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POVZETEK 

V diplomskem delu sem ţelela ugotoviti, ali je lahko uporaba sodobnih tehnologij 

glasovalnega sistema pri poučevanju matematike koristna in primerna za učitelja 

in za učence. Raziskava je pokazala, da so bili rezultati formativnega preverjanja 

znanja pri učencih, ki so utrjevali znanje s pomočjo glasovalnega sistema boljši kot 

pri učencih, ki so utrjevali znanje s pomočjo učnih listov. Boljših rezultatov ne 

morem v celoti pripisati uporabi glasovalnega sistema, saj nanje vplivajo tudi drugi 

dejavniki, ki jih ne smemo zanemariti. Najpomembnejši so učenčev nivo znanja, 

delovne navade ter čas in način učenja. 

Med vsemi učenci, zajetimi v raziskavi, so prevladovali učenci z vidnim in telesno-

gibalnim stilom zaznavanja, ki jim po teoriji bolj ustreza učenje s pomočjo slikovne 

predstavitve in dinamično ter aktivno izvajanje pouka. To potrjujejo tudi boljši 

rezultati formativnega preverjanja znanja. Učencem je bilo utrjevanje znanja s 

pomočjo glasovalnega sistema bolj zanimivo, veliko bolj so sodelovali. Tudi pri 

pouku matematike je uporaba glasovalnega sistema poleg klasičnih učnih metod 

primerno dopolnilno učno orodje. 

Ključne besede: formativno preverjanje znanja, stili zaznavanja, povratna 

informacija, glasovalni sistem 
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ABSTRACT 

In my thesis I wanted to establish whether application of modern technologies 

voting system in the teaching of mathematics could be useful and appropriate for 

teachers and students. The survey showed better results of formative 

examinations for students who have strengthened their knowledge through a 

voting system than students who consolidate knowledge through worksheets. 

Better results can not be fully attributed to the use of voting system, they are 

affected also by other factors, which can not be ignored. Most Important are the 

student’s level of knowledge, work habits and the manner of learning. 

Among all students surveyed, students with visual and kinesthetic styles of 

learning predominated. In theory these styles are more appropriate for learning 

through images and prefer dynamic and active lesson. This is also confirmed by 

better results of formative examinations. Students have seen practicing using 

voting system more interesting, they were much more involved during the lesson. 

Even in mathematics, the use of voting system in addition to traditional teaching 

methods is an appropriate complementary learning tool.      

Key words: formative examination, learning style, feedback, voting system 
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1 UVOD 

Učitelji se pri pouku še vedno preteţno posluţujejo klasičnih metod poučevanja in 

premalo uporabljajo novo, sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter 

aktivne oblike učenja in poučevanja. Prevladuje mnenje, da za pouk matematike 

uporaba sodobnih metod ni najbolj primerna. Zaradi tega sem ţelela v svojem 

diplomskem delu raziskati uporabo področja informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, ki ga imenujemo glasovalni sistem. S praktično uporabo glasovalnega 

sistema kot aktivno obliko učenja pri utrjevanju znanja pri pouku matematike sem 

ugotavljala, ali le-ta vpliva na rezultate formativnega preverjanja znanja. Poleg 

tega sem ţelela proučiti tudi, ali obstaja povezava med učenčevim stilom 

zaznavanja in načinom utrjevanja znanja. 

V teoretičnem delu diplomskega dela bom opredelila pojem preverjanja znanja in 

na kratko opisala tri vrste preverjanja ter pomen povratne informacije. Nadaljevala 

bom z opisom stilov zaznavanja in njihovih glavnih vedenjskih značilnosti. V 

poglavju informacijsko-komunikacijska tehnologija bom opredelila pojem 

glasovalni sistem, njegove prednosti, uporabo pri poučevanju in študijo koristnosti 

glasovalnega sistema. Opisala bom tudi glasovalni sistem Turning Point, ki je 

najbolj razširjena tehnologija za skupinsko preverjanje znanja pri nas. 

V empiričnem delu diplomskega dela bom najprej izvedla anketo za razvrščanje 

učencev glede na stil zaznavanja. Po obravnavani snovi bom posebej z učenci 

tretjega nivoja in posebej z učenci heterogenih skupin utrjevala znanje predavane 

snovi. Utrjevanje znanja bo znotraj skupine potekalo v dveh sklopih. Prvi sklop bo 

utrjeval znanje s pomočjo glasovalnega sistema, drugi pa s pomočjo učnih listov. 

Po utrjevanju znanja bo za vse učence sledilo formativno preverjanje znanja. Na 

koncu bom izvedla še kratko anketo, s katero bom preverila, kakšen način 

utrjevanja znanja imajo učenci raje in zakaj. 
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2 PREGLED TEORETIČNIH IZHODIŠČ 

Pri pregledu teoretičnih izhodišč bom opisala osnovne pojme in teorije, ki jih bom 

navajala v nadaljevanju diplomskega dela. V prvem delu bom predstavila pomen 

preverjanja znanja, vrste preverjanja znanja in pisno preverjanje znanja. 

Nadaljevala bom z opisom pomena povratne informacije in zaključila s stili 

zaznavanja. 

2.1 PREVERJANJE ZNANJA 

Preverjanje in ocenjevanje znanja predstavlja pomemben del izobraţevalnega 

procesa. Preverjanje je sistematično in načrtno zbiranje podatkov o tem, kako 

učenci dosegajo učne cilje. Pri postopku ocenjevanja pa učnim doseţkom 

dodelimo številčno vrednost – oceno. Ocenjevanje mora vključevati preverjanje, 

medtem ko lahko znanje preverimo, ne da bi ga ocenili in učence le seznanimo z 

rezultati. (Poţarnik 2008, 260) 

Nameni preverjanja in ocenjevanja znanja so različni in se s časom spreminjajo. 

Eden izmed glavnih namenov je rezultat preverjanja oziroma doseţene ocene, kar 

je neke vrste kontrola, ali so učenci dosegli učne cilje. Rezultati preverjanja so 

povratna informacija tako učencem kot učiteljem. Učencu povedo, katere učne 

cilje je v večji ali manjši meri obvladal in to informacijo lahko uporabi pri nadaljnjem 

učenju. Učitelju pa rezultati preverjanja povedo, kako uspešni so posamezni 

učenci in celoten razred. Rezultati preverjanja (ocene) so istočasno tudi 

informacija staršem, kako napreduje njihov otrok in ali potrebuje pomoč oziroma 

mora spremeniti način učenja. (Poţarnik 2002, 8)  

Preverjanje in ocenjevanje znanja predstavlja tudi močno motivacijsko sredstvo za 

učenje. Prevladuje mnenje, da se učenci brez preverjanja znanja ne bi kaj dosti 

učili. Učenci ocen ne jemljejo le kot informacijo o doseţkih, ampak tudi kot 

informacijo o lastnih zmoţnostih. Ocena s tem postane ena od osnov za 

oblikovanje učenčeve samopodobe. (Poţarnik 2008, 263)  
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2.1.1 Vrste preverjanja znanja 

Razlikujemo tri vrste preverjanja znanja: 

 diagnostično ali začetno preverjanje znanja, 

 formativno ali sprotno preverjanje znanja, 

 sumativno ali končno preverjanje znanja. 

 

2.1.1.1 Diagnostično ali začetno preverjanje znanja 

Diagnostično preverjanje znanja izvajamo na začetku poučevanja neke učne 

enote ali predmeta. Usmerjeno je v ugotavljanje učenčevega predznanja oziroma 

obsega in strukture obstoječega znanja. Pomeni izhodišče za načrtovanje 

poučevanja in učenja. Informacije o obstoječem znanju učenca so pomembne 

zlasti na začetku poučevanja tako za učence kot tudi za učitelje. Diagnostično 

preverjanje znanja lahko poteka individualno ali v skupinah. Običajno zajema 

kratka in jedrnata vprašanja, s katerimi učitelj hitro preveri učenčev nivo 

predznanja. Rezultati diagnostičnega preverjanja dajo učitelju pomembne 

informacije, kako naj načrtuje pouk v danem razredu. Diagnostično preverjanje 

vedno bolj pridobiva na pomenu, saj prevladuje mnenje, da je predznanje 

najpomembnejši posamezni dejavnik uspešnosti nadaljnjega učenja. (Poţarnik 

2002, 19) 

 

2.1.1.2 Formativno ali sprotno preverjanje znanja 

Formativno preverjanje znanja poteka občasno, med samim učnim procesom. 

Njegov glavni namen je zbrati in dati informacije za čim učinkovitejše izvajanje 

pouka in učenja. Učenci pridobijo sprotno povratno informacijo o razumevanju 

snovi, učitelj pa informacijo, kje mora poglobiti ali poenostaviti razlago in ponuditi 

več primernih nalog za vajo. Če dela določena snov probleme večini učencev, 

mora učitelj poiskati vzroke za neuspešnost v metodah dela oziroma načinu 

obravnave učne snovi. Če imajo teţave le posamezni učenci, učitelj ponudi 

različne pripomočke, vire in dodatno pomoč pri učenju. Formativno ali sprotno 

preverjanje znanja lahko izvajamo pisno ali ustno, s pomočjo odprtih ali zaprtih 
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tipov vprašanj. Sprotno preverjanje doseţe svoj namen, če so (po Blacku in 

Williamu,  1998) izpolnjeni naslednji  pogoji: 

 na voljo imamo primeren način za preverjanje trenutnih doseţkov, 

 natančno opredelimo cilj oz. zaţeleno raven doseţka, 

 oboje primerjamo in ugotovimo vrzel v znanju, 

 informiramo učenca, kako naj vrzel zapolni, 

 učenec to informacijo uporabi pri svojem učenju. (Poţarnik 2002, 19-20) 

 

Sprotno preverjanje največkrat ocenimo s kombinacijo opisa in ocene. Z načrtnim 

vključevanjem premišljenega formativnega ali sprotnega preverjanja znanja in 

dobre povratne informacije izboljšamo kakovost učenja na vseh nivojih šolanja. 

(Poţarnik 2002, 19-20) 

 

2.1.1.3 Sumativno ali končno preverjanje znanja 

Sumativno ali končno preverjanje znanja je namenjeno ugotavljanju rezultatov 

daljšega zaključenega obdobja šolanja. Rezultati so izraţeni v obliki ene ali več 

ocen in so običajno vključeni v uradno listino – spričevalo. Predstavljajo končno 

oceno uspeha, katere namen je sporočanje doseţkov šolanja vsem 

zainteresiranim (učiteljem, šoli, delodajalcu ...). Za učenca niso toliko koristni, ker 

rezultata običajno ne more popraviti. (Poţarnik 2008, 263) 

Končno preverjanje je lahko notranje ali zunanje. Z vključevanjem centralno 

sestavljenih vprašanj in zunanjih ocenjevalcev se dosega večja objektivnost in 

zagotavljanje dogovorjenih standardov znanja. Trema zaradi pomembnosti ali 

enkratnosti situacije je zlasti pri občutljivejših učencih večja kot pri formativnem 

preverjanju. Zaradi tega lahko učitelj uvede poskusno preverjanje, ki pri učencih 

igra pozitivno vlogo. (Poţarnik 2008, 263) 
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2.1.2 Pisno preverjanje znanja 

Pisno preverjanje znanja je časovno bolj ekonomično in tudi bolj objektivno od 

ustnega preverjanja, saj vsi učenci rešujejo ista vprašanja pod enakimi pogoji.  

Glavne faze priprave in izvedbe pisnega preverjanja so: 

 Priprava in opredelitev namena, vsebine in ciljev: pri obseţnejšem 

preverjanju naredimo specifikacijsko tabelo z dvema vhodoma in določimo 

procent nalog po posameznih poglavjih in skupinah ciljev. 

 Sestavljanje vprašanj in nalog, določitev kriterijev za ocenjevanje: glavna 

tipa nalog sta vprašanja kratkih odgovorov ali vprašanja zaprtega tipa (z 

njimi ugotavljamo poznavanje podatkov, dejstev in osnovno razumevanje 

pojmov) in širša odprta vprašanja ali vprašanja esejskega tipa (zahtevajo 

daljši odgovor, običajno okrog pol strani in so praviloma usmerjena v višje 

spoznavne cilje). 

