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POVZETEK 

Namen diplomskega dela je bil na osnovi domače in tuje literature predstaviti zgodovinski 

razvoj in temeljne opredelitve problemskega pouka ter aplicirati metodo problemskega 

pouka kot primer sodobne učne metode na prehranske vsebine pri pouku gospodinjstva v 6. 

razredu osnovne šole. V ta namen je bil izveden pedagoški eksperiment, pri katerem je 

sodelovalo 26 učencev 6. razreda osnovne šole. V eksperimentalno skupino je bilo 

vključenih 13 učencev ter enako število učencev v kontrolno skupino. S pedagoškim 

eksperimentom smo skušali ugotoviti, kako različne učne metode vplivajo na znanje 

učencev. Pred izvedbo pedagoškega eksperimenta smo v obeh skupinah s testom preverili 

predznanje učencev. Po izvedbi učne enote smo preverili učinkovitost tradicionalne in 

sodobne učne metode z vidika kakovosti učenčevega znanja ter ju medsebojno primerjali. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je znanje učencev eksperimentalne skupine, v kateri je 

bil pouk izveden z metodo problemskega pouka, bolj poglobljeno in ga učenci bolje 

prenesejo v nove situacije v primerjavi z učenci kontrolne skupine. Hkrati smo želeli 

ugotoviti, kakšno je stališče učencev eksperimentalne skupine do problemskega pouka. S 

pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da imajo učenci do problemskega pouka 

pozitiven odnos ter si želijo, da bi bilo tovrstnega pouka več. Tudi učitelji, ki poučujejo 

gospodinjstvo v 6. razredu in so sodelovali pri izvedbi intervjuja, izkazujejo naklonjenost 

do problemskega pouka in menijo, da je predmet gospodinjstvo že v osnovi naravnan tako, 

da spodbuja uporabo problemske metode. Učitelji problemskega pouka sicer ne načrtujejo 

pogosto, se pa med poukom porajajo številne problemske situacije, ki jih izrabijo za 

izvajanje problemskega pouka. 

 

KLJUČNE BESEDE: problemski pouk, artikulacija reševanja problemov, vloga učitelja, 

vloga učenca, gospodinjstvo. 
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ABSTRACT 

The purpose of the B. A. thesis was to present the historical development and basic 

definitions of problem-based learning according to Slovene and foreign literature and to 

apply the method of problem-based learning as an example of a modern teaching method 

to nutritional content at home economics in the 6th grade of elementary school. Therefore, 

a pedagogical experiment was carried out with 26 students of the 6th grade of elementary 

school. Both the experimental and control group involved 13 students. The purpose of the 

pedagogical experiment was to determine how different teaching methods affect students' 

knowledge. Before the pedagogical experiment we tested the students' knowledge in both 

groups. After the lesson, we checked the effectiveness of the traditional and the modern 

teaching method in terms of the quality of students' knowledge and compared them with 

each other. The results showed that the students' knowledge in the experimental group, in 

which the lesson was carried out by the problem-based learning method, was deeper and 

more students transferred it to new situations. At the same time, we wanted to determine 

the position of students in the experimental group to problem-based learning. Using a 

questionnaire, we found out that students have a positive attitude towards problem-based 

learning and want more lessons of that kind. Teachers who teach home economics in the 

6th grade and participated in the interview, also show a positive attitude towards problem-

based learning and believe that home economics is a subject that promotes the use of this 

method. Teachers do not often plan a problem-based lesson but a number of problem 

situations appear during lessons which are used for the implementation of problem-based 

learning. 

 

KEY WORDS: problem-based learning, the articulation of problem solving, the role of a 

teacher, the role of a student, home economics. 
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1 UVOD 

Temeljni cilj sodobne vzgoje in izobraževanja je oblikovanje samostojnega, 

razmišljujočega in odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno 

znanje in socialne ter druge spretnosti. 

Šolsko delo je potrebno zasnovati tako, da bo znanje, ki ga učenci usvojijo, trajno in da ga 

bodo znali uporabljati v različnih situacijah (Krek, 2011). 

Zgoraj navedenemu cilju sodobnega izobraževanja se v celoti približa problemsko 

orientiran pouk. Je podlaga za aktiviranje ustvarjalne in samostojne spoznavne dejavnosti 

učencev. Pri takem pouku in učenju se učenci aktivno spoprijemajo s problemskimi učnimi 

vsebinami, si bogatijo izkušnje, samostojno iščejo rešitve in zamisli. 

Problemski pouk je način učenja in poučevanja, pri katerem učenec samostojno ali v 

skupini z večjo ali manjšo pomočjo učitelja sam išče pot od problemske situacije do njene 

rešitve. Pri tem je sama pot prav tako ali pa še bolj pomembna kot rezultat, kajti novo 

znanje je pridobljeno z lastno miselno aktivnostjo ter po lastnih spoznavnih strukturah in 

sposobnostih (Strmčnik, 1992). 

Empirične raziskave razkrivajo, da v naših šolah še vedno prevladuje frontalni, spoznavno 

dokaj nizko zastavljen pouk, kar ima med drugim za posledico dokaj majhno trajnost in 

uporabnost znanja (Marentič Požarnik, 2001). 

