 

Za ugotavljanje trdote lesa bomo uporabili kladiva. Kako pravilno držimo kladivo? 

(TS3, I4) Ob koncu ročaja. Kaj preverimo, preden uporabimo kladivo? (TS3, I5) Ali je 

pravilno nasajeno, če ima nepoškodovan ročaj in če je pravšnje teže za naše žičnike. 

Kako pravilno žebljamo? (TS1, I4) Stoje. Pod kakšnim kotom mora kladivo udarjati na 

žebelj? (TS1,I4) Pod pravim kotom. Seveda pa pri žebljanju pazimo na prste. 

 

KOMENTAR. Učenci morajo za to šolsko uro imeti dovolj predznanja o lesu samem 

in o njegovih lastnostih, katere so že omenjali. Nekatere lastnosti lesa so preizkušali že 

v 4. in 5. razredu, zato v ugotavljanju predznanja lahko povprašamo, kako bi posamezno 

lastnost lahko preizkusili in se s tem vežemo na cilj 2.  

 

V ugotavljanju predznanja lahko pokrijemo cilje tekoče učne ure. V zgornjem primeru 

najprej izhajamo iz prvega cilja s pomočjo vprašanj, ki so iz učenčevega vsakdana, in 

situacij, ki so jim popolnoma znane. Za izobraževalni cilj 1 zastavljamo več vprašanj, 

tako da preverimo, če učenci vedo, kaj pomeni posamezna lastnost. Postavimo tudi več 

vprašanj za izobraževalni cilj 2 in 3. Na ta način se prepričamo, da učenci vedo, kaj 

bodo sploh preizkušali in kakšne rezultate bi morali dobiti.  

 

Ker bomo pri uri uporabljali kladivo, žičnike, ponovimo varno delo s kladivom, kjer 

lahko uporabimo več vprašanj za posamezni cilj, saj je smiselno, da temeljito preverimo 

učenčevo znanje uporabe orodij in varnega dela. 
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Pri takšni šolski uri lahko za ugotavljanje predznanja porabimo nekaj več časa 

(približno 10 min), saj je pomembno, da učenci razumejo, kaj bodo preizkušali in znajo 

pravilno uporabljati orodje, ki ga bodo potrebovali.  

 

4.5 ZUP5 

 

Razred: 6.  

Učna tema: Papir 

Učna enota: Trdnost papirja in izdelava profilov 

Izobraževalni cilji, učenec:  

I1: Zna povedati, katero papirno gradivo je trše (papir, karton, lepenka). 

I2: Loči različna papirna gradiva po trdnosti. 

I3: Spozna profile in jih iz papirja izrežejo in naredijo. 

I4: Preizkusi, kateri profil zdrži večjo obremenitev. 

Minimalni in temeljni standardi: 

 M1:Učenec preoblikuje papir v profile in jih uporabi v konstrukciji. 

         T1: Učenec ovrednoti profile v konstrukciji in ovrednoti prednosti v gradnji. 

Tip učne ure: Učna ura urjenja 

Strategija: Delovna naloga 

 

Izobraževalni cilji preteklih učnih ur/razredov (IP): 

IP1: Oceni primernost uporabe gradiv za izdelavo izdelka (3 razred). 

IP2: Ugotovi tehniške in tehnološke lastnosti papirja (4 razred). 

IP3: Loči različna papirna gradiva po trdnosti (4 razred). 

IP4: Zna določiti plastnost papirja, kartona in lepenke (4 razred). 

IP5: Zna pravilno uporabljati orodja. 

Minimalni in temeljni standardi preteklih ur/razredov (MP, TP): 

MP1:Poimenuje papirna gradiva (3. razred). 

         TP1: Razloži vlogo vlaken v papirju (6. razred). 