 Predložitev nalog v reševanje: pred izvedbo s primernimi navodili 

poskrbimo za potrebno jasnost, disciplino in umirjeno ozračje. 

 Popravljanje, točkovanje, analiza rezultatov po učencih in nalogah: 

točkovanje posameznih nalog je potrebno vnaprej določiti. Učenci bi morali 

vedeti, koliko je vreden posamezen odgovor. V primeru oţjih vprašanj šteje 

vsak pravilen odgovor eno točko. Pri širših esejskih vprašanjih je 

objektivnost ocenjevanja odgovorov pogosto problematična. Učitelj si 

pomaga s pripravo kriterija popolnega ali vzornega odgovora in nato 

dobljene odgovore primerja z njim.  

 Spreminjanje točk v ocene: za spreminjanje dobljenih točk v ocene lahko 

uporabimo relativni - spremenljivi kriterij ali absolutni – stalni kriterij. Pri 

relativnem kriteriju izračunamo srednjo vrednost doseţenih rezultatov in 

postavimo meje ocen tako, da se čimbolj pribliţajo normalni porazdelitveni 

krivulji. Pri absolutnem kriteriju meje postavimo vnaprej (npr. določimo 

mejne procente za dosego posamezne ocene).  

 Sporočanje rezultatov, načrtovanje, izboljšanje: sporočanje rezultatov naj bi 

nujno vsebovalo tudi informacijo vsakemu učencu, kaj je bilo dobro in kaj ne 

ter kaj mora storiti, da bo rezultate oziroma svoje znanje izboljšal. Učitelju je 

analiza rezultatov osnova za načrtovanje ponavljanja, poglabljanja in 

odpravljanja šibkih točk. (Poţarnik 2008, 271-274) 
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2.2 POVRATNA INFORMACIJA 

Tako učitelji kot učenci se pri ocenjevanju največkrat osredotočijo le na rezultate in 

dobljene ocene, a le-teh ne jemljejo kot pomembno informacijo o tem, kaj lahko 

izboljšajo ali spremenijo pri svojem delu.  

Primerna povratna informacija je pomemben sestavni del vsakega dobrega 

učenja. Največ moţnosti za sprotno povratno informacijo lahko učenci dobijo 

preko interaktivnega predavanja, v katerega učitelj načrtno vpleta krajša vprašanja 

in naloge za razmislek. S tem učenci svoje učenje sproti prilagajajo in dopolnjujejo. 

(Poţarnik 2002, 133) 

Povratna informacija je tesno povezana s formativnim preverjanjem znanja. 

Formativno preverjanje znanja mora biti pogosto, individualizirano, naravnano na 

specifične cilje in mora ponujati realno povratno informacijo. To učenca vodi k 

prizadevanju za izboljšanje uspeha. Bistvo formativne povratne informacije je, da 

učenec ugotovi razliko med ţelenim in doseţenim ciljem, znanjem, nato pa s 

pomočjo aktivnosti in pomoči učitelja odpravi to razliko. (Poţarnik 2002, 133) 

Učenec mora biti nujno vključen v pridobivanje povratne informacije, saj mora sam 

spoznati nerazumevanje učne snovi, morebitne teţave, neprimerne pristope k 

učenju ali nezadostno izurjenost. Po tem učenčevem spoznanju mora nujno slediti 

ţelja po izboljšanju, ki jo spremljajo ustrezne aktivnosti – načini učenja. 

Pomembna je učiteljeva vloga, ki učencu najprej pomaga pri ozaveščanju  

morebitnih teţav, nato pa ga usmerja k pravilnemu izboru korektivnih aktivnosti.  V 

tesni povezavi s formativno povratno informacijo so tudi refleksija (sposobnost 

uvida v lastne procese), postavljanje ciljev, motivacija in samovrednotenje. 

Postavljanje ciljev je v tesni povezavi s pripisovanjem vzrokov za učenčev uspeh 

ali neuspeh. Učitelj s povratnimi informacijami vpliva na to, kje učenec išče vzroke 

za uspehe ali neuspehe, kar neposredno vpliva na razvoj učenčeve učne 

samopodobe. (Pučko 2004, 127-128) 

Učitelji in učenci pogosto precenjujejo pomen sumativnega ocenjevanja in 

podcenjujejo moč formativnega preverjanja znanja. Učitelji ne posvečajo dovolj 

pozornosti spodbujanju učencev k uporabi povratnih informacij in ne izrabljajo 

njihove vplivnosti pri vsakodnevnem poučevanju. Formativno preverjanje z 

ustrezno oblikovano povratno informacijo neposredno in močno vpliva na učenje 



14 
 

šele takrat, ko se dopolnjuje z ustreznimi metodami poučevanja in z vključevanjem 

učencev v samovrednotenje. Spreten učitelj s sprotno povratno informacijo 

spodbuja učence, da tudi sami poiščejo pravilnost svojih postopkov, prav tako 

spodbuja medsebojno pomoč med učenci. Povratna informacija ne sme biti 

oblikovana kot sodba in naravnana na učenca. Predvsem mlajši učenci vrednotijo 

svoje znanje in izdelke po enakih kriterijih kot učitelj. Učitelj deluje kot model 

postavljanja kriterijev, ki jih lahko tudi zavestno spreminja. Pri formativnem 

preverjanju znanja z ustrezno povratno informacijo je vloga učencev v procesu 

učenja aktivnejša, upošteva se več njihovih idej. (Pučko 2004, 130-131) 

Vsaka povratna informacija ni formativna in še ne pomeni pozitivnega vpliva na 

učenje. Povratna informacija mora biti oblikovana učinkovito in mora posamezniku 

sporočati, zakaj je njegov doseţek dober ter kje in kako naj svoje delo še izboljša. 
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2.3 STILI ZAZNAVANJA 

Nekateri učenci se veliko uspešneje učijo iz knjig, drugi s poslušanjem pri pouku, 

tretji s slikovne predstavitve vsebin. Nekateri pridobijo veliko več, če se učijo sami, 

spet drugi, če svoje ideje preverjajo v skupinski razpravi. Razlike niso povezane le 

z ravnjo umskih sposobnosti, temveč gre za različne stile zaznavanja, 

spoznavanja in učenja. Take in podobne razlike med učenci lahko opazi le 

pozoren učitelj. Z dobrim poznavanjem in upoštevanjem teh razlik lahko dvignemo 

uspešnost učenja in poučevanja tako učencev kot učiteljev. (Poţarnik 2008, 152) 

Stil spoznavanja ali kognitivni stil predstavlja kvalitativno različne, vendar 

razmeroma stalne, dosledne, za posameznika značilne načine spoznavnega 

funkcioniranja – sprejemanja, obravnave in uporabe informacij. Če pri tem 

opazujemo tudi tipične strategije učenja, cilje in pojmovanja učenja, temu pravimo 

učni stil. Stil zaznavanja označuje zaznavni kanal oziroma čutilo, ki mu posamezni 

učenec daje prednost pri sprejemanju in notranji predstavitvi čutnih vtisov iz okolja 

(vid, sluh, tip ...). (Poţarnik 2008, 152) 

Kljub temu da so različni raziskovalci razvili različne terminologije in različno 

razčlenili individualne učne stile, se na splošno vsi strinjajo, da obstajata dva 

kriterija za razdelitev glavnih stilov učenja. Prvi je, kako informacije najlaţje 

zaznavamo (modalnosti), drugi pa, kako te informacije urejamo in predelujemo 

(katera moţganska hemisfera prevladuje pri tem). Posameznikov učni stil je 

kombinacija zaznavanja, urejanja in predelovanja informacij. (Poţarnik 2008, 152) 

Ena izmed prvih nalog učitelja je ugotoviti učenčevo modaliteto, ki je lahko po 

Flemingovem VAK modelu vizualna (V), aditivna (A) ali kinestetična (K). Vizualni 

učenci se najlaţje učijo s pomočjo vida, pri aditivnih prevladuje sluh, pri 

kinestetičnih pa gib in tip. Učenci se do neke mere učijo ob pomoči vseh treh 

modalitet, pri vsakem učencu pa običajno prevladuje le ena izmed njih. Poleg 

Flemingovega VAK modela poznamo še dva pomembnejša modela za 

prepoznavanje stilov zaznavanja. Prvi je Kolblov model učnih modalitet in stilov, ki 

je grajen na procesu učenja. Učenje je pojmovano kot cikličen proces, pri katerem 

prihaja do nasprotij med dojemanjem in sporazumevanjem na eni strani ter 

aktivnim delovanjem v zunanjem svetu in opazovanjem svojega razmišljanja na 

drugi strani. Drugi model se imenuje Rancourtova klasifikacija načinov in stilov 
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spoznavanja. Osnova je, da razvrstimo načine zaznavanja in pridobivanja znanja 

na tri moduse: racionalni (R), empirični (E) in noetični (N). Iz tega izpeljemo šest 

stilov zaznavanja, ki predstavljajo značilne kombinacije treh modusov (na primer 

REN, ERN, NER itd.), kjer en prevladuje, en je na drugem in en na tretjem mestu. 

(Poţarnik 2008, 153)  

V razredu se dosegajo najboljši rezultati, kadar imajo učenci in učitelj enak stil 

zaznavanja ali pa je učitelj dovolj proţen in prilagaja svoj način dela.  
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2.3.1 Flemingov VAK model 

Flemingov VAK model deli učenčev stil zaznavanja na vizualni, aditivni in 

kinestetični. 

2.3.1.1 Vizualni stil zaznavanja 

Vedenjske značilnosti, ki jih imajo vizualni učenci so: 

 organiziranost, sistematičnost in urejenost, 

 mirnost, premišljenost, 

 hiter govor, 

 uporaba besed, ki označujejo barve in vidne vtise, 

 opaţanje podrobnosti v okolju, 

 usmerjenost na zunanji videz, 

 dobro črkovanje, videnje celih besed v mislih, 

 boljše pomnjenje tega, kar vidijo (slikovno gradivo, podobe) kot tistega, kar 

slišijo, 

 laţje učenje s pomočjo vizualnih asociacij, 

 hrup zanje ni moteč, 

 ustna navodila jim delajo teţave pri pomnjenju, 

 veliko in hitro berejo, 

 raje berejo sami, kot da jim berejo drugi, 

 potreba po celovitem pregledu in namenu, 

 pozabljanje prenosa ustnih sporočil, 

 pogosto kratko odgovarjajo le z da ali ne, 

 raje imajo predstavitve kot govor. (Poţarnik 2008, 153) 

Preteţno vizualen učitelj hitro govori, je pozoren na obliko izdelka in pri pouku 

uporablja vizualne pripomočke. (Poţarnik 2008, 154) 

 

2.3.1.2 Aditivni stil zaznavanja 

Vedenjske značilnosti, ki jih imajo aditivni učenci so: 

 dobro pomnjenje razprav, razgovorov in predavanj, 

 glasno branje, premikanje ustnic pri branju, 

 pogovarjanje s samim seboj, 
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 uporaba notranjega dialoga pri učenju, 

 ritmično govorjenje, 

 hrup je zanje moteč, 

 dobro posnemanje govornega tona, barve in melodije glasu, 

 teţave pri pisanju, boljše pripovedujejo, 

 odlični govorniki, 

 učenje s poslušanjem, 

 boljše pomnjenje tega, kar slišijo kot tistega, kar vidijo, 

 zgovornost, pogovarjanje, obširno opisovanje. (Poţarnik 2008, 153) 

Preteţno aditiven učitelj govori ritmično, daje prednost glasnemu branju, razpravi v 

razredu in pri pouku, zelo malo uporablja vizualne pripomočke. (Poţarnik 2008, 

154) 

 

2.3.1.3 Kinestetični stil zaznavanja 

Vedenjske značilnosti, ki jih imajo kinestetični učenci so: 

 počasen govor, 

 odziv na mentalne nagrade, 

 dotik ljudi, da vzbudijo njihovo pozornost, 

 veliko gibanja, 

 bliţina sogovornika ob pogovoru, 

 fizična naravnanost, 

 učenje ob ravnanju s predmeti, 

 kazanje s prstom pri branju, 

 dajanje večjega pomena dobremu občutku kot videzu, 

 več si zapomnijo med gibanjem, 

 ne morejo dalj časa sedeti pri miru, 

 uporaba besed, ki označujejo dejanja, 

 radi imajo aktivne igre. (Poţarnik 2008, 153) 

 

Večina učencev ima kombinacijo lastnosti večih stilov, običajno pa en stil 

prevladuje. Najpogostejši je vizualni stil.  