Z namenom povečati uporabnost učenčevega znanja so šole posvojile model problemskega 

pouka. Namesto znanja, ki je izolirano od realnih situacij, naj učenci razvijajo znanje, ki je 

povezano z življenjskimi situacijami. Raziskave dokazujejo, da so učenci v primeru 

problemsko naravnanega pouka razvili več konceptualnih znanj v primerjavi z vrstniki, ki 

so znanje pridobivali v tradicionalno naravnanem učnem okolju. Hkrati dokazujejo, da so 

učenci, ki so imeli priložnost problematiziranja učnih postopkov, osvojili enako mero 

proceduralnih znanj, kot njihovi vrstniki, ki so jih poučevali s tradicionalno učno metodo 

(Hiebert idr., 1996). 

 Omenjene kritike in teoretična spoznanja so porajale vprašanje, ki nas je spodbudilo, da 

raziščemo, kakšno vlogo ima problemski pouk pri pouku gospodinjstva v 6. razredu 

osnovne šole ter ugotovitve predstavimo v pričujočem diplomskem delu. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 UČENJE IN POUČEVANJE 

Učenje predstavlja vsako obliko aktivnosti posameznika, ki zanj pomeni pridobivanje 

novih izkušenj in informacij ter relativno trajno spreminjajo njegovo obnašanje in 

doživljanje (Tomič, 2003). 

Poučevanje je aktivna in k cilju usmerjena dejavnost, ki vključuje dve usmeritvi: prva se 

nanaša na odnos med cilji in vsebinami pouka, druga pa predstavlja učni  proces (Jank in 

Mayer, 2006). 

Učenje in poučevanje se razlikujeta v tem, da je učenje v svoji strukturi revolucionarno. 

Učencem omogoča njihovo lastno dejavnost, tako da se samostojno učijo. Poučevanje pa je 

konzervativno, kar pa se odraža v vodenju in nadzoru nad učenci (Jank in Mayer, 2006). 

V današnjem času se kažejo spremembe v pojmovanju poučevanja in učenja. V literaturi 

zasledimo na podlagi teh pojmovanj delitev šole na tradicionalno in sodobno šolo (Kovač 

Šebart, 2002). 

2.2 TRADICIONALNA ŠOLA 

Za tradicionalno šolo je značilno, da gradi na visoko učinkovitemu sistemu posredovanja v 

naprej točno določenih znanj in spretnosti. Merljivi učinki pouka naj bi bili bistveno 

pomembnejši kot procesi učenja, spoznavanja in reševanja problemov. Poudarjena je 

akademska funkcija izobraževanja. Učenje pa je predvsem spominski proces. 

2.3 SODOBNA ŠOLA 

Sestavine sodobne šole so poleg optimalnega razvoja kot glavnega cilja še: upoštevanje 

bio-fiziološkega, razvojno-psihološkega, učno-psihološkega, mentalno-higienskega in 

drugih sorodnih načel. Proces učenja v tako naravnani šoli naj bi bil enako pomemben kot 

njegov učinek. Taka šola naj bi upoštevala razlike med učenci na različnih področjih 

oziroma vpeljevala metode in postopke, ki te razlike upošteva. Učni načrti v njej niso 

predpisani do podrobnosti, določajo le okvirne cilje in vsebine, učitelj pa jih nato izbira in 

prilagaja potrebam in interesom učencev (Kovač Šebart, 2002). 



Rustja, N. Problemski pouk pri pouku gospodinjstva v 6. razredu  osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 

3 

 

2.3.1 POJMOVANJE ZNANJA V SODOBNI ŠOLI 

Ena izmed največjih sprememb, ki so nastale v zadnjih desetletjih v razvitih državah, je 

prehod od industrijske družbe k družbi znanja. Znanje je postala osrednja gonilna sila 

gospodarstev (Dumont, Istance in Benavides, 2013).  

Izobraževanje in učenje sta obtičala sredi razvojnih tokov in se morata prilagoditi hitrim 

spremembam, obenem pa morata zagotavljati tudi trdno podlago za temelje, na katerih se 

bo mogoče spopadati z njimi. 

Kot posledica omenjenih trendov se pojavljajo zahteve po oblikah učenja, ki jih 

imenujemo kompetence 21. stoletja. Učinkovito učenje, ki promovira kompetence 21. 

stoletja, označujemo kot »KSUS-učenje«. Akronim označuje znanje, ki je: 

 konstruktivno, ker učenci aktivno gradijo svoje znanje in svoje veščine; 

 samouravnavano ali samoregulirano, ker se za učenje aktivno uporabljajo 

strategije učenja; 

 umeščeno, ker je najbolje razumljeno v kontekstu in ne abstrahirano od okolja;  

 sodelovalno, ker v aktivnosti sodeluje več ljudi (Dumont idr., 2013). 

Temeljni namen šole ni več posredovanje znanj in sistema družbeno sprejetih pravil 

vedenja, temveč vzpostavljanje razmer, ki omogočajo izražanje učenčeve individualnosti, 

ustvarjalnosti in razvoj vseh njegovih sposobnosti. Tradicionalna šola vsega tega ne 

omogoča, saj skrbi predvsem za intelektualni razvoj, pri tem pa duši ustvarjalnost in je 

represivna (Kovač Šebart, 2002). 