 

Mobilizacija znanja v UP: Kaj je iz papirja? (TS1, MP1) Škatla, časopis, zvezek, 

knjiga ... Ko kupite čevlje, jih dobite v škatli. Iz česa je ponavadi takšna škatla? (TS1, 

IP1) Iz kartona. Če vzamete takšno škatlo in na njo postavite čevelj, ali se kaj zgodi? 
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Ne. (TS2) Kaj se zgodi, če nanjo stopite? (TS2, I1) Uniči se. Predstavljajte si, da 

debelino stene škatle 100-krat povečate in stopite na takšno škatlo, kaj mislite, da bi se 

zgodilo z njo? (TS3, I2) Nič. Ali veste, kako imenujemo to lastnost, ki se spremeni, če 

spremenimo debelino stene škatle? (TS1, IP2) Da, trdnost. Ali bi za izdelavo škatlice 

uporabili papir ali karton? (TS3, I2) Karton. Iz koliko in kakšnih plasti je sestavljen 

karton? (TS1, IP4) Iz več plasti, ki so različne. Oblika profilov je natanko določena, 

različni profili pa prenesejo različne obremenitve. Kakšna smer orientacija vlaken v 

papirju prenese večje mehanske obremenitve? (TS3, TP1) Vzdolžna. Kako bi torej 

načrtovali papirni profil (glede vlaken), če bi želeli, da nosi kar največjo obremenitev? 

(TS5, TP1) Tako da so vlakna vzdolžno glede na obremenitev. Katero orodje bomo 

potrebovali za izdelavo profilov? (TS1) Nož za papir. Kako držimo nož za papir, pod 

kakšnim kotom? Zakaj? (TS3, IP5) Pod kotom 30° do 45°, ker tako ustvarimo manj 

trenja in v rezanje vložimo manj truda, saj je lažje. Ali režemo sede ali stoje? (TS1, IP5) 

Stoje. Koliko segmentov naj gleda rezilo iz ročaja? Zakaj? (TS2, IP5) Le toliko, kot je 

potrebno, 2 do 3 segmente, da se ne zlomi. Kakšna je razlika pri rezanju z nožem za 

papir pri desničarjih in levičarjih? (TS2, IP5) Desničarji režemo od leve proti desni, 

levičarji pa obratno.  

 

KOMENTAR. Prvi in najpomembnejši pogoj za izvedbo takšne učne ure je, da morajo 

učenci poznati samo gradivo papir in njegove lastnosti, da ga lahko primerno uporabijo 

v profilih. Učenčevo znanje preverimo na način, ki je učencem jasen in razumljiv, pri 

tem pa pazimo, da vzpodbudimo učenčevo razmišljanje in težimo k samostojnemu delu 

učencev. Vprašanja, ki jih postavljamo, naj izhajajo iz učenčevega vsakdanjega 

življenja, izkušenj učencev in naj pokrivajo izobraževalne cilje prejšnjih učnih ur 

oziroma prejšnjih razredov ter minimalne in temeljne standarde. V tem primeru 

praktičnega pouka izhajamo iz predmeta Spoznavanje okolja, kjer so učenci na razredni 

stopnji spoznali gradiva ter profile, IP2, IP3 in IP4 se nanašajo na predmet Naravoslovje 

in tehnika, kjer so lastnosti gradiv učenci spoznali v 4 razredu. Najprej ugotovimo, 

katera znanja so pogoj za uspešno izvajanje učne ure in v kolikšni meri jih učenci 

potrebujejo. 

 

Najprej zastavimo vprašanja, da ugotovimo učenčevo teoretično predznanje o papirju, 

nato pa še vprašanja, da ugotovimo, če učenci znajo uporabljati orodje. Na začetku z 

vprašanji pokrijemo prvo taksonomsko stopnjo, nato pa prehajamo na višje 
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taksonomske stopnje. Cilja I1 in I2 sta ponovljena iz 3. in 4. razreda, zato ju lahko 

uporabimo pri vprašanjih nižjih taksonomskih stopenj, učence pa tako vzpodbudimo k 

razmišljanju in jih spomnimo, da so to snov že obravnavali. Ker imamo praktični pouk 

počasi preidemo na vprašanja višjih taksonomskih stopenj in težimo k temu, da učenci 

začno kritično razmišljati in uporabljati svoje znanjeZ vprašanji višjih taksonomskih 

stopenj, kjer sprašujemo po smeri papirnih vlaken in obremenitvi, preverjamo učence ali 

bodo res samostojno znali uporabiti papirne profile na način, da bodo dobili kar 

najboljše rezultate obremenitve. Ker bodo učenci uporabljali tudi nož za papir, cilj IP5 

pokrijemo z več vprašanji, da preverimo, če učenci znajo uporabljati nož za papir. 