Dober učitelj lahko s svojim nastopom, nebesednimi znaki, tempom in načinom 

govora ter s svojo čustveno obarvanostjo nagovori učence z različnimi tipi stila 
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zaznavanja. Pomembno se je zavedati, da noben izmed stilov zaznavanja ni boljši 

ali slabši od drugega, da so le različni. Učinkovit je lahko prav vsak stil, bistveno 

je, da učenec spozna, kateri stil je za njega najboljši in da istočasno razvija tudi 

druge stile. (Poţarnik 2008, 154) 
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3 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 

Danes se pri poučevanju vedno bolj uporablja informacijsko-komunikacijska 

tehnologija. Z njeno uporabo doseţemo večjo dinamičnost in zanimivost pouka, 

večjo motiviranost učencev ter boljše rezultate pri učenju. Del informacijsko-              

-komunikacijske tehnologije, ki se uporablja pri pouku za sprotno preverjanje 

znanja, je glasovalna tehnologija, ki vključuje glasovanje s pomočjo glasovalnega 

sistema, mobilne tehnologije ali elektronske tablice. Osredotočila se bom na opis 

glasovalnega sistema, njegovo delovanje in uporabo pri poučevanju. 

3.1 GLASOVALNI SISTEM 

Učitelji se pogosto posluţujejo uporabe glasovalne tehnologije, poznane kot 

glasovalni sistem. Prednosti te tehnologije so, da učenci dobijo takojšnjo povratno 

informacijo o pravilnosti njihovih odgovorov, učitelji pa zlahka analizirajo nivo 

znanja v razredu. Uporaba je preprosta, enostavna in učinkovita na vseh nivojih 

poučevanja. Raziskave so pokazale, da vključevanje glasovalnega sistema v 

učnem procesu vpliva na povečanje učenčevega nivoja znanja. (Thomas 2009, 

405) 

Številni strokovnjaki so raziskovali učinkovitost uporabe glasovalnega sistema v 

procesu učenja. Večina jih poudarja, da je učinkovitost uporabe glasovalnega 

sistema, tako kot pri vsaki drugi tehnologiji, odvisna od njene pravilne uporabe. 

Prav tako prevladuje mnenje, da je uporaba glasovalnega sistema primernejša za 

niţji nivo znanja, kot sta poznavanje (priklic in obnova dejstev, podatkov) in 

razumevanje. To izhaja iz dejstva, da je uporaba glasovalnega sistema preprosta, 

saj učenci s pomočjo glasovne enote z gumbi izbirajo med več odgovori ali med 

odgovori tipa DA/NE. Vendar se s pomočjo glasovalne tehnologije in uporabe 

dodatnih aktivnosti in pripomočkov pri učencih razvija tudi višji nivo znanja ter 

spretnosti skupinskega dela. Pod pojmom višji nivo znanja razumemo kritično 

razmišljanje, razreševanje problemov, raziskave in kreativne ideje. Pod spretnosti 

skupinskega dela pa komunikacijske spretnosti, delovno usklajevanje in skupinsko 

sodelovanje. (Thomas 2009, 405-406) 
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3.1.1 Opis delovanja glasovalnega sistema 

Glasovalni sistem ali »clicker« je naprava, ki se s pomočjo štirih gumbov na 

glasovalni enoti (A, B, C in D) uporablja za odgovarjanje na postavljena vprašanja 

udeleţencev pri predstavitvi. Predavatelj preko sprejemnika poveţe računalnik in 

projektor, tako da program deluje hkrati s predstavitvenim programom, kot na 

primer Microsoft PowerPoint. Vprašanje, ki ga ţeli predavatelj postaviti 

udeleţencem, projektira na tablo in po ţelji vklopi tudi časovnik. Uporaba 

pedagoškega modela za glasovalni sistem običajno predvideva, da se lahko 

udeleţenci pred odgovarjanjem med seboj posvetujejo. Udeleţenci odgovorijo na 

vprašanje s pritiskom na enega izmed štirih gumbov.  Odgovori vseh udeleţencev 

se zberejo in predavatelj jih prikaţe na projektorju v obliki grafikona. Vloga 

predavatelja pri uporabi glasovalnega sistema je povečati udeleţenčevo 

sodelovanje pri predstavitvi, stimulirati kritično razmišljanje, pridobiti povratno 

informacijo o napredovanju nivoja znanja v skupini in spodbujati ugodne učne 

pogoje, v katerih udeleţenci nimajo zadrţkov postavljati vprašanj in deliti svojega 

znanja ter idej z drugimi udeleţenci. (Mollborn 2008, 4) 

Glede na pedagoško strategijo predavatelja se lahko orodju glasovalnega sistema 

dodajajo različni učni elementi (povečevanje slušno/vidnih elementov), predavatelj 

lahko spodbuja kritično mišljenje (diskusija o ozadju odgovarjanja – glasovanja), 

nagrajuje sodelovanje (evidentiranje dodatnih točk in upoštevanje le-teh pri oceni) 

in motivira udeleţence, da širijo svoje znanje z branjem in učenjem predstavljene 

učne teme.  (Mollborn 2008, 4) 

Glasovalni sistem ali »clicker« je novodobna tehnologija, ki predavatelju veliko 

omogoča in ponuja. Vendar se mora predavatelj zavedati, da je le pedagoško 

orodje. Predavatelj mora pri uporabi glasovalnega sistema natančno proučiti 

pedagoške strategije, ki jih bo pri pouku uporabljal. Standardna pedagoška 

strategija, ki se uporablja pri glasovalnih sistemih, je test dojemanja. Vprašanja so 

sestavljena tako, da udeleţenec izbira med štirimi moţnimi odgovori ali odgovori 

tipa DA/NE. Tema vprašanj zajema trenutno učno vsebino predstavljeno pri 

pouku. Z odgovarjanjem se udeleţenci učijo, ponavljajo in si zapomnijo 

obravnavano snov. Prednost glasovalnega sistema je aktivna uporaba tudi v večjih 

skupinah. Čeprav nihče izmed udeleţencev ne pozna pravilnega odgovora, se s 
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pomočjo diskusije oziroma skupinskega pogovora pride do pravilne rešitve. 

(Mollborn 2008, 4-5)     

Uporaba glasovalnega sistema omogoča, da lahko tudi udeleţenci, ki ne marajo 

javnega nastopanja, izrazijo svoje mnenje in se s tem počutijo enakovredni ostalim 

poslušalcem predavanj. Udeleţenci v razredu se počutijo bolj osebno, saj lahko 

vedno, takoj in anonimno vidijo mnenja soudeleţencev in jih primerjajo s svojim. 

Večja skupina udeleţencev v skupini s tem načinom poučevanja predstavlja 

disciplinirano srečanje različnih mnenj in ne izpostavlja le enega mnenja. 

Udeleţenci običajno uţivajo v svoji varni vključitvi v okolje skupine. (Mollborn 

2008, 8) 

3.1.2 Glasovalni sistem pri poučevanju 

Učitelji so dolgo vztrajali pri uporabi tradicionalnih didaktičnih metod in so se le v 

manjšem obsegu posluţevali sodobnejših učnih pripomočkov. Šele, ko se je 

začela hitreje razvijati mobilna tehnologija, so tudi učitelji postali bolj odprti za nove 

didaktične metode poučevanja. Učitelji so kmalu ugotovili, da lahko običajno 

pasivno učenje s pomočjo uporabe novih sodobnejših tehnologij spodbudijo na 

bolj aktivno e-učenje. (Simpson 2007) 

Pri pouku se uporabljata dva tipa glasovalnih sistemov – infra rdeči glasovalni 

sistem in radijski glasovalni sistem. Infra rdeči glasovalni sistem ima omejeno 

kapaciteto glasovalnih enot na manj kot 100 moţnih uporabnikov. Radijska 

tehnologija je za uporabo bolj robustna, vendar se lahko uporablja tudi za več kot 

1000 uporabnikov. Prvi sistem je bolj primeren za manjše skupine (v razredu 

osnovne ali srednje šole), drugi pa se lahko uporablja pri večjih skupinah (na 

fakulteti). Najbolj pogosto uporabljeni glasovalni sistemi pri poučevanju so Turning 

Point, InterWrire PRS in Educlic. (King 2009, 189) 

Najpomembnejša prednost uporabe glasovalnega sistema pri poučevanju je 

anonimnost pri izbiri odgovorov, ki spodbuja učence, da izbirajo odgovore, četudi 

vanje niso povsem prepričani. Glasovalni sistem spodbuja učence k razmišljanju in 

sodelovanju. Sodelujejo učenci z različnimi stopnjami znanja in različnmi 

osebnostnimi lastnostmi ter učenci iz različnih socialnih struktur, ne da bi bili pri 

tem izpostavljeni. Učenci takoj pridobijo povratno informacijo o svojem 

razumevanju snovi, o teţavnosti določene snovi ter o tem, kaj učitelj od njih 
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pričakuje. Učitelj pa preko uporabe glasovalnega sistema takoj pridobi povratno 

informacijo, kako so učenci razumeli predstavljeno snov. Na tej osnovi izbirajo 

različne akcije za nadaljnji, uspešnejši potek pouka. (Simpson 2007) 

Raziskave so pokazale, da je večina učencev pri uporabi glasovalnega sistema 

bolj aktivna kot pri navadnem poslušanju predavanj, branju ali pisanju. Vendar se 

moramo zavedati, da glasovalni sistem sam po sebi ni čudeţno orodje, čeprav v 

večini primerov spodbudi k aktivnejšemu sodelovanju pri pouku. Zelo pomemben 

je tudi pogovor med učiteljem in učenci o pravilnih rešitvah in skupna primerjava 

različnih rezultatov. (Simpson 2007)   

Pomanjkljivosti glasovalnega sistema pri poučevanju so lahko, da učenci ne 

razmišljajo o rešitvah, temveč odgovarjajo na vprašanja z ugibanjem. V tem 

primeru se ena najpomembnejših prednosti sistema – spodbujanje aktivnosti vseh 

učencev – spremeni v svoje nasprotje – učenci so pri pouku pasivni. Izpopolnjeni 

glasovalni sistemi imajo na izbiro gumbe, ki omogočajo, da učenec označi manjše, 

srednje ali visoko prepričanje v pravilnost odgovorov. S tem učitelj ugotavlja, ali je 

bil pravilni odgovor posledica slučajnosti ali pa so učenci vanj res prepričani. Poleg 

tega lahko določene glasovalne sisteme uporabljamo tudi poimensko, s čimer 

učitelj vidi individualne odgovore učencev, ki jih lahko kasneje analizira ter oceni. 

(Simpson 2007)  

 

3.1.2.1 Študija koristnosti uporabe glasovalnih sistemov pri poučevanju 

matematike 

Študije kaţejo, da večina učencev pozitivno ocenjuje uporabo glasovalnih 

sistemov pri poučevanju. Pri pouku, kjer se uporablja glasovalni sistem, se 

povečuje prisotnost udeleţbe učencev, čeprav do sedaj še ni potrjena direktna 

povezava med uporabo glasovalnih sistemov in izboljšanjem uspehov učencev. 

(King 2009, 189) 

Učitelji opaţajo, da se predvsem v številčnejših razredih učenci počutijo 

odmaknjeni in nemotivirani. Učenci zaradi tega postanejo plašni in pasivni. Še 

posebej se to opazi pri pouku matematike, ki je za nekatere učence precej 

abstraktna. Z uporabo glasovalnega sistema lahko učitelj zaposli vse učence, da 
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sodelujejo z odgovori na vprašanja in jim takoj nudi povratno informacijo. (King 

2009, 190)  

Študija uporabe glasovalnega sistema je v Matematičnem izobraţevalnem centru 

univerze Loughborough pri pouku matematike raziskovala tri stvari: 

 mnenje študentov o koristnosti uporabe glasovalnega sistema in njegovega 

vpliva na učenje matematike, 

 vpliv uporabe glasovalnega sistema na dejavnost študentov, merjeno preko 

prisotnosti na predavanjih, 

 vpliv uporabe glasovalnega sistema na učinkovitost in uspešnost študentov.   

(King 2009, 190) 

V študiji je od 250 študentov sodelovalo 145 študentov (58 %) drugega letnika. 