2.3.2 CILJI SODOBNE ŠOLE 

V sodobni družbi je zaradi hitrosti njenega spreminjanja temeljnega pomena, da vsak 

posameznik pridobi kakovostno splošno izobrazbo in kakovostno znanje, s pomočjo 

katerega bo kos zahtevam, ki jih postavljajo kompleksne in hitro spreminjajoče se 

okoliščine sodobnih globaliziranih družb in kultur (Krek, 2011).  

S spreminjanjem pojmovanja znanja se spreminjajo tudi cilji pouka. V njih je vedno večji 

poudarek na zmanjševanju količine faktičnega znanja, ki si ga učenci zapomnijo, in na 

učenčevem obvladovanju znanja, na razvijanju metakognicije učencev in kompetenc za 
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uresničevanje oziroma uporabo usvojenega znanja. V zadnjem desetletju so cilji 

izobraževanja oblikovani kot kompetence. Te pomenijo kognitivne sposobnosti in 

spretnosti, ki jih posameznik ima ali se jih lahko nauči, da bi rešil določene probleme 

(Kramar, 2009). 

Temeljni cilj sodobne vzgoje in izobraževanja je oblikovanje samostojnega, 

razmišljujočega in odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno 

znanje in socialne ter druge spretnosti. Le kakovostno znanje omogoča identifikacijo 

problemov, postavljanje vprašanj, pridobivanje ustreznih podatkov in njihovo 

razumevanje, interpretacijo in uporabo (Krek, 2011). 

Sodobna šola kakovosti znanja ne meri le po količini znanih dejstev in rešitev, pač pa po 

njihovi trajnosti in uporabnosti za postavljanje in reševanje novih problemov, po 

razumevanju sebe, drugih in okolja ter po sposobnostih pridobivanja novega znanja 

(Marentič Požarnik, 2003). 

2.3.3 RAZLIKE MED TRADICIONALNIMI IN SODOBNIMI POGLEDI NA 

UČENJE 

Razlike med tradicionalnimi in sodobnimi pogledi na učenje, ki upoštevajo izzive 

prihodnosti, lahko povzamemo v  naslednjih točkah (Marentič Požarnik, 2003, str. 282-

283). 

 Učenje ni le spominsko sprejemanje znanja od drugih in njegova reprodukcija, 

ampak je samostojna, aktivna, (re)konstrukcija idej, ustvarjanje svojega lastnega 

znanja, je torej aktiven proces. 

 Učenje ni le individualen, ampak tudi socialen proces; v skupinskem sodelovanju, 

interakciji in dialogu luščimo pomen naučenega. 

 Pri učenju niso pomembne le vsebine, ki se jih učimo in naučimo, ampak tudi sam 

proces učenja (iskanja, razmišljanja, reševanja problemov), strategije učenja, ki jih 

s tem pridobimo ter presoja ustreznosti teh strategij; gre za premik pozornosti od 

vsebin k procesom.  

 Učenje ni le spoznaven, ampak tudi čustveno obarvan proces, med učenjem se ob 

razmišljanju aktivirajo čustva; pozitivna čustva v učni situaciji večajo interes in 

notranjo motivacijo ter povečujejo trajnost in uporabnost naučenega. 
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 Učenje ni le sprejemanje danih resnic, ampak tudi postavljanje in preverjanje 

domnev, vključevanje domišljije, prepoznavanje in tehtanje vrednot, ustvarjanje 

vizij in zaželene prihodnosti. 

 Učenje ni le urejen, linearen, zaporeden proces, ki vključuje analitično mišljenje; 

velikokrat poteka večmestno, neurejeno, na videz kaotično, vključuje tudi celostno, 

sistemsko in intuitivno mišljenje. 

 Napake niso nek tabu, ampak normalen sestavni del vsakega pravega učenja, ne 

učimo se le dajati odgovorov, ampak tudi postavljati prava vprašanja. 

 Namen učenja ni le pridobitev disciplinarno zamejenih spoznanj, ampak 

medpredmetno in z življenjskimi problemi in izkušnjami povezanega, osebno 

pomembnega znanja. 

 Merilo uspešnega učenja ni le količina znanja, ampak kakovost pridobljenega 

(globlje razumevanje pojavov, uporabnost v novih situacijah, ustvarjalnost) hkrati s 

kakovostjo samega procesa učenja. 

 Cilj je postopen prehod od vodenega učenja k samostojnemu uravnavanju lastnega 

učenja, ki vključuje samostojno načrtovanje, spremljanje, kontroliranje procesa 

učenja in vzdrževanje avtonomne motivacije; ob takem učenju se, kot osebnosti 

celovito spreminjamo. 

Gre za premik od v učitelja in snov usmerjenega pouka v pouk usmerjen v učenca. Učenec 

naj ne bi le usvajal in kopičil učne vsebine, ampak pridobival potrebne učne in spoznavne 

spretnosti in se pod vodstvom učitelja kot spodbujevalca učenja postopno osamosvajal. 