 

Učitelji naj pri ugotavljanju predznanja za posamezni cilj zapišejo eno ali dve vprašanji. 

Lahko si pripravi več vprašanj, ki jih potem po potrebi, glede na učenčevo znanje pri 

pouku, tudi zastavi. Več vprašanj je potrebno zastaviti za preverjanje varne uporabe 

orodij, torej pri cilju IP5, zato da se prepričamo, da učenci znajo uporabljati nož za 

papir. Torej bo število vprašanj odvisno od števila izobraževalnih ciljev ter standardov. 

Ugotavljanje predznanja naj traja približno od 5 do 10 minut. 

 

4.6 ZUP6 

 
Razred: 7.  

Učna tema: Tehnična sredstva 

Učna enota: Izdelajmo elektromotor (sprememba gibanja, prestavno razmerje, zobniško 

gonilo, polžasto gonilo) 

Izobraževalni cilji, učenec:  

I1: Ugotovi, da mora za delovanje nekaterih naprav zmanjšati število vrtljajev 

motorja. 

I2: Opiše zobniški par (zobniško gonilo) in loči pogonski ter gnani zobnik. 

I3: Prestavno razmerje določi na praktičnih primerih. 

I4: Spozna lastnosti polžastega gonila. 

I5: Zna našteti še ostala gonila: torno, jermensko in verižno. 

Minimalni in temeljni standardi: 

M1:Učenec zna navesti bistveno razliko med polžastim in zobniškim gonilom. 

T1: Učenec pozna vrste gonil in ve, kaj je njihova funkcija. 

Tip učne ure: Učna ura samostojnega dela učencev  
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Strategija: Konstrukcijska naloga 

 

Mobilizacija znanja v UP: Vsi poznate brisalce pri avtomobilih. Število vrtljajev 

elektromotorja, ki poganja brisalce, je 2000/min. To pomeni, da brisalec vetrobransko 

steklo obriše 2000-krat v minuti, to pa je skoraj 35-krat v eni sekundi. Ste to že opazili? 

Pa brisalec res tolikokrat obriše vetrobransko steklo? Ne. Ali kdo ve, kaj je tisto, kar 

zmanjša hitrost gibanja, da brisalci ne brišejo tolikokrat?(TS1) Gonila. Kaj pa so 

gonila?(TS1) Različni mehanizmi za prenos gibanj. Čemu so namenjena? (TS1, T1) Z 

njimi spreminjamo hitrost in smer gibanja. Mehanizmu, ki je sestavljen iz gonil, s 

katerim zmanjšamo število vrtljajev elektromotorja v določenem času, pravimo 

reduktor. Ali mogoče veste najpreprostejšo različico gonila? (TS1) Zobniško gonilo. Ga 

prepoznate na prosojnici? Kako imenujemo ostala gonila? Torno in jermensko.  

 

KOMENTAR. Učenci morajo poznati vrste gonil in vedeti, kaj to so gonila. V 

ugotavljanju predznanja ugotovimo, če učenci to znajo. To ugotovimo z manjšim 

številom vprašanj, ki so lahko nižjih taksonomskih stopenj. Izhajamo iz življenjske 

situacije in skupaj s tem ponovimo snov gonil. Za večje zanimanje lahko pokažemo 

model gonila, ki ga bomo izdelovali, in skupaj ob tem ponovimo, kaj je to gonilo in 

kakšni zobniki so na modelu.  