Študenti so ugotovili naslednje prednosti uporabe glasovalnega sistema: 

 lahko preverijo ali so prav razumeli predavano snov, 

 spoznavajo šibke točke razumevanja in znanja, 

 interaktivno poučevanje, 

 med samo predstavitvijo laţje razmišljajo o predstavljeni učni snovi, 

 dobijo predstavo o razumevanju snovi sošolcev, 

 anonimno odgovarjanje, 

 dobijo občutek, da se tudi ostali sošolci zmotijo pri odgovarjanju, 

 predavatelj vidi, kje so teţave v razumevanju in lahko snov ponovi ali utrdi, 

 povečuje zbranost in sodelovanje pri pouku, 

 večja povezava med predavateljem in študentom, 

 ni strahu pred odgovarjanjem na vprašanja, 

 aktivno sodelovanje. 

(King 2009, 192-194) 

Rezultati drugih podobnih raziskav so bili podobni, zato so raziskovalce predvsem 

zanimale prednosti in slabosti uporabe glasovalnega sistema pri pouku 

matematike. Prevladovalo je mnenje, da je pri pouku matematike teţko postaviti 

takšna matematična vprašanja, na katere bi se lahko odgovarjalo s pomočjo 

glasovalnega sistema. Nekateri so celo ocenjevali vprašanja kot nesmiselna in 

trdili, da za poučevanje matematike uporaba glasovalnega sistema ni najbolj 
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primerna. Kljub vsemu so rezultati raziskave pokazali, da je 88% študentov, ki so 

sodelovali v raziskavi, ocenilo glasovalni sistem kot primeren pripomoček pri 

poučevanju matematike. To pomeni, da so študenti dobro sprejeli uporabo 

glasovalnega sistema pri pouku matematike in jo tudi pozitivno ocenili. (King 2009, 

197) 

V raziskavi ni bilo jasno dokazano, da je uporaba glasovalnega sistema vplivala na 

boljše ocene študentov pri predmetu matematike. Prav tako uporaba ni 

pomembno vplivala na večjo pozornost in pomnjenje predelane snovi. Za take 

ugotovitve bi potrebovali raziskave v večjih skupinah in daljše raziskovalno 

obdobje. (King 2009, 197-198) 

 

3.1.3 Prednosti glasovalnega sistema 

Najpogosteje poudarjene prednosti glasovalnega sistema so: 

 popestritev predstavitev, 

 preprosta uporaba, 

 sprejemanje neomejenega števila udeleţencev naenkrat, 

 popolna mobilnost, 

 prenosnost sistema, ki se ga lahko uporablja kjerkoli, 

 enostavno spremljanje zadovoljstva udeleţencev, 

 privarčevanje časa, 

 povečanje prenosa znanja zaradi aktivnega sodelovanja, 

 bogata izbira načinov prikazovanja odgovorov, 

 sprotna povratna informacija tako za učence kot tudi za učitelja, 

 povečanje stopnje razumevanja vsebine predavanj. (Mollborn 2008, 4-12) 

 

3.1.4 Turning Point tehnologija 

Glasovalni sistem Turning Point je pri nas najpogostejše uporabljena programska 

in strojna oprema pri pouku. Omogoča, da učitelji običajne predstavitve spremenijo 

v močno dvosmerno komunikacijsko orodje. Z uporabo glasovalnega sistema 

učitelji med predstavitvijo enostavno zastavljajo vprašanja, na katera učenci 
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odgovarjajo s pomočjo glasovalne enote. Učenci glasujejo z izbiro ustrezne tipke 

na glasovalni enoti, odgovori pa se prenesejo z infrardečim ali radijskim signalom 

do sprejemnika, ki je povezan z računalnikom. (www.turningpoint.si, 29.4.2011) 

Uporaba sistema za glasovanje Turning Point spremeni običajne predstavitve v 

močno orodje za sočasno pridobivanje podatkov in odziva slušateljev na 

prireditvah, predstavitvah in v izobraţevanju. Turning Point je sestavljen iz 

programske opreme, sprejemnika in poljubnega števila glasovalnih enot. Sistem 

omogoča vključitev interaktivnih vprašanj, na katera slušatelji odgovarjajo s 

pomočjo majhnih brezţičnih glasovalnih enot. Prejeti odgovori se takoj pokaţejo 

na zaslonu v obliki izbranega grafikona. Ob koncu predstavitve je na voljo več kot 

30 avtomatičnih poročil. (www.turningpoint.si, 29.4.2011) 

Glasovalne enote omogočajo učinkovito in preprosto izvajanje preverjanja znanja. 

Učenci lahko odgovarjajo na vprašanja v poljubnem času in zaporedju. Enote so 

brezţične, izdelane iz vzdrţljivega ohišja, zmogljive in lahke. Omogočajo 

glasovanje, anketiranje ter aktivno sodelovanje vseh učencev. Posebna novost na 

trţišču so brezţične glasovalne enote z Braillovo pisavo, prilagojene za slepe in 

slabovidne učence. Vse tipke na teh enotah so označene z Braillovo pisavo, 

vibracija v glasovalni enoti potrdi, da je bilo glasovanje uspešno. Zmogljivosti teh 

enot so enake zmogljivosti navadnih glasovalnih enot. Glasovalne enote z 

Braillovo pisavo se lahko uporabljajo istočasno z navadnimi glasovalnimi enotami. 

(www.turningpoint.si, 29.4.2011) 

Turning Point je edini glasovalni sistem, ki je 100% integriran v Microsoft Power 

Point. To omogoča sestavljanje, izvajanje, ocenjevanje in poročanje, brez da bi 

zapustili okolje Power Point. Interaktivna vprašanja za glasovanje lahko učitelj 

vnese v ţe obstoječo predstavitev. Rezultati poročil se lahko pregledujejo v 

Microsoft Excel-u in Microsoft Word-u. Vprašanja se lahko sestavijo z Microsoft 

Wordom, zbrani podatki pa se lahko posredujejo z Microsoft Outlookom. Sistem za 

zbiranje odzivov je dober primer tehnologije za šolske učilnice z minimalno učno 

krivuljo in maksimalno uporabnostjo. (www.turningpoint.si, 29.4.2011) 

Z uporabo glasovalnega sistema Turning Point učitelji pridobijo takojšnjo povratno 

informacijo od vseh učencev hkrati. S tem lahko ocenjujejo razumevanje celega 

razreda, izvajajo različne oblike ocenjevanja in vrednotenja ter učinkovito sledijo 

učnemu napredku. Odgovori na vprašanja lahko sluţijo kot kriterij za točkovanje, 

http://www.turningpoint.si/
http://www.turningpoint.si/
http://www.turningpoint.si/
http://www.turningpoint.si/
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ocenjevanje in ugotavljanje, ali učenec dosega zadane učne cilje in minimalne 

standarde. Učitelj lahko enostavno kreira in posreduje raznovrstna poročila od 

zbranih točk posameznega učenca do rezultatov celega razreda. 

(www.turningpoint.si, 29.4.2011)    

 Tehnične zahteve za uporabo glasovalnega sistema Turning Point: 

 Microsoft Office XP, 2003 ali 2007, 

 Microsoft Windows XP ali Vista, 

 procesor Intel ali AMD 600 Mhz (najniţja priporočljiva frekvenca je 1 Ghz), 

 256 MB pomnilnika (najniţja priporočljiva velikost pomnilnika je 512 MB), 

 60 MB prostora na trdem disku, 

 Microsoft .NET Framework 2.0, 

 ločljivost zaslona 800x600 pri 24-bitnih barvah, 

 standardni USB 1.1/2.0 priključek ali standardni serijski vmesnik. 

(www.turningpoint.si, 29.4.2011) 

 

3.2 IKT TEHNOLOGIJE PRI SPROTNEM PREVERJANJU ZNANJA 

Sistemi za interakcijo učencev se pri poučevanju uporabljajo ţe več kot 30 let. 

Poleg opisane tehnologije se pri pouku uporabljajo tudi: 

 radio frekvence: primerne za večje skupine, kjer lahko zgolj z eno bazo 

priklopimo več sto uporabnikov, 

 internet: uporabniki so s svojimi računalniki povezani na internet preko 

brezţične lokalne računalniške mreţe, 

 mobilni telefoni: odgovori se zbirajo preko telefonskih sporočil in so nato 

prikazani na spletni strani, 

 programska oprema. 

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Audience_response, 3.6.2011) 

 

 

http://www.turningpoint.si/
http://www.turningpoint.si/
http://en.wikipedia.org/wiki/Audience_response


28 
 

4 OPIS RAZISKAVE 

Empirični del diplomskega dela sem izvajala na Osnovni šoli Brinje Grosuplje. To 

šolo sem si izbrala zaradi tega, ker prihajam iz Grosuplja in sem to šolo tudi sama 

obiskovala. 

V Grosuplju sta dve osnovni šoli in sicer OŠ Brinje Grosuplje ter OŠ Luisa 

Adamiča. OŠ Brinje je včasih delovala kot organizacijska enota matične šole Luisa 

Adamiča, od šolskega leta 1997/98 pa deluje samostojno. Sprva je šola pouk 

izvajala v  70 let stari zgradbi, kjer so bili pogoji za delo zelo slabi (prostorska 

stiska, dvoizmenski pouk, nesodobna oprema). Prav zaradi slabih pogojev 

poučevanja so se v šolskem letu 2000/01 preselili v novo, moderno šolo na 

Ljubljanski cesti. Šola je sedaj zelo dobro opremljena, vsaka učilnica ima televizijo, 

računalnik, diaprojektor in ponekod tudi interaktivno tablo. (http://www.os-brinje.si/, 

30.4.2011) 

Znak Osnovne šole Brinje je sova, ki drţi v rokah odprto knjigo, okoli nje pa so 

brinove vejice. Vsak izmed teh treh simbolov ima svoj pomen. Sova pomeni simbol 

učenja, odprta knjiga pomeni zakladnico znanja, brinove vejice pa simbolizirajo 

premagovanje teţav na poti do kvalitetnega in trajnega znanja. (http://www.os-

brinje.si/, 30.4.2011) 

Osnovna šola Brinje ima poleg matične šole še podruţnično šolo s prilagojenim 

programom, ki je v matični šoli, in podruţnično šolo Polica. Matično šolo obiskuje v 

šolskem letu 2010/11 491 učencev (21 oddelkov), podruţnično šolo s prilagojenim 

programom 30 učencev (5 oddelkov) in podruţnično šolo Polica 62 učencev (5 

oddelkov). Skupaj obiskuje Osnovno šolo Brinje 583 učencev (31 oddelkov), za 

katere skrbi pribliţno 90 zaposlenih (od tega 65 učiteljev). (http://www.os-brinje.si/, 

30.4.2011) 

  

http://www.os-brinje.si/
http://www.os-brinje.si/
http://www.os-brinje.si/
http://www.os-brinje.si/
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4.1 POTEK RAZISKAVE 

Raziskavo sem izvajala v 8. razredih Osnovne šole Brinje Grosuplje. Od 50 

učencev 8. razredov jih je pri pouku matematike 17 v  tretjem nivoju, ostalih 33 

učencev pa je razdeljenih v tri heterogene skupine. V heterogenih skupinah so 

učenci razdeljeni enakovredno glede na spol, oddelek, učni uspeh in disciplino. Pri 

raziskavi je sodelovalo skupno 36 učencev, od tega 16 učencev tretjega nivoja in 

20 učencev iz heterogenih skupin.  

Delo v razredu sem izvajala v štirih fazah. V prvi fazi sem učencem v času 

razredne ure razdelila anketo z vprašanji, na podlagi katere sem učence razvrstila 

v ustrezne skupine kognitivnih stilov. Raziskavo sem nadaljevala pri pouku 

matematike. Učiteljice so učencem najprej predstavile učno temo Potence in 

koreni. Sledilo je utrjevanje, ki sem ga izvajala s pomočjo učnih listov in 

glasovalnega sistema Turning Point. Učence sem ne glede na kinestetični stil 

razdelila v štiri skupine. Polovica učencev tretjega nivoja je učno snov utrjevala s 

pomočjo učnih listov, druga polovica pa s pomočjo glasovalnega sistema Turning 

Point. Enako delitev sem izvedla tudi med učenci heterogenih skupin. Po enem 

tednu je sledila tretja faza raziskave, to je preverjanje znanja. Test preverjanja 

znanja je bil različen za učence heterogenih skupin in učencev tretjega nivoja, 

vendar so bili tipi nalog podobni. Rezultate preverjanja znanja sem analizirala 

posebej znotraj tretjega nivoja in posebej znotraj heterogene skupine. 