Vse pogosteje je slišati geslo od poučevanja k učenju. To pomeni, da je pouk vse manj 

podajanje znanja in vse bolj načrtovanje učnih okoliščin, ki spodbujajo kakovostno 

samostojno učenje (Marentič Požarnik, 2003). 

2.4 TEORETIČNO OZADNJE PROBLEMSKEGA POUKA 

2.4.1 KONSTRUKTIVISTIČNA PARADIGMA UČENJA IN POUČEVANJA 

Konstruktivizem je paradigma, ki se je pojavila v 70.-ih letih prejšnjega stoletja in temelji 

na predpostavki, da znanja ni moč preprosto podati drugim ter ga od drugih sprejemati, 

ampak da si ga mora vsakdo zgraditi, z lastno miselno aktivnostjo, v procesu produktivne 
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interakcije dialoga s soljudmi. Predstavlja miselni model, ki je v številnih mednarodnih 

okoljih vpeljan v šolski vsakdanjik. 

Poglaviten namen pouka naj bi bil torej v organizaciji okoliščin za aktivno učenje in v 

spodbujanju učencev k odkrivanju in izgradnji lastnega znanja (Dumont idr., 2013). 

Večina prizadevanj v kurikulu, poučevanju in vrednotenju so principi konstruktivistov. 

Na področju vzgoje in izobraževanja s konstruktivizmom označujemo teorije znanja in iz 

njih izpeljane teorije učenja, ki temeljijo na predpostavki, da je znanje človekov konstrukt, 

pa naj bo ta posledica človekove individualne, ožje socialne oziroma širše družbene 

dejavnosti. Teorije znanja na tej predpostavki niso popolna novost, saj sta jo izrazila že 

filozofa J. B. Vico in E. Kant v 18. stoletju. Spoznavnoteoretska osnova konstruktivizma je 

prelom z empiričnim realizmom: znanje ni direkten odsev materialne resničnosti, ampak 

človekov produkt (Plut-Pregelj, 2004). 

Oblikovali so se različni konstruktivizmi: psihološki, socialni, kognitivni, radikalni itd.  

Vsem pa je skupno to, da se ukvarjajo z vprašanjem, kako voditi učenca do znanja z 

razumevanjem in pri tem poudarjajo pomen učenčeve dejavnosti (Plut-Pregelj, 2004). 

2.4.2 HEVRISTIČNI UČNI KONCEPT 

Iz konstruktivistične paradigme izhaja hevristični koncept s hevristično spoznavno  

strukturo, ki terja od pouka več iskanja, odkrivanja, originalnosti, inovativnosti, 

problemskosti, znanstvenosti, ustvarjalnosti, kakor tudi bolj življenjske in znanstveno bolj 

poglobljene  učne vsebine, vrednote ter metode, ki razkrivajo ne le rezultate, marveč tudi 

procese učne vsebine in učenja nasploh. Od tod tudi spreminjanje učne vloge učencev in 

učiteljev. Učenci postajajo veliko bolj subjekti učnega delovanja, v katerem sovplivajo na 

podobo ter značaj vedenja in znanja. Učitelji se prilagajajo temu položaju predvsem z 

večjo demokratičnostjo in humanostjo odnosov ter s spremenjeno učno vlogo, katere 

težišče ni v neposrednem podajanju učne vsebine, marveč v vzpostavljanju pogojev za 

neposredne kontakte učencev z učno stvarnostjo, da bi jo lahko čim bolj samostojno 

spoznavali (Blažič, Ivanušič Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003).  
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2.4.3 SODOBNE UČNE STRATEGIJE 

Skupni imenovalec sodobnejših učnih strategij je odprti pouk. Zanj je značilno, da se učnih 

ciljev, vsebin, metod ne oklepamo okostenelo, pač pa jih prilagajamo zanimanjem in 

sposobnostim učencev, da je usmerjen na življenje lokalne skupnosti in na učno 

participiranje učencev (Blažič idr., 2003). 

2.5 PROBLEMSKI POUK 

V pedagoški praksi prihaja pogosto do terminološkega prekrivanja dveh didaktičnih 

pojmov: problemski pouk in reševanje problemov. Pojem problemskega pouka je širši, saj 

se razteza na ves pouk, na vse njegove vsebinske in izvedbene sestavine. Reševanje 

problemov pa je ožji pojem in obsega le del učne dejavnosti. 

Tudi v pojmovanju ni enotnosti. Nekateri ga imenujejo problemski pouk, drugi učenje z 

reševanjem problemov, učenje z odkrivanjem, v zadnjem času pa tudi raziskovalno učenje. 

Podlaga vsem tem pojmovanjem je pojem problem, ki je grškega izvora in pomeni nalogo, 

sporno vprašanje oziroma nerešeno ali težko rešljivo vprašanje (Gerlič, 2006). 

Strmčnik podaja jasno definicijo, ki pravi, da je podlaga problemskega pouka katerakoli 

problemska situacija, ki učencem ni razvidna na prvi pogled in še manj razrešljiva le z 

obstoječim predznanjem in obstoječimi predstavami, zlasti ne tedaj, če je težišče reševanja, 

kljub posrednemu učnemu vodenju, na samostojnem učnem delu učencev. Za problemsko 

učenje so nujni sistematični, načrtni in originalni učni napori, za katere je značilno 

povezovanje in posploševanje predznanja in izkušenj na višjih miselnih ravneh in 

ustvarjalno apliciranje le-tega na nove situacije. Zaradi česar je težišče učne aktivnosti bolj 

na učnih procesih kot na samih učnih rezultatih, čeprav tudi teh ne gre podcenjevati 

(Strmčnik, 1992). 