 

Ugotavljanje predznanja lahko traja kratek čas, npr. približno 2 do 3 minute. Nato 

učenci po sliki lahko vzporedno z učiteljem, izdelajo konstrukcijo, s pomočjo katere 

potem izpolnijo učni list ali pa stran v delovnem zvezku [27, str. 45−47]. 
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5 DISKUSIJA 
 

 

V nadaljevanju je po posameznih ciljih razloženo, na kakšen način in s kakšnimi 

rešitvami smo dosegli zadane cilje C1–C6 poglavja 1.2. 

 

C1: Predstaviti zgodovinski razvoj pomena artikulacije učne ure. 

 

V 2. poglavju je najprej opisan pojem pouka, nato pa predstavljen zgodovinski pomen 

učne artikulacije. Kljub spreminjanju učne artikulacije skozi zgodovino je njeno bistvo 

še danes možno opisati kot strukturiranje in urejanje učnega procesa na etape, ki 

omogočajo grob in splošen pregled nad celotnim učnim procesom [3]. V poglavju smo 

videli, da na artikulacijo same učne ure vpliva mnogo dejavnikov, kot so na primer čas, 

snov in način dela. Prav zato pri vsaki učni uri prevlada ena didaktična komponenta, 

druge so lahko prisotne, lahko pa tudi ne [6]. V poglavju so opisane tudi učne stopnje v 

UP, ki jih določi učitelj sam, glede na vsebino snovi [7]. 

 

C2: Določiti povezavo med ugotavljanjem predznanja in doseganjem ciljev v UP. 

 

Ugotavljanje predznanja je obvezni del uvodne etape [9] in je eden izmed glavnih 

vzrokov za doseganje učnega uspeh učencev [3]. Z ugotavljanjem predznanja pri učni 

uri nove snovi z vprašanji pokrivamo izobraževalne cilje predhodne učne ure in tako 

preverimo, če smo zadane cilje, zapisane v UP prejšnje ure, dosegli. Na ta način 

ponovimo in utrdimo znanje, podano s cilji. Po potrebi, če učenci česa niso razumeli in 

ne znajo, le-to še enkrat razložimo.   

 

C3: Določiti načine ugotavljanja predznanja. 

 

V poglavju 2.7.1 so podani načini ugotavljanja predznanja. Veliko prednost ima ustno 

ugotavljanje predznanja, saj učitelj glede na ugotovljeno predznanje učencev lahko 

prilagodi samo razlago nadaljnje snovi v učni uri. Tega pa ne more storiti, če ugotavlja 

predznanje pisno, saj mora učenčeve odgovore najprej pregledati, kar pa ne vodi do 

takojšnje povratne informacije učencem. Cilj obeh načinov ugotavljanja predznanja je 
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enak, in sicer da se omogoči pozitivni učni transfer iz prejšnjega na nadaljnje učenje in 

iz že znanih okoliščin na nove okoliščine [11].  

 

C4: Ugotoviti dejansko stanje ugotavljanja predznanja iz UP študentov in z 

anketiranjem učiteljev.  

 

S pomočjo UP študentov smo v 3. poglavju ugotovili, da 78,2 % študentov pri 

ugotavljanju predznanja uporablja le vprašanja prvih dveh stopenj po Bloomu. Študentje 

na splošno slabo preverjajo učenčevo predznanje in zastavljajo premalo vprašanj, saj je 

kar 63,9 % študentov zastavilo le 2 ali 3 vprašanja. Kar 44,4 % študentov ne ve, kam 

sodi ugotavljanje predznanja in ga zato nekateri ugotavljajo v osrednjem delu učne ure, 

nekateri, kar 36,1 % študentov, pa sploh ne ugotavlja predznanja učencev.  