Na koncu sem vsem učencem razdelila kratko anketo, s katero sem ugotovila, 

kakšen način utrjevanja znanja imajo raje in zakaj ter kako se najlaţje učijo.   

4.2 METODE 

Pri raziskavi sem uporabila metodo anketiranja. Pri anketah za ugotavljanje stilov 

zaznavanja so bila postavljena vprašanja zaprtega tipa. Učenci so označevali 

svoja mnenja s petstopenjsko lestvico pred ustreznimi odgovori. Anketa, s katero 

sem ugotovila prednostni način utrjevanja znanja, je vsebovala vprašanja odprtega 

tipa.  

Poleg metode anketiranja sem uporabila tudi test preverjanja znanja, ki se uvršča 

med sociometrične postopke. 
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5 REZULTATI 

5.1 ANKETA ZA RAZVRSTITEV UČENCEV GLEDE NA STILE 

ZAZNAVANJA 

Med učence osmega razreda osnovne šole sem razdelila vprašalnik za 

ugotavljanje stila zaznavanja. Vprašalnik je vseboval 33 različnih trditev, ki so jih 

učenci ocenjevali s pomočjo petstopenjske lestvice, pri čemer so ocene pomenile: 

5 – skoraj vedno 

4 – precej pogosto 

3 – včasih 

2 – redko 

1 – skoraj nikoli. 

Trditve so zajemale področja učenja, spremljanja pouka, obnašanja pri pouku, 

izdelave zapiskov in splošnih lastnosti učencev, kot na primer: 

 Pri pouku precej pozorno opazujem učiteljev obraz. 

 Raje imam ustna kot pisna navodila. 

 Ko se učim, ne sedim rad za mizo, ampak si raje izbiram različna mesta. 

 Pri zapisovanju v zvezek ali pri branju učne snovi uporabljam barve. 

 Rad delam stvari z rokami. 

 Kadar se učim, imam rad veliko premorov. 

 Slabše se odreţem pri pisnih testih kot pri ustnem spraševanju. 

 Kadar govorim, uporabljam tudi telesno govorico. 

 Četudi med ustno razlago ne gledam učitelja, lahko dobro sledim temu, kar   

govori. 

 Ko berem, v mislih »poslušam« besede. 

 Če si pišem, si bolje zapolnim. 

 Če se učim na glas, si snov bolje zapolnim. 

 V mislih si lahko predstavljam tisto, kar berem, poslušam. 

 Raje berem sam, kot pa da mi bere kdo drug. 
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Vsaka trditev predstavlja tipično značilnost enega izmed treh stilov zaznavanja. 

(vidni, slušni, telesno-gibalni). Ocene posamezne trditve so učenci vnesli v 

posebno tabelo. Tabela ima tri stolpce, vsak stolpec ima v 11 vrsticah navedene 

številke trditev, ki so značilne za določen stil zaznavanja. V zadnji vrstici je 

seštevek točk, ki so jih učenci prejeli za posamezen stil zaznavanja. Učencev stil 

zaznavanja sem določila glede na to, pri katerem stilu zaznavanja je dosegel 

največje število točk. 

 

5.1.1 Analiza ankete 

Izmed 16 učencev tretjega nivoja je 7 (44%) učencev vidnega stila zaznavanja, 7 

(44%) učencev telesno-gibalnega in 2 (12%) učenca slušnega stila. 

 

Graf 1: Razvrstitev učencev tretjega nivoja glede na stil zaznavanja 

 

Izmed 20 učencev heterogenih skupin je 8 (40%) učencev vidnega stila 

zaznavanja, 8 (40%) učencev telesno-gibalnega in 4 (20%) učenci slušnega stila. 
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Graf 2: Razvrstitev učencev heterogenih skupin glede na stil zaznavanja 

 

V obeh skupinah sta prevladovala vidni in telesno-gibalni stil zaznavanja. Manjši 

deleţ predstavljajo učenci slušnega stila. Med 36 učenci je 15 (42%) učencev 

vidnega stila zaznavanja, 15 (42%) telesno-gibalnega stila in 6 (16%) učencev 

slušnega stila. 

Učenci vidnega stila boljše pomnijo to, kar vidijo, kot to kar slišijo. Laţje se učijo s 

pomočjo vizualnih situacij in imajo raje predstavitve kot govor. Tem učencem bolj 

ustreza organizirano, sistematično predavanje in utrjevanje snovi s pomočjo 

slikovne predstavitve. Ustna navodila so zanje teţje razumljiva. Zaradi tega jim 

bolj odgovarja utrjevanje snovi s pomočjo glasovalnega sistema kot s klasičnim 

učnim listom. Predvidevala sem, da bi morali biti rezultati preverjanja znanja za to 

skupino učencev boljši, če so utrjevali s pomočjo glasovalnega sistema.  

Druga skupina učencev telesno-gibalnega stila je po velikosti enaka prvi skupini. 

Ti učenci dajejo večji pomen dobremu občutku, več si zapomnijo med gibanjem in 

ob ravnanju s predmeti. Radi imajo aktivnosti, ne morejo dolgo sedeti pri miru. 

Čeprav za to skupino ni značilno pomnjenje s slikovno predstavitvijo, sklepam, da 

jim zaradi večje aktivnosti in pestrosti dela bolj ustreza način utrjevanja znanja s 

pomočjo glasovalnega sistema. 
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Tretja in tudi najmanjša skupina je skupina učencev slušnega stila zaznavanja. Ti 

učenci se najlaţje učijo s poslušanjem in razgovorom. Pri učenju uporabljajo 

notranji dialog, pogovarjajo se s samim seboj. Ker se teţko učijo v hrupu in si 

slabo zapomnijo vizualne predstavitve, sem predvidevala, da je zanje primernejši 

klasičen način utrjevanja znanja s pomočjo učnih listov. 

Iz razvrstitve učencev v različne stile zaznavanja sem ocenjevala, da večini bolj 

ustreza utrjevanje znanja s pomočjo glasovalnega sistema. Zaradi tega sem 

pričakovala, da bodo rezultati preverjanja znanja za tiste učence, ki so znanje 

utrjevali s pomočjo glasovalnega sistema, zelo dobri. 
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5.2 UTRJEVANJE ZNANJA 

Po zaključenem predavanju učne snovi Potence in koreni sem izvedla utrjevanje 

znanja. Učence sem razvrstila v štiri skupine naključno ne glede na stil 

zaznavanja. Dve skupini so sestavljali učenci tretjega nivoja, dve pa učenci 

heterogenih skupin. Znanje sem utrjevala z vsako skupino posebej. Naloge 

utrjevanja so bile razdeljene na dva sklopa. Prvi sklop je vseboval naloge 

utrjevanja za učence tretjega nivoja, drugi sklop pa je vseboval naloge za učence 

heterogenih skupin. V okviru učencev tretjega nivoja je ena skupina utrjevala 

znanje s pomočjo učnega lista, druga pa s pomočjo glasovalnega sistema Turning 

Point. Enako utrjevanje je potekalo z učenci heterogenih skupin. Naloge in 

vprašanja na učnem listu znotraj tretjega nivoja in znotraj heterogenih skupin so 

bila enake nalogam in vprašanjem na glasovalnem sistemu Turning Pointu. 

V prvi skupini je bilo 8 učencev tretjega nivoja, ki so utrjevali znanje s pomočjo 

glasovalnega sistema Turning Point. Izmed njih so bili 4 učenci (50%) vidnega stila 

zaznavanja, 2 učenca (25%) telesno-gibalnega stila in 2 učenca (25%) slušnega 

stila. Glede na razvrstitev stilov zaznavanja učencev v prvi skupini sklepam, da je 

utrjevanje z glasovalnim sistemom za te učence primerno.  

 

 

Graf 3: Razvrstitev učencev 1. skupine tretjega nivoja glede na stil zaznavanja 
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V drugi skupini je bilo 8 učencev tretjega nivoja, s katerimi sem utrjevala znanje s 

pomočjo učnih listov. Med njimi je bilo 5 učencev (63%) telesno-gibalnega stila 

zaznavanja, 3 učenci (37%) vidnega stila in nihče slušnega stila. Učencem 

vidnega stila bolj ustreza utrjevanje s pomočjo slikovne predstavitve, zato bi jim 

ustrezalo tudi utrjevanje znanja s pomočjo slikovno obogatenega učnega lista. 

Vendar učni list ni bil prilagojen stilom zaznavanja, zato sem predvidevala, da 

bodo ti učenci imeli slabše rezultate utrjevanja. Tudi učenci telesno-gibalnega stila 

laţje sledijo utrjevanju znanja s pomočjo glasovalnega sistema, ker je veliko bolj 

razgiban in aktiven. Po teh predpostavkah bi morali ti učenci imeti pri preverjanju 

znanja slabše ocene. 

 

 

Graf 4: Razvrstitev učencev 2. skupine tretjega nivoja glede na stil zaznavanja 

 

Tretja skupina je imela 9 učencev heterogenih skupin, ki so utrjevali znanje s 

pomočjo glasovalnega sistema. 5 učencev (56%) te skupine ima vidni stil 

zaznavanja, 3 učenci (33%) telesno-gibalni stil in 1 učenec (11%) slušni stil 

zaznavanja. Metoda utrjevanja znanja s pomočjo glasovalnega sistema bi morala 

biti glede na stile zaznavanja učinkovita.  
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Graf 5: Razvrstitev učencev 1. skupine heterogenih skupin glede na stil zaznavanja 

 

V zadnji, četrti skupini 11 učencev heterogenih skupin, so bili 3 učenci (27%) z 

vidnim stilom zaznavanja, 5 učencev (46%) s telesno-gibalnim stilom in 3 učenci 

(27%) s slušnim stilom zaznavanja. Metoda utrjevanja s pomočjo učnih listov bi 

morala biti učinkovita zgolj za učence slušnega stila zaznavanja, saj za preostale 

stile ni zadosti slikovnih predstavitev oziroma telesnih aktivnosti.   

 

Graf 6: Razvrstitev učencev 2. skupine heterogenih skupin glede na stil zaznavanja 
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5.2.1 Analiza utrjevanja znanja v tretjem nivoju 

V prvi skupini tretjega nivoja sem z učenci utrjevala znanje s pomočjo 

glasovalnega sistema Turning Pointa. Učencem sem razloţila potek dela ter jim 

razdelila odzivne enote. Delo z glasovalnim sistemom so učenci ţe poznali, zato 

niso rabili dodatnih navodil glede uporabe. Na projekcijsko platno sem predvajala 

posamezne naloge. Učenci so samostojno razmislili o nalogi. Pri reševanju nalog 

so si učenci lahko pomagali z zapisovanjem v zvezke ali nalogo rešili na pamet. 

Rezultate samostojno rešenih nalog so učenci potrdili s pomočjo glasovalne enote, 

tako da so pritisnili na ustrezen gumb s pravilnim odgovorom. Med reševanjem 

nalog so bili učenci disciplinirani, v razredu je bila prijetna delovna klima. Dodatna 

motivacija zaradi načina dela ni bila potrebna. Ko so vsi učenci potrdili odgovor s 

pritiskom na gumb glasovalne enote, sem na projekcijsko tablo prikazala graf 

uspešnosti rešene naloge. Primere, ki jih vsi učenci niso pravilno rešili, smo skupaj 

analizirali, potek reševanja naloge in nalogo smo po potrebi rešili na tabli. V tej 

skupini smo rešili vse naloge, le pri eni nalogi so učenci potrebovali dodatno 

pomoč in reševanje pred  tablo. Čeprav je bilo nalog veliko, smo rešili vse. Učenci 

tretjega nivoja niso imeli teţav z razumevanjem obravnavane učne snovi.  

V drugi skupini tretjega nivoja sem z učenci utrjevala znanje s pomočjo učnih 

listov. Učencem sem razdelila liste s 14 nalogami in jim razloţila potek reševanja. 