2.5.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ PROBLEMSKEGA POUKA 

Koncept problemskega pouka se je pojavil kot odgovor na pomisleke o formalnem šolskem 

učenju. Pomisleki so zaznavali vrzel med pridobljenim znanjem in njegovo uporabnostjo. 

Z namenom povečati uporabnost znanja so nekatere šole posvojile model problemskega 

pouka (Hiebert idr., 1996). 
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Pri preletu zgodovinskih temeljev moramo začetek problemskega učenja iskati v sokratski 

pogovorni metodi, ki temo pogovora zapleta, jo deli po delih, k cilju pa se približuje korak 

za korakom, z iskanjem najustreznejših poti, vodil in vprašanj. 

Kasneje v dobi racionalizma se je bistvu problemskega učenja najbolj približal  hevristični 

dialog. Ta učna metoda, ki je seveda aktualna še danes, je le pomembna sestavina 

problemskega učenja. Njeno težišče je na dvosmernem komuniciranju, z bolj ali manj 

problemsko vsebino, navadno v frontalni obliki. Med predhodne zamisli problemskega 

pouka lahko uvrščamo reformna šolska gibanja na začetku prejšnjega stoletja.  V tej zvezi 

sta pomembni Kilpatrickova projektna metoda in Deweyeva laboratorijska šola.  

Deweyevo  razumevanje mišljenja, nalog šole in reševanje problemov je močno vplivalo 

na ameriško učno prakso in na nadaljnje raziskave problemskega učenja (Gerlič, 2006). 

V Evropi so se pod ameriškimi vplivi ukvarjale z metodo reševanja problemov različne 

variante aktivne šole, delovna šola, kompleksni pouk in nekatere smeri matematičnega 

pouka. Vsa ta gibanja označujemo kot »nova šola« (Gerlič, 2006). 

Ponovno se je zanimanje za problemski pouk okrepilo po šestdesetih letih prejšnjega 

stoletja. V ospredje je prišla nova filozofija, da je vreden le tisti pouk, ki zmore optimalno 

izzvati in pospeševati miselni razvoj učencev. Posredno so se dotikali problemskega učenja 

tudi nekateri raziskovalci s področja pedagogike kot na primer Bloom, Bruner, Gagne in 

drugi (Gerlič, 2006). 

Tudi pri nas je prišlo do pomembnega kurikularnega didaktičnega preobrata. Opušča se 

pouk na osnovi table in krede ter frontalnega, neposrednega prenosa znanja. Zamenjuje ga 

pouk, katerega osnova je vse bolj problemski pouk, s poudarkom na čim bolj samostojnem 

ali pa skupinskem delu in poudarja pomen operativnega oblikovanja vzgojno-

izobraževalnih smotrov za uspešnejši pouk (Gerlič, 2006). 

2.5.2 PROBLEMSKI POUK KOT UČNA STRATEGIJA 

Problemski pouk lahko razumemo v dvojnem pomenu: kot didaktično strategijo in kot 

učno metodo. 

V kontekstu učne strategije oziroma učnega načela predstavlja problemskost teoretični 

didaktični koncept celotne vzgojno-izobraževalne dejavnosti, cilj in sredstvo vseh njenih 

sestavin, zlasti učnih vsebin in metod, ter temeljno vodilo učiteljeve in učenčeve 
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interakcije. Problemskost pouka kot učnega načela se razume kot obliko vodenega 

problemsko usmerjenega pouka oziroma učne komunikacije, ki je naravnan na problemske 

učne situacije, na metodološke in metodične podlage njihovega reševanja, na zagotavljanje 

pogojev za ustvarjalno in raziskovalno delovanje učencev. Učitelj s čim večjo pomočjo 

učencev načrtno poraja problemske učne situacije in jih vključuje v pouk. V središče 

postavlja učence, njihovo individualizirano in kooperativno delovanje. Do novih spoznanj 

prihajajo z iskanjem, zamišljanjem, argumentiranjem, preverjanjem, apliciranjem,  

zavzemanjem stališč ipd., pri čemer je visok delež njihove samoizobraževalne aktivnosti 

(Strmčnik, 2001). 

Učinki problemskega pouka so veliko boljši, če se problemskega učnega načela ne omejuje 

le na eno stopnjo pouka. Enako aktualno in nujno je to načelo tudi za učni uvod, utrjevanje 

in ocenjevanje. Kar zadeva uvod, je znano, da je za učno motiviranje in ogrevanje izjemno 

uspešno nasloniti se na kakšno problemsko izkušnjo učencev, na uganko, rebus ali kaj 

podobnega. Tudi preverjanje in utrjevanje naučenega bo veliko bolj zanimivo, če bo 

potekalo problemsko, s problemskimi primeri, analogijami in vprašanji. Pri tem je 

pomemben namen pouka, ali gre za hitro informiranje učencev o sorazmerno enostavnih 

spoznanjih, katerih namen je enostavno reproduciranje in zapomnitev ali za poglobljeno 

razumevanje kompleksnejše vsebinske posplošitve, za urjenje preprostejših spretnosti ali 

ustvarjalno aplikacijo novih spoznanj (Strmčnik, 2001). 