 

Stanje anketiranih učiteljev je nekoliko boljše, vendar še vedno ni zadovoljivo, saj 

nekateri učitelji ne prilagajajo vprašanj za ugotavljanje predznanja posameznim 

razredom, nekateri pa sploh ne pišejo svojih UP. 58,9 % učiteljev ne zapisuje 

odgovorov na vprašanja v UP, 79,4 % pa meni, da se ugotavljanje predznanja pri 

praktičnem in teoretičnem pouku razlikuje. 24,1 % učiteljev misli, da je ugotavljanje 

predznanja koristno in namenjeno njim samim, 39,3 % pa ugotavljanje predznanja 

ugotavlja na način, ki je bil predstavljen kot motivacija v učno uro.   

 

C5: Primerjati dobljene rezultate s teoretičnimi izhodišči predznanja. 

 

Dobljene rezultate smo primerjali s teorijo in prišli do naslednjih ugotovitev. V UP 

študentje učenčevo znanje preverjajo preveč površno in z nižjimi taksonomskimi 

stopnjami, zato ni nujno, da učenci snov razumejo in znajo uporabiti. Študentje podajajo 

premalo vprašanj, poleg tega pa v UP ne podajajo odgovorov na sama vprašanja in jih 

tudi ne predvidijo, kar bi bilo nujno potrebno. Nekateri študentje sploh ne ugotavljajo 

učenčevega predznanja, to pa lahko vodi v negativni transfer, kar lahko vpliva zaviralno 

na pridobivanje novega znanja [12]. Tudi neprimerno ugotavljanje predznanja ne vodi v 

učenčevo znanje, saj je pomembno, da je nova snov v logični povezavi z ugotavljanjem 

predznanja.  
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Z anketo učiteljev smo ugotovili, da učitelji ne vedo, čemu je namenjeno ugotavljanje 

predznanja, in ga glede na postavljeni cilj niti ne znajo preverjati, če pa ga že preverijo, 

to storijo zelo površno. Učitelj bi moral vedeti, kakšno vlogo ima ugotavljanje 

predznanja za učenca in zato bi moral znanje učencev preverjati temeljito in morebitne 

pomanjkljivosti odpraviti. Veliko učiteljev ne piše svojih UP, kaj šele prilagaja priprave 

posameznim razredom, kar je ponovno nujno potrebno, saj se razredi med seboj 

razlikujejo. Podobno kot pri študentih tudi učitelji ne predvidijo odgovorov na vprašanja 

v UP. 

 

C6: Sestaviti primere za mobilizacijo znanja kot dela UP z utemeljitvijo za 

temeljito in učinkovito ugotavljanje predznanja. 

 

V 4. poglavju smo sestavili primere za ugotavljanje predznanja, kot dela UP in jih 

umestili v razred, temo, enoto, izobraževalne cilje, standarde, glede na tip učne ure in 

strategije, ter vsakega izmed parametrov opisali. Primeri so najprej umeščeni v 

parametre, po potrebi pa so podani še cilji in standardi predhodnih ur oziroma razredov. 

Vsak primer je utemeljen, nato pa še komentiran, za temeljito in učinkovito ugotavljanje 

učenčevega predznanja. 
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6 ZAKLJUČEK 
 

 

Uvodni del učne ure predstavlja izhodišče same ure in ima funkcijo vpeljevanja in 

pripravljanja učencev na učno delo. Pomembni del uvodne etape predstavlja ponavljanje 

in uzaveščanje predznanja, saj je neosvojeno predznanje pogost razlog za učne 

neuspehe. Na šibkih temeljih namreč ne moremo graditi, saj ti otežujejo ali 

onemogočajo nadaljnje učenje. V ugotavljanju predznanja staro znanje prikličemo, 

utrdimo, po potrebi popravimo in dopolnimo ter tako ustvarimo pogoje za potrebni učni 

transfer. 

 

Ugotavljanje predznanja je pomembni del vsake učne ure in mora biti v povezavi z 

nadaljnjo učno snovjo. Če se ta povezanost zanemari, uvodna etapa izgubi na svoji 

učinkovitosti ter ne opravi svoje funkcije.  