Naloge so učenci reševali samostojno in postopoma. Ko je večina učencev v 

skupini rešila prvo nalogo, smo jo skupaj preverili. Učenci so predstavili 

samostojno dobljene rešitve. V primeru različnih rešitev, smo nalogo skupaj 

analizirali in jo po potrebi še dodatno rešili na tabli. Tudi v tej skupini so bili učenci 

disciplinirani in v razredu je bila prijetna delovna klima. Učenci tretjega nivoja so ţe 

sami dovolj motivirani za utrditev znanja, zato dodatna motivacija ni bila potrebna. 

Večino nalog so učenci samostojno pravilno rešili, le pri dveh nalogah so 

potrebovali dodatno pomoč in reševanje pred tablo. Ena izmed nalog je delala 

teţave tudi prvi skupini, zato sklepam, da učenci niso razumeli vprašanja ali niso 

osvojili predstavljenega učnega cilja. 

Kot sem ţe vnaprej predvidevala, učenci obeh skupin tretjega nivoja niso imeli 

teţav pri reševanju nalog utrjevanja znanja. V prvi skupini, kjer so bili preteţno 

učenci vidnega in telesno-gibalnega stila zaznavanja in smo delo utrjevali s 

pomočjo glasovalnega sistema Turning Point, je utrjevanje potekalo bolj hitro in 
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sproščeno. Učenci so z zanimanjem sodelovali. Samo pri eni nalogi so potrebovali 

dodatni namig, s katerim so nato samostojno rešili nalogo do konca. Utrjevanje v 

drugi skupini je potekalo bolj mirno, učenci niso imeli toliko priloţnosti za aktivno 

sodelovanje. Skupina je potrebovala nekoliko več spodbude za delo in dodatne 

namige pri dveh nalogah. 

Teţko je trditi, da obstaja povezava med uspešnostjo utrjevanja znanja in 

določenim tipom stila zaznavanja v skupinah učencev tretjega nivoja, saj so si 

rezultati utrjevanja precej podobni. Učenci tretjega nivoja imajo ţe v osnovi višji 

nivo znanja in sposobnosti, so bolj motivirani in hitreje osvojijo učne cilje. Obe 

skupini sta bili pri reševanju nalog uspešni. Med njima sem opazila zgolj razliko v 

sproščenosti in vzdušju v razredu. Glasovalni sistem Turning Point je v primerjavi 

z utrjevanjem z učnimi listi za učence bolj zanimiv, saj se redkeje uporablja. 

Večina učencev rada dela z računalniško tehnologijo in jim je ta način utrjevanja 

pomenil popestritev učne ure. Rezultati bi verjetno bili drugačni, če bi uporabljali 

glasovalni sistem bolj pogosto in izvajali analizo za daljše časovno obdobje. 

 

5.2.2 Analiza utrjevanja znanja v heterogenih skupinah 

S prvo polovico učencev heterogenih skupin sem utrjevala znanje s pomočjo 

glasovalnega sistema Turning Point. Učencem sem razloţila potek dela ter jim 

razdelila glasovalne enote. Tudi v tej skupini so delo z glasovalnim sistemom 

učenci ţe poznali, zato niso rabili dodatnih navodil glede uporabe. Na projekcijsko 

platno sem predvajala posamezne naloge, ki niso bile enake nalogam iz tretjega 

nivoja, bile so prilagojene nivoju znanja učencev heterogenih skupin. Vsebino 

nalog sem jim še dodatno na kratko pojasnila. Učenci so pričeli s samostojnim 

reševanjem, pri čemer so si pomagali z zapisovanjem v zvezke ali nalogo rešili na 

pamet. Rezultate samostojno rešenih nalog so učenci potrdili s pomočjo 

glasovalne enote, tako da so pritisnili na ustrezen gumb s pravilnim odgovorom. 

Za reševanje nalog so porabili več časa kot učenci tretjega nivoja. Učenci, ki so 

naloge reševali s pomočjo glasovalnega sistema, so bili bolj disciplinirani in 

motivirani od učencev, ki so naloge reševali na učnih listih. Tudi delovna klima v 

razredu je bila prijetnejša. Po potrditvi odgovora s pritiskom na gumb glasovalne 

enote s strani vseh učencev, sem na projekcijsko tablo prikazala graf uspešnosti 

rešene naloge. Deleţ nepravilno rešenih nalog v tej skupini je bil večji od 
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nepravilno rešenih nalog tretjega nivoja. Za analizo poteka reševanja nalog in 

skupno reševanje nepravilno individualno rešenih nalog na tablo smo potrebovali 

več časa. V tej skupini so imeli učenci več nepravilno rešenih nalog. Potrebovali 

so več skupnega reševanja nalog, za kar smo porabili več časa. V predvidenem 

času nismo uspeli rešiti vseh nalog. Učencem sem predstavila končne rešitve 

nerešenih nalog, ki so jih morali rešiti sami za domačo nalogo. 

V drugi polovici učencev heterogenih skupin sem utrjevala znanje s pomočjo učnih 

listov. Naloge so bile enake nalogam, ki so jih reševali učenci heterogenih skupin s 

pomočjo glasovalnega sistema. Učencem sem razloţila potek reševanja nalog in 

ob vsaki nalogi še enkrat na kratko pojasnila vsebino posameznega vprašanja. 

Učenci so reševali naloge samostojno in postopoma, a so potrebovali veliko več 

časa in dodatne pomoči. Med reševanjem nalog so bili učenci nekoliko manj 

disciplinirani, vendar je v razredu še vedno prevladovala delovna klima. Učenci 

heterogenih skupin niso bili tako motivirani za utrditev znanja kot učenci tretjega 

nivoja in so potrebovali dodatno sprotno  motivacijo. Med reševanjem sem hodila 

po razredu in spremljala delo vsakega posameznega učenca. Nekateri učenci so 

med reševanjem potrebovali mojo pomoč in vzpodbudo. Ko je večina učencev v 

skupini rešila prvo nalogo, smo jo skupaj preverili. Učenci so predstavili 

samostojno dobljene rešitve. V primeru različnih rešitev smo nalogo skupaj 

analizirali in jo po potrebi še dodatno rešili na tabli. Za rešitev vseh nalog nam je 

zmanjkalo časa. Nerešene naloge so učenci zapisali v zvezke in jih za domačo 

nalogo rešili sami. 

Razlika med skupinama je bila pri učencih heterogenih skupin večja. V prvi 

skupini, kjer so učenci reševali naloge s pomočjo glasovalnega sistema Turning 

Point, je delo potekalo laţje. Učenci so bili bolj motivirani in so več sodelovali. 

Reševanje nalog s pomočjo učnih listov je potekalo bolj počasi, saj so učenci 

potrebovali veliko več dodatne motivacije in pomoči. Zaradi tega nismo uspeli pri 

pouku rešiti vseh nalog, kar je pomenilo, da so imeli učenci več dela doma.  

Potek dela ţe zaradi različnega nivoja znanja ni primerljiv s potekom dela v tretjem 

nivoju. Edina podobnost je ta, da z raziskavo ne morem z gotovostjo potrditi 

povezave med načinom utrjevanja znanja in stili zaznavanja. Tudi pri učencih 

heterogenih skupin je bila razlika med načinoma utrjevanja verjetno povezana s 

priljubljenostjo dela z računalnikom. Ne glede na to pa menim, da so bili rezultati 
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utrjevanja z glasovalnim sistemom za učence heterogenih skupin koristnejši. Ker 

je bila struktura učencev glede na stile zaznavanja v vseh skupinah pribliţno 

enaka (prevladovali so učenci vidnega in telesno-gibalnega stila zaznavanja), 

povezujem to z dejstvom, da imajo učenci heterogenih skupin niţji nivo 

predznanja, manjši interes za osvojitev učnih ciljev in manjšo koncentracijo. 

Sprememba načina običajnega dela se za te učence bolj izrazito odraţa v bolj 

izrazitem navdušenju za sodelovanje pri pouku. Pri učencih heterogenih skupin 

predstavlja dodatni problem tudi disciplina, ki se izboljša, če je učna snov bolj 

zanimivo predstavljena. Glasovalni sistem je v primerjavi z učnimi listi vsekakor za 

učence bolj zanimiv zaradi svoje različnosti, mobilnosti in sodobnosti.   
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5.3 PREVERJANJE ZNANJA 

En teden po utrjevanju znanja sem izvedla preverjanje znanja z namenom 

ugotavljanja vpliva različnih načinov utrjevanja znanja na doseganje učnih ciljev. 

Preverjanje je potekalo med učenci tretjega nivoja in med učenci heterogenih 

skupin. Vprašanja so zajemala učno temo Potence in koreni, ki smo jo utrjevali v 

obeh skupinah z dvema različnima metodama. S pomočjo učiteljic matematike 

smo sestavili dva različna testa, ki sta vsebovala iste tipe nalog, vendar 

prilagojene določeni skupini in nivoju znanja učencev v njej. Naloge brez oznake 

so preverjale minimalne standarde znanja, naloge označene z eno zvezdico so 

preverjale temeljne standarde znanja in naloge označene z dvema zvezdicama so 

preverjale zahtevnejše standarde znanja. Test preverjanja heterogene skupine 

ima 50% nalog minimalnega standarda znanja, 30% temeljnega in 20% 

zahtevnejšega standarda znanja. V tretjem nivoju so naloge testa preverjanja 

razdeljene na 40% minimalnega, 30% temeljnega in 30% zahtevnejšega 

standarda znanja. Učenci iz heterogenih skupin morajo za pozitivno oceno rešiti 

vse naloge minimalnega znanja, medtem ko morajo učenci iz tretjega nivoja rešiti 

še vsaj eno nalogo temeljnega standarda znanja. Učenci iz obeh skupin morajo za 

odlično oceno pravilno rešiti vsaj eno nalogo zahtevnejšega standarda znanja. 

Kriterij ocenjevanja je bil učencem znan ob samem preverjanju znanja. Ob vsaki 

nalogi je bilo zapisano maksimalno moţno število točk, ki ga učenec prejme za 

pravilno rešitev. Na prvi strani pa je bila tabela kriterija ocenjevanja, s pomočjo 

katere so učenci vedeli, koliko doseţenih točk potrebujejo za določeno oceno. 

Kriterij ocenjevanja – tretji nivo: 

Dosežene točke Ocena 

0 – 18 1 

18,5 – 24 2 

24,5 – 36 3 

36,5 – 48 4 

48,5 – 60 5 
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Kriterij ocenjevanja – heterogene skupine: 

Dosežene točke Ocena 

0 – 29 1 

29,5 – 39 2 

39,5 – 49 3 

29,5 – 59 4 

59,5 – 66 5 

  

5.3.1 Analiza ocen preverjanja znanja – 3. nivo 

Učenci tretjega nivoja so pri preverjanju znanja dosegli naslednje ocene: 

Ocena Število učencev 

1 0 

2 1 

3 2 

4 8 

5 5 
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Graf 7: Razvrstitev učencev tretjega nivoja glede na dosežene rezultate pri preverjanju 

znanja 

 

Povprečna ocena preverjanja znanja učencev v tretjem nivoju je bila 3,8. Izmed 16 

učencev tretjega nivoja je 50% učencev dobilo pri preverjanju znanja oceno 4, 

31% oceno 5, 13% oceno 3 in 6% oceno 2. Nihče ni dobil negativne ocene.  

 

Učenci, ki so utrjevali znanje s pomočjo glasovalnega sistema Turning Point, so 

dosegli naslednje ocene:  

Ocena Število učencev 

1 0 

2 0 

3 0 

4 5 

5 3 
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Graf 8: Doseženi rezultati učencev tretjega nivoja, ki so utrjevali znanje s pomočjo 

glasovalnega sistema 

 

Povprečna ocena preverjanja znanja učencev, ki so utrjevali znanje s pomočjo 

glasovalnega sistema Turning Point, je bila 4,4. Izmed osmih učencev jih je 62% 

doseglo oceno 4, 38% pa oceno 5. Drugih ocen v tej skupini ni bilo. Rezultati 

preverjanja znanja te skupine so precej boljši od povprečja rezultatov učencev 

tretjega nivoja. 