2.5.3 UČNE METODE V FUNKCIJI PROBLEMSKEGA POUKA 

Učne metode predstavljajo sredstvo za doseganje ciljev. Učitelju metoda pomeni način 

uspešne komunikacije z učenci v procesu prenosa in usvajanja znanja na teoretičnem in 

praktičnem področju, kar pomeni ne samo pri usvajanju pojmov, temveč tudi pri razvijanju 

spretnosti. Izbrana učna metoda naj bo usmerjena v komunikacijo vseh sodelujočih 

učencev v učnem procesu (Tacol, 2003). 

Pri izbiri učnih metod in oblik se ni priporočljivo vedno odločati za en stalen vzorec, pač 

pa ga izbiramo glede na cilje, ki jih skušamo doseči pri pouku (Turnšek, 2002). 

Kombinacija učnih oblik in metod je najbolj učinkovita in lahko zagotavlja bolj smiselno 

in obstoječe znanje z razumevanjem (Plut Pregelj, 2008). Z izmenjevanjem različnih metod 

se povečuje in izboljšuje pestrost in dinamičnost pouka ter zmanjšuje možnosti njegovega 

utesnjevanja v utirjene toge metodične poti (Blažič idr., 2003). 
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Kljub temu pa vseh metod ne moremo imeti za enakovredne pri doseganju zlasti višjih 

spoznavnih ciljev. Vsekakor ima pri tem manjše možnosti daljša učiteljeva monološka 

razlaga pa tudi dialog v obliki verige kratkih zaprtih vprašanj. Več možnosti imajo metode, 

ki omogočajo in spodbujajo miselno aktivnost ter samostojnost, kamor sodi tudi 

problemski pouk (Marentič Požarnik, 2004). 

2.5.3.1 Problemska metoda  

Problemska metoda je lahko sestavni del problemske strategije, lahko pa se pojavlja kot 

sestavina drugih ali kot samostojna metoda v posameznih didaktičnih enotah. Začetna faza 

problemske metode je oblikovanje konkretne problemske situacije. Lahko poteka kot 

razgovor  med učitelji in učenci, ki vodi v oblikovanje in končno opredelitev problema 

oziroma problemske situacije (Kramar, 2009). 

Problemska metoda se prilega obravnavi posameznih primerov, ki jih je možno obdelati v 

eni didaktični enoti. Primerna je za poglabljanje, razširjanje, implementacijo in aplikacijo 

znanja na novih primerih (Kramar, 2009). 

2.5.4 ZNAČILNOSTI PROBLEMSKEGA POUKA 

Kljub temu da je minilo že več kot pol stoletja, odkar se je problemski pouk pojavil v 

šolskem prostoru, še vedno velja za enega izmed alternativnih in inovacijskih učnih 

pristopov. 

Prepogosto se problemski pouk površno dojema kot poučevanje v manjših skupinah. 

Problemski pouk temelji na ideji aktivnega, sodelovalnega učenja v manjših skupinah, pri 

čemer učenci prevzamejo odgovornost za svoj učni proces in za smiselno konstrukcijo 

novega znanja. Takšno učenje povečuje motivacijo in verjetnost učenja z razumevanjem v 

primerjavi s pasivnim prenosom znanja, ki je značilen za tradicionalne učne pristope. 

Problemsko učenje sledi konstruktivističnemu razumevanju pedagogike. Trije bistveni 

pogoji za uspešen in celovit učni proces, kot odgovor na tradicionalni pristop, so (Maurer 

in Neuhold, 2012): 

 v učenca usmerjeno učenje, 

 aktiven proces izgradnje znanja, 
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 sodelovanje. 

Takšen učni pristop omogoča učencem, da začutijo odgovornost za lastno učenje, večjo 

motivacijo in sodelovanje v učnem procesu (Maurer in Neuhold, 2012). 

2.5.5 PROCESNI IN VSEBINSKI VIDIK PROBLEMSKEGA POUKA 

Problemski pouk je mogoče okarakterizirati z vidika procesa in vidika vsebine. Z vidika 

procesa so učenci aktivno odgovorni za svoj učni proces v izpopolnjevanju vlog znotraj 

skupine, npr. vodja, zapisnikar in ostalih aktivnih udeležencev. V najbolj idealnem primeru 

učenci sami vodijo proces učenja, brez posredovanja učitelja. V takem učnem postopku 

učenci posnemajo znanstveno raziskovalo delo od identificiranja raziskovalnega vprašanja 

do rokovanja z literaturo in ostalimi viri, iščejo empirične dokaze, oblikujejo argumente in 

predstavijo ugotovitve svoje raziskave. Ob tem pa mora biti zagotovljeno dovolj časa za 

oblikovanje učnih ciljev, ki jih učenci raziskujejo (Maurer in Neuhold, 2012). 