 

V diplomski nalogi smo ugotovili, da učitelji ne vedo, da je ugotavljanje predznanja 

namenjeno predvsem učencem, in pa tudi učiteljem, saj oboji dobijo povratno 

informacijo o učenčevem znanju. Pri ugotavljanju predznanja moramo izhajati iz 

učenčevega predznanja in njegovih vsakdanjih izkušenj. Učitelj mora preveriti, če je dal 

učencem življenjska znanja, ki jih bodo znali uporabljati v novih situacijah, to pa lahko 

preveri le z vprašanji višjih taksonomskih stopenj. Žal pa danes učitelji posegajo po 

enostavnih vprašanjih, poleg vsega pa jih zastavijo premalo, da bi ugotovili, če učenci 

nekaj res razumejo, kaj šele znajo uporabiti. Učitelji bi morali pisati svoje UP in 

prilagajati vprašanja vsakemu razredu posebej, saj bi le tako lahko učinkovito preverili 

učenčevo znanje. K temeljitejšemu ugotavljanju znanja spada tudi predvidevanje 

učenčevih odgovorov na vprašanja, česar ne počno niti učitelji osnovnih šol niti 

študentje, katerih UP smo pregledovali. 

 

Učitelji vedo, da je za ugotavljanje predznanja potrebno pokrivanje izobraževalnih 

ciljev v UN, vendar pa se ne zavedajo, da morajo nekatere cilje preverjati z višjimi 

taksonomskimi stopnjami. Le tako učenci začno svoje znanje uporabljati in imajo 

zadostno predznanje za izdelavo izdelkov.  
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Učitelji nimajo na voljo nobenih primerov, ki bi jim bili v pomoč pri ugotavljanju 

predznanja. Diplomska naloga je zato v pomoč učiteljem kot izhodišče za uvodni del 

učne ure pri predmetu TIT. V diplomski nalogi učitelji najdejo najprej opis in pomen 

ugotavljanja predznanja, kasneje pa še priporočila za temeljitejše ugotavljanje 

predznanja pri posameznih učnih urah. Podani so trije primeri ugotavljanja predznanja 

za praktični pouk in trije primeri ugotavljanja predznanja za teoretični pouk, skupaj s 

komentarji za lažjo orientacijo učiteljev pri pripravljanju vprašanj za ugotavljanje 

predznanja pri posameznih učnih urah. 

 

Diplomsko delo bi lahko nadgradili s še obširnejšo anketo za učitelje osnovnih šol in 

anketirali večje število učiteljev. Analizo rezultatov bi nato razdelili glede na število let 

poučevanja TIT in na ta način ugotovili, če se ugotavljanje predznanja ugotavlja na 

enake načine, ne glede na število let poučevanja. Na ta način bi videli, če se mlajši 

učitelji, ki so pravkar prišli s fakultet, zavedajo, da je ugotavljanje predznanja za učence 

zelo pomembno, in če so sami ta znanja na fakulteti usvojili.  
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9 PRILOGE 

 

 

9.1 Vprašanja analize dnevnikov 

 

Vprašalnik ob analiziranju učnih priprav študentov: 

 

V1: Ali učna priprava zajema mobilizacijo znanja?  

V2: Ali je mobilizacija znanja pravilno zajeta v uvajanju in ne v usvajanju?  

V3: Ali je mobilizacija znanja primerna nadaljnji snovi?  

V4: Ali je učitelj zadostno preveril učenčevo predznanje in s tem znanje tudi utrdil?  

V5: Ali mobilizacija znanja zajema predznanje o novem znanju ali predznanje o znanju 

za utrjevanje stare snovi, ki jo učenci potrebujejo za novo snov? (slika 3.4.) 

V6: Koliko je zastavljenih vprašanj?  

V7: Katerih taksonomskih stopenj so vprašanja? 

V8: Ali učitelj podaja odgovore na vprašanje?  

 

9.2 Anketna vprašanja za učitelje osnovnih šol 

 
ANKETA 
 
Pozdravljeni, sem Andreja Markuta, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani. 
Izdelujem diplomsko delo z naslovom: Ugotavljanje predznanja pri Tehniki in 
tehnologiji pod mentorstvom doc. dr. Janeza Jamška. Vljudno vas prosim za vašo 
povratno informacijo, ki bo zastavljenemu delu dodala zlasti njegovo uporabno 
vrednost in ciljno usmerjenost (anketa je namenjena le učiteljem tehnike in tehnologije).  
 