 

Učenci, ki so utrjevali znanje s pomočjo učnih listov, so dosegli naslednje ocene: 

Ocena Število učencev 

1 0 

2 1 

3 2 

4 3 

5 2 
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Graf 9: Doseženi rezultati učencev tretjega nivoja, ki so utrjevali znanje s pomočjo 

učnih listov 

 

Povprečna ocena preverjanja znanja učencev, ki so utrjevali znanje s pomočjo 

učnega lista, je bila 3,8. Izmed osmih učencev je največ, kar 38%, učencev 

doseglo oceno 4. Sledila je ocena 5 in 3 s  25% ter ocena 2 z 12%. 

 

V obeh skupinah so prevladovali učenci z vidnim in telesno-gibalnim stilom 

zaznavanja. Ti učenci si laţje zapomnijo učno snov s pomočjo vizualne 

predstavitve in različnimi aktivnostmi, kar omogoča utrjevanje znanja z 

glasovalnim sistemom. Prav zaradi tega so moţne razlike v doseţenih rezultatih 

med obema skupinama. Povprečni rezultati učencev, ki so utrjevali znanje s 

pomočjo učnih listov, so za kar 15% slabši. V skupini učencev, ki so znanje 

utrjevali s pomočjo glasovalnega sistema, so bile samo ocene 4 in 5, medtem ko 

so bili v drugi skupini trije učenci (37%) ocenjeni z niţjo oceno (3 ali 2). 
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5.3.2 Analiza ocen preverjanja znanja – heterogene skupine 

Učenci heterogenih skupin so pri preverjanju znanja dosegli naslednje ocene: 

 

 

Ocena Število učencev 

1 7 

2 5 

3 3 

4 0 

5 0 

 

 

Graf 10: Razvrstitev učencev heterogenih skupin glede na dosežene rezultate pri 

preverjanju znanja 

 

Povprečna ocena preverjanja znanja učencev heterogenih skupin je bila 1,7. V 

raziskavi je sodelovalo 20 učencev, vendar jih 5 ni prišlo na preverjanje znanja. 

Izmed 15 učencev, ki so pisali preverjanje znanja, je 47% učencev doseglo oceno 

1, 33% oceno 2 in 20% oceno 3. Višje ocene od 3 v heterogenih skupinah ni bilo. 
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Čeprav so imeli učenci heterogenih skupin prilagojene naloge njihovemu nivoju 

znanja, so doseţene ocene precej slabše od ocen učencev tretjega nivoja. 

 

Učenci heterogenih skupin, ki so utrjevali znanje s pomočjo glasovalnega sistema 

Turning Point, so dosegli naslednje ocene: 

Ocena Število učencev 

1 0 

2 3 

3 3 

4 0 

5 0 

 

 

Graf 11: Doseženi rezultati učencev heterogenih skupin, ki so utrjevali znanje s 

pomočjo glasovalnega sistema 

 

Povprečna ocena preverjanja znanja učencev, ki so utrjevali znanje s pomočjo 

glasovalnega sistema Turning Point, je bila 2,5. Izmed šestih učencev, ki so 

sodelovali pri preverjanju znanja, je bilo 50% učencev ocenjenih z oceno 3 in 50% 
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z oceno 2. Drugih ocen v tej skupini ni bilo. Rezultati preverjanja znanja te skupine 

so precej višji od povprečja rezultatov učencev heterogenih skupin. 

 

Učenci, ki so utrjevali znanje s pomočjo učnih listov, so dosegli naslednje 

rezultate: 

Ocena Število učencev 

1 7 

2 2 

3 0 

4 0 

5 0 

 

 

Graf 12: Doseženi rezultati učencev heterogenih skupin, ki so utrjevali znanje s 

pomočjo učnih listov 

 

Povprečna ocena preverjanja učencev, ki so utrjevali znanje s pomočjo učnih 

listov, je bila 1,2. Izmed devetih učence, jih je bilo kar 78% ocenjenih z oceno 1 in 

le 22% z oceno 2. Višjih ocen ni bilo. Povprečna ocena te skupine je manjša od 

povprečne ocene celotne heterogene skupine. 
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Tudi učenci heterogenih skupin so bili preteţno vidnega in telesno-gibalnega stila 

zaznavanja. Primerjava rezultatov skupine, ki je znanje utrjevala z glasovalnim 

sistemom Turning Point, z rezultati učencev, ki so utrjevali znanje s pomočjo učnih 

listov, je podobna kot pri učencih tretjega nivoja. Tudi v heterogeni skupini so 

rezultati učencev, ki so znanje utrjevali z učnimi listi, precej slabši. Pri teh učencih 

je več kot dve tretjini negativnih ocen, najvišja doseţena ocena pa je 2. Pri 

učencih, ki so utrjevali znanje s pomočjo glasovalnega sistema, ni bilo negativnih 

ocen. Zaradi tega je povprečna ocena preverjanja znanja precej višja. Kljub temu, 

da so bile naloge za učence heterogenih skupin prilagojene njihovemu nivoju 

znanja, sta obe skupini dosegli zelo slabe rezultate.    
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5.4 ANKETA O TURNING POINTU 

Na koncu empiričnega dela sem med učenci izvedla kratko anketo.  Anketa je bila 

anonimna, zaradi tega odgovori nanjo niso ločeni na odgovore učencev 

heterogenih skupin in na odgovore učencev tretjega nivoja. Anketa je imela tri 

vprašanja. Pri prvem vprašanju so učenci označili svoj spol (moški, ţenski). Drugo 

vprašanje je bilo sestavljeno iz dveh delov. Učenci so najprej obkroţili, kakšno 

utrjevanje znanja imajo raje (Turning Point, učni list). V drugem delu vprašanja so 

svojo odločitev na kratko pojasnili. Tretje vprašanje je bilo opisno. Učenci so 

opisali, kako se najlaţje naučijo določeno učno snov. 

5.4.1 Razdelitev anketiranih učencev po spolu 

Izmed 36 učencev, ki so sodelovali v raziskavi, je 20 učencev (56%) moškega in 

16 (44%) ţenskega spola.  

 

 

Graf 13: Razvrstitev učencev glede na spol 
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5.4.2 Razdelitev anketiranih učencev glede na priljubljeno utrjevanje znanja 

26 učencev (72%) je odgovorilo, da imajo raje utrjevanje znanja s pomočjo 

Turning Pointa. Med njimi je bilo vseh 20 učencev in zgolj 6 učenk. Njihove 

utemeljitve, zakaj dajejo prednost utrjevanju znanja s Turning Pointom, so: 

 anonimnost, 

 zanimivejša predstavitev, 

 raje delajo z računalnikom, kot da si zapisujejo na liste, 

 zabavnejša predstavitev, 

 hitrejše utrjevanje, 

 vzbujanje zanimanja, zato se več in laţje naučijo, 

 več pogovora o rezultatih, 

 ni pisanja, 

 laţje pomnjenje, 

 takojšnja povratna informacija o pravilnosti rešitve, 

 samostojno iskanje rešitev. 

 

Samo 10 (28%) anketirancev (same učenke) je odgovorilo, da imajo raje 

utrjevanje znanja s pomočjo učnih listov. Svoj odgovor so utemeljile: 

 učni list lahko vzameš domov in se z njega učiš, 

 učenje z učnim listom je laţje, 

 sami si določijo čas reševanja naloge, 

 laţja predstava, 

 laţje pomnjenje, 

 vrstni red reševanja nalog ni pomemben, 

 več časa za razmišljanje. 

 

Kljub anonimnosti ankete predvidevam, da so se za učenje z učnim listom 

opredeljevali učenci slušnega tipa. Teh je bilo 6. Učenci vidnega stila so zaradi 

laţjega učenja preko slikovne predstavitve po vsej verjetnosti izbirali utrjevanje 

znanja s pomočjo glasovalnega sistema Turning Point, medtem ko so učenci 
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telesno-gibalnega stila po vsej verjetnosti izbrali isti stil utrjevanja zaradi večje 

aktivnosti in zanimivosti. Vsi učenci pa nimajo izrazitega samo enega stila 

zaznavanja, zato so se lahko v anketi opredelili drugače od pričakovanega.  

5.4.3 Opis učenja 

Učenci, ki so pri drugem vprašanju odgovorili, da imajo raje utrjevanje znanja s 

pomočjo Turning Pointa, so na zastavljeno vprašanje: »Kako se najlaţje učiš?« 

odgovarjali: 

 snov prepišem na list in se z njega učim, 

 učenje s pomočjo računalnika (reševanje nalog z učnega lista direktno na 

računalnik – ne tiskam), 

 učenje v tišini, s hojo po sobi in glasnim utrjevanjem, 

 pri utrjevanju znanja si zapomnim napake, ki jih nato doma analiziram, 

 učenje iz zapiskov v zvezku, 

 učenje iz predstavljene snovi pri pouku, 

 učenje ob poslušanju glasbe, 

 učenje s pomočjo sorodnikov, 

 pišem si naloge in jih nato rešim na papir, 

 s ponavljanjem in vajami, 

 s slikovno zgradbo, 

 s pomočjo učbenika, 

 učim se v postelji iz zvezka, 

 vaja s pomočjo primerov,  

 matematike se ne učim. 

 

Skupina učenk, ki imajo raje utrjevanje znanja z učnim listom, se najlaţje uči tako, 

da: 

 si napiše na list naloge in rešitve, naloge samostojno reši, primerja rezultate 

z rešitvami. Napačno rešene naloge ponavlja toliko časa, da jih osvoji, 

 prebere v zvezku in dela vaje, 

 si izpisuje pomembne podatke na list in bere na glas, 
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 ponavlja snov in dela primere, 

 učenje s pomočjo primerov ob večernih urah, 

 s pomočjo učbenika, 

 z vajami, veliko se nauči v šoli. 

 

Odgovori obeh skupin se med seboj razlikujejo in so primerljivi z opredeljenim 

načinom utrjevanja znanja. Učenci, ki imajo raje utrjevanje znanja s pomočjo 

glasovalnega sistema Turning Point, so zapisali načine učenja, ki ustrezajo 

vidnemu in telesno-gibalnemu stilu zaznavanja. Iz tega sklepam, da je ţe zgoraj 

opisana domneva o opredelitvi za način utrjevanja znanja v povezavi s stilom 

zaznavanja, pravilna. 
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5.5 UGOTOVITVE 

V raziskavi sem ţelela proučiti ali obstaja povezava med stilom zaznavanja in 

načinom utrjevanja znanja ter kako ustrezna izbira utrjevanja znanja, glede na stil 

zaznavanja, vpliva na doseţene rezultate pri preverjanju znanja.  

Med učenci, ki so bili zajeti v raziskavi, sta prevladovala vidni in telesno-gibalni stil 

zaznavanja, ki jima ustreza učenje s pomočjo slikovne predstavitve in zanimivo ter 

aktivno izvajanje pouka. V celotni skupini je bilo zelo malo učencev slušnega tipa. 

Tako za učence tretjega nivoja kot za učence heterogenih skupin, je bilo utrjevanje 

znanja s pomočjo glasovalnega sistema Turning Point bolj zanimivo. Pri obeh 

skupinah sem opazila večje sodelovanje in večjo dovzetnost. Menim, da za to stil 

zaznavanja ni edini razlog, ampak da učenci radi in z zanimanjem uporabljajo 

računalniške in mobilne tehnologije.  

Pri analiziranju rezultatov ocenjevanja sem v obeh skupinah ugotovila, da so 

rezultati preverjanja znanja boljši pri učencih, ki so znanje utrjevali s pomočjo 

glasovalnega sistema Turning Point. Kljub temu ne morem z gotovostjo trditi, da je 

način utrjevanja znanja s pomočjo glasovalnega sistema Turning Point uspešnejši 

in prinaša boljše rezultate. Na rezultate preverjanja znanja vplivajo tudi drugi 

dejavniki, ki jih ne smemo zanemariti. Med njimi so najpomembnejši učenčev nivo 

znanja, delovne navade, čas in način učenja. Rezultati moje raziskave so podobni 

rezultatom študij, ki so jih izvajali različni raziskovalci. Večina jih ugotavlja, da 

učenci dobro sprejemajo in pozitivno ocenjujejo uporabo glasovalnega sistema, 

vendar ne morejo jasno dokazati, da njegova uporaba vpliva na boljše ocene. 

Čeprav so bile v mojem primeru ocene preverjanja učencev, ki so utrjevali znanje 

s pomočjo glasovalnega sistema, precej višje od ocen učencev, ki so utrjevali 

znanje z učnimi listi, bi za bolj gotovo trditev raziskava morala potekati v večji 

skupini in daljše časovno obdobje.  