Vsebinska opredelitev pa pomeni, da učenci sami prepoznavajo in opredeljujejo svoje učne 

cilje. Njihovo učenje je v tem primeru posledično bolj poglobljeno, ker učenci razumejo 

pomen reševanja problema (Maurer in Neuhold, 2012). 

2.5.6 UČENJE KOT KONSTRUKTIVEN IN KONCEPTUALEN PROCES 

Druga karakteristika problemskega pouka je, da je učenje aktiven in konceptualen proces.  

Proces, v katerem učenec aktivno konstruira znanje, namesto pasivnega sprejemanja 

znanja, ki prevladuje v tradicionalnih učnih pristopih. Kar posledično postavi učenca v 

aktivno vlogo. 

Tradicionalni učni pristopi sledijo empirični epistemološki naravnanosti, kjer sta prenos 

znanja in pomnjenje osrednja elementa. Tovrsten pristop nadomešča konstruktivističen 

vidik, ki poudarja pomen rekonstruiranja znanja v procesu vseživljenjskega učenja. 

Osrednji element je izgradnja znanja v smislu aktivnega učnega procesa in družben pojav, 

ki je odvisen od konteksta, v katerem učenje poteka (Maurer in Neuhold, 2012). 

Ko učenci iščejo rešitve na problemska vprašanja, ni cilj le poiskati informacijo in si jo 

zapomniti, pač pa jo tudi razumeti. Učenje v kontekstu omogoča učencem osmisliti 

uporabnost pridobljenega znanja (Maurer in Neuhold, 2012). 
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2.5.7 UČENJE KOT SODELOVALNI PROCES 

Problemski pouk temelji na ideji sodelovalnega učenja, kjer učenci sodelujejo v manjših 

skupinah. Predpostavlja se, da se učenci v takšnem sodelovalnem okolju bolje učijo kot pa 

v tradicionalno organiziranem učnem okolju, ki spodbuja tekmovanje. 

Učenci si medsebojno izmenjujejo informacije, mnenja in argumente. Ta izmenjava s 

sošolci jim pomaga razumeti snov veliko bolje, kot pa če bi si jo samo prebrali ali pa jo 

slišali. Skupina omogoča alternativne poglede na informacije, proti katerim lahko učenec 

preizkusi svoje razumevanje in si skladno s tem gradi znanje. Učenci se v razpravi 

srečujejo in soočajo z različnimi pogledi svojih vrstnikov v razpravi. Ko učenci s svojimi 

besedami oblikujejo znanje ter ga predstavijo svojim sošolcem, to še dodatno pripomore k 

boljšemu razumevanju in pomnjenju. In nenazadnje učenci v skupinah razvijajo svoje 

komunikacijske veščine, izboljšujejo sposobnosti presojanja in kritičnega mišljenja 

(Maurer in Neuhold, 2012). 

Problemski pouk na eni strani spodbuja sodelovalno učenje, hkrati pa krepi odgovornost 

posameznika za njegove dosežke (Maurer in Neuhold, 2012). 

2.5.8 METAKOGNITIVNE VEŠČINE 

Problemski pouk sledi konstruktivistični utemeljitvi, ki predpostavlja, da učenci poleg 

poglobljenega znanja osvojijo tudi metakognitivne veščine, v nasprotju s tradicionalnimi 

pristopi, kjer gre za  pasiven prenos znanj, ki tega ne omogoča (Maurer in Neuhold, 2012). 

2.5.8.1 SAMOREGULACIJA 

Ena izmed pomembnejših nalog današnje šole je tudi ta, da učence pouči o uspešnih 

načinih pridobivanja znanja, ob tem pa o strategijah iskanja, zbiranja, organiziranja in 

ovrednotenja informacij, pomembnih za razumevanje in reševanje problemov. Usposobiti 

jih mora za vseživljenjsko učenje, kar pomeni opremiti jih s samoregulacijskimi 

spretnostmi (Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006).  

2.5.8.1.1. Značilnosti samoregulirajočih se učencev 

Samoregulirajoči se učenci pristopajo k učni nalogi s samozavestjo, skrbnostjo in 

iznajdljivostjo. Ko naletijo na ovire (npr. slabe učne razmere, nejasno besedilo ali 
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navodila) poiščejo izhod. Učenje razumejo kot sistematičen proces, ki ga imajo pod 

nadzorom in v celoti prevzamejo odgovornost za svoje učne uspehe oziroma rezultate, ter 

kot proces, v katerem so metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko aktivno udeleženi 

(Zimmerman, 1990). 

V smislu metakognitivnega procesa si učenci med učnim procesom sami postavijo učne 

cilje, samostojno si oblikujejo načrt, organizirajo, nadzirajo in vrednotijo svoje delo. V 

smislu motivacijskih procesov so visoko samoučinkoviti, notranje zainteresirani in 

samozavedajoči se. Med učenjem vložijo veliko truda, napora in vztrajnosti. V smislu 

vedenjskih procesov izbirajo in ustvarjajo okolje, ki učenje optimizira (Zimmerman, 1990). 

Na osnovi raziskav je bilo ugotovljeno, da učenci, ki imajo več metakognitivnega znanja in 

regulirajo učni proces, uporabljajo učinkovitejše kognitivne strategije in so boljši pri 

reševanju problemov (Tomec idr., 2006). 