 

 
1. Spol:                                                                                                                                
M           Ž 

2. Koliko časa že učite predmet Tehnika in tehnologija? 
_______________________________ 
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3. Kakšne učne priprave uporabljate? 

a) Uporabljam že obstoječe učne priprave 

b) Uporabljam že obstoječe učne priprave vendar jih prilagodim svojemu načinu 
izvajanja ure 

c) Imam napisane svoje učne priprave, ki jih uporabljam vsako leto 

d) Imam napisane svoje učne priprave, ki jih vsako leto obnavljam in 
dopolnjujem 

e) Drugo:_________________________________________________________
_________ 

4. Kdaj je smiselno ugotavljati predznanje? 

a) V uvodnem delu učne ure 

b) V osrednjem delu učne ure 

c) V zaključnem delu učne ure. 

5. Ugotavljanje predznanja, obkrožite smiselne trditve. 

a) Ugotavljanje predznanja je obvezna sestavina vsake učne ure. 

b) Predznanje ugotavljamo le pri uri uvoda v novo snov, saj tako izvemo ali 
učenci o novi snovi že kaj vedo. 

c) Ugotavljanje znanja koristi nam učiteljem, ker tako vemo, ali se učenci učijo 
sproti ali ne. 

d) Ugotavljanje predznanja ima pospeševalno fukncijo, saj si učenci tako snov 
lažje in hitreje zapomnijo. 

e) Ugotavljanje predznanja je bolj smiselno  pri teoretičnem pouku,  kot pa pri 
praktičnem. 

f) Izpistitev ugotavljanja predznanja je eden izmed glavnih vzrokov za učni 
neuspeh. 

g) Drugo:_________________________________________________________
_________ 

 

6. Ocenite z oceno od 1 do 5 (pri čemer je 5 najbolj primerno): 

- Ali je ugotavljanje predznanja v povezavi z nadaljno snovjo ure?               
    1    2    3    4    5    
          

- Ali zadostno preverjate učenčevo predznanje in ga s tem tudi utrdite?           
 1    2    3    4    5 
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7. Podana sta odseka učnih priprav. Izrazite mnenje s tem, da obkrožite odgovor, 
ki se vam zdi najbolj pravilen. 

Odsek A 

Učna tema: Les 

Učna enota: Pridobivanje lesa in vrste lesa 

 

Mobilizacija znanja: Mogoče že veste, o čem bomo danes govorili? O lesu. Kaj pa je 

les? Je naravno organsko gradivo. Iz česa je les? Kaj ga tvori? Tvorijo ga olesenele 

rastlinske celice. Drevesa rastejo zelo počasi. Kaj vpliva na rast in tvorbo lesa? Na rast 

in tvorbo lesa vplivajo: toplota in mraz, suša in vlaga, tesen prostor ali veliko svetlobe, 

zrak in hrana.  

(Z metodo pogovora ugotovim, kaj učenci že poznajo.) 

 

Odsek B 

Učna tema: Les 

Učna enota: Pridobivanje lesa in vrste lesa 

Mobilizacija znanja: Danes se bomo pogovarjali o lesu. To ste verjetno že opazili, saj 

imam polno mizo lesenih izdelkov. So vam všeč? Že v prejšnjih letih ste se pogovarjali 

o lastnostih lesa, zato lahko danes povemo nekaj novega in zanimivega, nekaj, česar še 

ne veste. 

(Z metodo pogovora motiviram učence za nadaljnjo delo.) 