Kljub prevladujočem mnenju, da je uporaba glasovalnega sistema pri pouku 

matematike nesmiselna in neprimerna, sem ugotovila, da se lahko sestavi tudi 

takšna matematična vprašanja, na katere učenci odgovarjajo s pomočjo 

glasovalnih enot. Uporaba glasovalnega sistema ni primerna za naloge, kjer je 

pomemben postopek reševanja, temveč bolj za utrjevanje matematične teorije in 

reševanje nalog, pri katerih je pomembnejša končna rešitev naloge. Uporaba 
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glasovalnega sistema ni primerna za stalno uporabo pri pouku matematike, je pa 

lahko poleg klasičnih učnih metod odlično dopolnilno orodje pri poučevanju. Iz 

odgovorov učencev sklepam, da so uporabo glasovalnega sistema pri pouku 

matematike pozitivno sprejeli.  

Glasovalni sistem nudi prednosti tudi za učitelja, saj mu omogoča, da običajno 

enostransko predstavitev spremeni v močno dvosmerno komunikacijsko orodje. Z 

uporabo glasovalnega sistema lahko hitro in sprotno preverja znanje vseh 

učencev hkrati. Učitelj s tem pridobi takojšnjo povratno informacijo o kvaliteti 

učenčevega dojemanja učne snovi. Rezultati odgovorov učencev na vprašanja so 

mu na voljo takoj. Zelo enostavno jih lahko analizira in na podlagi tega ugotovi 

pomanjkljivosti predstavitve določene snovi ter si pripravi načrt za odpravo le-teh. 
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6 ZAKLJUČEK 

Sodobne informacijsko–komunikacijske tehnologije se danes vse bolj uveljavljajo 

na vseh področjih našega ţivljenja. Tudi pri poučevanju si utirajo svojo pot. Mladim 

pomenijo zanimivo obliko dela, saj po večini vsi raje delajo z računalnikom kot s 

klasičnim načinom poučevanja – izdelavo zapiskov. 

Rezultati raziskave vpliva uporabe glasovalnega sistema na ocene pri 

formativnem preverjanju znanja so v mojem primeru pokazali, da so bili učenci, ki 

so učno snov utrjevali s pomočjo glasovalnega sistema, uspešnejši. Na uspeh 

preverjanja znanja sicer vplivajo tudi drugi dejavniki, vendar je pomembno tudi 

dejstvo, da so bili ti učenci ţe pri utrjevanju znanja bolj motivirani in aktivni. Učitelj 

ne bi smel zapostavljati te motivacijske prednosti glasovalnega sistema. Čeprav 

potrebuje nekoliko več časa za pripravo predstavitve in vprašanj v glasovalnem 

sistemu, je analiza rezultatov raznovrstna in hitra. Učitelj takoj dobi povratno 

informacijo o uspešnosti svojega dela oziroma o učenčevem razumevanju učne 

snovi. To je dobra osnova za nadaljnje izboljšanje pouka. 

Takojšnja povratna informacija je pomembna tudi za učenca. Učenec spozna nivo 

svojega znanja in morebitno nerazumevanje učne snovi, ki ga z ustreznimi 

aktivnostmi in s pomočjo učitelja lahko nadgradi. 

Kombinacija klasičnih metod poučevanja z vključevanjem sodobnih tehnologij je 

orodje prihodnosti, ki bi ga moral uporabljati vsak učitelj. Sodobne tehnologije se 

lahko vključujejo pri poučevanju vseh predmetov, tudi pri pouku matematike. Z 

njihovo uporabo se povečuje učenčeva pozornost in aktivnost pri pouku, stopnja 

razumevanja vsebine predavanj, prenos znanja in pomnjenje predelane snovi. 
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8 PRILOGE 

PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK – STILI ZAZNAVANJA 

 

 



 
 

 



 
 

PRILOGA B: UČNI LISTI 

 

 

UČNI LIST – potence in koreni 

8. razred (3. nivo)  

 

1. Katera trditev je napačna? 

a) Kvadrat vsakega negativnega celega števila je naravno število. 

b) Kvadrat vsakega celega števila je celo število. 

c) Kvadrat števila dobimo tako, da ga pomnoţimo s samim seboj. 

d) Kvadrat dolţine stranice kvadrata pomeni obseg kvadrata. 

 

2. Katera zakonitost ne velja? 

a) am 
 bm = (ab)m 

b) (am)n = am+n 

c) a = a1 

d) a0 = 1 

 

3. Katera enakost je pravilna?  

a) 42  45 = 410 

b) 88 : 86 = 8 

c) (-5)0 
 (-5)  (-5)2 = 125 

d) 69 : (63  64) = 62 

 

4. Izračunaj naslednji izraz:        

 

Račun: 

 

 

 

 

5. Katera neenakost velja?  

a) 163 > 47 

b) 256 > 1255 

c) 1615 < 649 

d) 84 > 48 



 
 

6. V razredu je 52 učencev. Ob koncu šolskega leta so organizirali piknik. Na piknik 

so prišli učitelj, vsi učenci in oba starša vsakega učenca. Koliko ljudi je bilo na 

pikniku?  

Račun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Knjiga ima 63 strani. Anţe je prebral 53 strani. Koliko strani mora še prebrati? 

Račun: 

 

 

 

 

 

 

8. Katera trditev je napačna? 

a) 0 in 1 sta edini števili, ki sta enaki svojima kvadratnima korenoma. 

b) Kvadratni koren je vedno pozitivno število. 

c) Kvadratni koren ploščine kvadrata pomeni dolţino stranice kvadrata. 

d) Kvadrat števila je potenca s stopnjo 1. 

 

9. Katera zakonitost velja? 

a) ab ba   

b) ( a )2 = a2 

c) 
b

a

b

a
 

d)  ba ba   

 

 

 

 

 



 
 

10. Katera trditev je pravilna? 

a) Ploščina kvadrata s stranico 0,8 dm meri 0,64 cm2. 

b) Ploščina kvadrata z obsegom 60 dm meri 2,25 m2. 

c) Obseg kvadrata s ploščino 25 cm2 meri 1 dm. 

d) Obseg kvadrata s ploščino 16 dm2 meri 4 cm. 

 

11. Izračunaj naslednji izraz: 222053 3   - )23(243 2233   

a) 5 - 65  

b) 5 + 65  

c) -4  

d) 4 
 

12. Katero število dobiš, če kvadrat števila 8 deliš s kvadratnim korenom števila 

16? 

Račun: 

 

 

 

 

 

 

13.  Koliko ţice potrebujemo za izdelavo treh kvadratov s ploščinami 36 m2, 2,25 

m2 in 1600 cm2? 

Račun: 

 

 

 

 

 

 

14. Pravokotnik s stranicama a= 8 dm, b= 0,2 m in kvadrat imata enaki ploščini. 

Koliko je obseg kvadrata? 

Račun: 

  



 
 

UČNI LIST – potence in koreni 

8. razred (heterogene skupine) 

 

1. Kaj je potenca v izrazu 43 = 64?  

_________________________________________________________________ 

 

2. Zapiši potenco s potenčnim eksponentom 5 in osnovo 3.  

_________________________________________________________________ 

 

3. Katera trditev je napačna? 

a) Kvadrat vsakega negativnega celega števila je naravno število. 

b) Kvadrat vsakega celega števila je celo število. 

c) Kvadrat števila dobimo tako, da ga pomnoţimo s samim seboj. 

d) Kvadrat dolţine stranice kvadrata pomeni obseg kvadrata.  

 

4. V katerem primeru je narejena napaka? 

a) 52
54=58 

b) (53)2=(52)3 

c) (52)3=53
23 

d) 







2

4

3  

 2
2

4

3
 

 

5. Katera enakost je pravilna? 

a) 20=0 

b) -42=16 

c) (-2)3=-8 

d) 13=3 

 

6. Izračunaj izraz ((-2)3)2. 

_________________________________________________________________ 

 

7. Izračunaj vrednost izraza 2a3 - 3a2, če je a=-2. 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

8. Koliko sekund je 60 ur? Račun zapiši s potenco. 

Račun: 

 

 

 

 

9. Katera trditev je napačna? 

a) 0 in 1 sta edini števili, ki sta enaki svojima kvadratnima korenoma. 

b) Kvadratni koren je vedno pozitivno število. 

c) Kvadratni koren ploščine kvadrata pomeni dolţino stranice kvadrata. 

d) Kvadrat števila je potenca s stopnjo 1. 

 

10. Zapiši koren z osnovo 6 in korenskim eksponentom 2. 

_________________________________________________________________  

11. Katera zakonitost velja? 

a) ab ba   

b) ( a )2 = a2 

c) 
b

a

b

a
 

d)  ba ba   

 

12. Katera trditev je pravilna? 

a) Ploščina kvadrata s stranico 0,8 dm meri 0,64 cm2. 

b) Ploščina kvadrata z obsegom 60 dm meri 2,25 m2. 

c) Obseg kvadrata s ploščino 25 cm2 meri 1 dm. 

d) Obseg kvadrata s ploščino 16 dm2 meri 4 cm. 

 

13.  Izračunaj izraz 3( 4 )2 + 79  . 

Račun:  

 

 

14.  Katero vrednost za stranico kvadrata bi izbral, da bo ploščina kvadrata 

najbliţja 5 m2? 

Račun: 



 
 

PRILOGA C: TEST PREVERJANJA ZNANJA 

PREVERJANJE ZNANJA: Potence in koreni 

Razred:     8.    Ime in priimek: _____________________   

Nivo:       3. 

Skupina:    4. 

Datum:      11. 1. 2011 

 

Število moţnih točk: 60    Število doseţenih točk: 

 

Kriterij: 2: 18,5  - 24; 3: 24,5 – 36; 4: 36,5 – 48; 5: 48,5 - 60 

Opomba: Naloge brez oznake preverjajo MINIMALNE standarde znanja, 

  naloge, označene z *, preverjajo TEMELJNE standarde znanja, 

  naloge, označene z **, preverjajo ZAHTEVNEJŠE standarde znanja. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEŽKE NALOGE – NABOR ZA HETEROGENE SKUPINE: 



 
 

TEŽKE NALOGE – NABOR ZA HETEROGENE SKUPINE: 

 

Iz našega preverjanja znanja: 

 

** Vzamemo poljubno naravo število in ga označimo z a.  To število nato trikrat korenimo  

         in rezultat dvakrat kvadriramo. Kaj dobimo? Izrazi z a.  

 

** Racionaliziraj in poenostavi, kolikor je mogoče: 
32

16
 

** Če je a
7
 = 10 in b

2
 = 256, koliko je 

13aba  ? 

 

** Izračunaj vrednosti izraza: 

 

 

 
 


























 

2

4

333
1

2

0000

5

3
3:

3

1
6

5

7,3553,21

16

24
53

5

3213
32  

 

 

Dodatne težke naloge: 

 

**A = 
4

3a
 

Določi a tako, da bo: 

a) A naravno število, 

b) A racionalno število, ki ni celo, 

c) A iracionalno število. 

 

 

**Izračunaj: 


14

107

25

1255
 

 

**Koliko je ena šestina izraza 36
18

? 

 

**S koliko moramo pomnožiti dani izraz, da bomo dobili za rezultat popolni kvadrat? 

 
74 232   

 



 
 

PREVERJANJE ZNANJA: Potence in koreni 

Razred:     8.          Ime in priimek: _____________________   

Skupina:   heterogene skupine 

Datum:      11. 1. 2011 

 

 

Oznake:   

brez  - minimalni standard  

*       - temeljni standard                             Podpis staršev: _________________ 

**     - zahtevnejši standard            

 

Preden se lotiš reševanja nalog, poizkusi zbrati svoje misli. Pozorno preberi 

navodila naloge in se prepričaj, kaj od tebe zahteva. 

 

Ţelim ti veliko uspeha! 

  

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRILOGA D: ANKETNI VPRAŠALNIK 

ANKETA 

1. SPOL:     M                             Ţ 

2. KAKŠNO UTRJEVANJE ZNANJA IMAŠ RAJE: 

a) TURNING POINT  

b) UČNI LIST 

 

ZAKAJ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________ 

 

3. KAKO SE NAJLAŢJE UČIŠ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

 

 