 

 
a) Predznanje ugotavljam, kot je zapisano v odseku A. 

b) Predznanje ugotavljam, kot je zapisano v odseku B. 

c) Odsek A, ker je primernejši, saj učenci ponovijo znanje. 

d) Odsek B, če učenci o temi že veliko vedo, saj jih lahko s takšnim 
uvodom zelo dobro motiviramo za nadaljnje delo. 

e) Odsek A preverja znanje Biologije, kar pa ni tema Tehnike in tehnologije 

f) Drugo:____________________________________________________ 
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8.  Kako ugotavljati učenčevo predznanje, če imamo spodaj zapisani cilj? 
Obkrožite črko pred primerno trditvijo: Cilj: Učenec varno in pravilno uporablja 

orodja 

a) Ali ste se že kdaj srečali z orodjem? Imate doma delavnico v kateri so orodja? 
Naštejte mi jih. 

b) Ali ste že kdaj uporabljali kladivo? Vam je šlo? 
c) Kdo mi zna razložiti kako se pravilno žaga les z vbodno žago? 
d) Kako se zaščitimo preden uporabljamo orodje? 
e) Kdo ve kaj potrebujemo pri uporabi rezljače in kako jo uporabljamo? 

f)   
Drugo:_________________________________________________________
__________ 

 
 9. Koliko vprašanj v povprečju zastavite, da ugotovite učenčevo predznanje?  
____________ 
 

10. Katerih taksonomskih stopenj po Bloomu so vaša vprašanja pri ugotavljanju 
predznanja? Razvrstite od 1 do 6, kjer je s številko 6 označena največkat 
uporabljenja taksonomska stopnja. 

             ____ znanje 

____razumevanje 

____uporaba 

____analiza 

____sinteza 

____vrednotenje 
 

11. Ali v učni pripravi zapišete vsa vprašanja, s katerimi kasneje preverite in 
utrdite predznanje? 

a) Da, v učni pripravi zapišem vsa vprašanja, s katerimi preverim predznanje 
b) V učni pripravi zapišem le nekatera vprašanja, ker potem pri uri dodam še 

kakšno vprašanje, glede na to koliko učenci znajo 
c) Ne, v učni pripravi ne zapisujem vprašanj, ker vprašanja med uro prilagodim 

učencem  
d) Da, v učni pripravi občasno zapišem kakšno vprašanje.  

 

12. Ali v učni pripravi podate predvidene odgovore na zastavljena vprašanja? 

a) Predvidenih odgovorov na vprašanja ne podajam 
b) Ne, saj odgovorov ne morem predvideti 
c) Podam vse odgovore na vprašanja, s katerimi se tudi orientiram glede nove 

snovi 
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d) Podajam le krajše odgovore 

e) Drugo:_________________________________________________________
_________ 

_______________________________________________________________
_________ 

 

13. Ali  vprašanja in odgovore na le- te pri ugotavljanju predznanja  prilagajate za 
vsak razred posebej? 

a) To ni potrebno, saj snov učenci znajo in bi morali enako odgovarjati 
b) Seveda, saj so učenci različni prav tako pa tudi vprašanja in odgovori 

c) Drugo:_________________________________________________________
_________ 

_______________________________________________________________
_________ 

 

14. Kaj storite, če ugotovite, da učenci nimajo dovolj predznanja za razumevanje 
nadaljnje snovi? 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

15. Ali menite, da se vaše ugotavljanje predznanja razlikuje glede na to, ali imate 
praktični ali pa teoretični pouk?  

a) Da, saj pri teoretičnem pouku utrjujemo teorijo 
b) Ne, saj pri ugotavljanju predznanja ni razlik v teoriji in praksi 
c) Da, saj je ugotavljanje predznanja pri praktičnem pouku bolj zahtevno, ker je 

odvisno tudi od učenčevih sposobnosti, izkušenj in ne le od znanja 

d) Drugo:_________________________________________________________ 
 

 

Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in rešili anketo, ki mi bo pri pisanju 
diplomskega dela v veliko pomoč. 

 Če ste zainteresirani za ugotavljanje predznanja pri Tehniki in tehnologiji in/ali 
vas zanimajo izsledki anketiranja vas vljudno vabim k branju nastalega dela. 

Lep pozdrav 

Andreja 