2.6 PROBLEMSKI POUK IN VLOGA UČENCA 

Sodobni učni pristopi premikajo vlogo, ki jo učenci igrajo v učnem procesu tako, da ti 

postajajo ustvarjalci in ne prejemniki znanja, aktivni in ne pasivni učenci ter izvajalci in ne 

prejemniki pomoči (Dumont idr., 2013). 

V preteklosti, ko znanje ni imelo takšne vloge v vsakdanjem življenju človeka in skupnosti 

kot danes, so bili učenci podrejeni vsem ostalim dejavnikom pouka. Morali so biti tiho, 

poslušati, si čim več zapomniti in na učiteljevo zahtevo naučeno čim natančneje obnoviti. 

Z razvojem in spreminjanjem družbenih razmer, se spreminja tudi vzgojno-izobraževalna 

praksa in skladno s tem tudi pedagoški in didaktični položaj in vloga učencev pri pouku. 

Spremenil se je predvsem učni delovni položaj učencev, kar je nujno za doseganje višjih 

učnih rezultatov. Vrednostni okviri učenčevega položaja in medosebni odnosi med učitelji 

in učenci se spreminjajo počasneje. Večji premiki so nastali zaradi upoštevanja človekovih 

pravic, po globljih spremembah totalitarnih družbenih odnosov in z vrednostno 

pluralnostjo ter odprtostjo vzgojno-izobraževalnega procesa. V tesni povezavi z 

izboljšanjem in razvojnim spreminjanjem pouka se spreminjajo tudi položaji in vloge 

učiteljev in učencev (Kramar, 2009). 

Učenci so osrednji dejavniki, ker pouk poteka zaradi njih in njim so namenjeni vsi njihovi 

dosežki. Te dosežke lahko dosežejo samo učenci s svojo lastno dejavnostjo. Pouk ni samo 



Rustja, N. Problemski pouk pri pouku gospodinjstva v 6. razredu  osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 

14 

 

proces pridobivanja znanja, ampak proces celovitega razvoja vsakega učenca, zato je 

učence treba že v izhodišču upoštevati kot subjekte tega procesa (Kramar, 2009). 

2.7 PROBLEMSKI POUK IN VLOGA UČITELJA 

S spremenjeno vlogo učenca se je spremenila tudi vloga učitelja, ki ni več odgovoren za 

prenos znanja v tradicionalnem pomenu, ampak je njegova naloga pomagati razvijati in 

izboljševati veščine samostojnega učenja. Pomembna naloga učitelja je, da podpira učni 

proces z zagotavljanjem smernic. Učencem mora zagotavljati čim več samostojnosti, jim 

nuditi oporo in vzdrževati skupinsko dinamiko. Prepričati se mora, da so vsi učenci aktivni 

in enakovredni člani skupine in da so naloge znotraj skupine enakomerno porazdeljene. 

Učitelj se mora tudi primerno odzvati na motečo skupinsko dinamiko ali posredovati v 

primeru, če se učenci preveč oddaljijo od cilja. Od učitelja se zahteva določena mera 

prožnosti in odprtosti. Vzpostaviti mora dobro delovno vzdušje (Maurer in Neuhold, 

2012). 

Vloga učitelja pri reševanja problemov je izredno dinamična, polna vnaprej predvidenih, a 

prav tako še več spontanih odločitev. Kakšne bodo te odločitve, je v odvisno od njegovega 

vzgojno-izobraževalnega koncepta, kje vidi glavne cilje in naloge učnega procesa ter kako 

jih interpretira (Strmčnik, 2001). 

Vezana je na tri pomembne naloge:  

 znanstveno logična, ki obsega načrtovanje in izbiranje problemskih učnih vsebin 

ter oblikovanje problemskih situacij; 

 psihološka, katere težišče je motivacija učencev ter predvidevanje, kako bodo, 

glede na njihove individualne posebnosti, reagirali v procesih reševanja problemov;  

 didaktična, ki se nanaša na dobro poznavanje in izbor potrebnih metod, postopkov 

in sredstev za problemsko učenje, na usmerjanje tega učenja na učiteljevo posredno 

ali neposredno interveniranje. Sem spada tudi priprava pravil in navodil, ki so še 

posebej pomembna v začetnem obdobju uvajanja problemskega učenja in za učno 

šibkejše učence (Strmčnik, 2001). 



Rustja, N. Problemski pouk pri pouku gospodinjstva v 6. razredu  osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 

15 

 

2.8 OPREDELITEV TEMELJNJIH POJMOV PROBLEMSKEGA 

POUKA 

Z didaktičnega vidika bomo v nadaljevanju opredelili naslednje štiri pojme: problemska 

situacija, problem, didaktična problemska naloga, problemsko vprašanje.  

2.8.1 PROBLEMSKA SITUACIJA 

Problemska situacija predstavljajo podlago problemsko usmerjenega pouka. Obstaja sama 

po sebi, neodvisno od tega, ali se bo kdo ukvarjal z njo ali ne. Zanjo je značilna 

protislovnost, nasprotnost in zapletenost. Problemska situacija ni razvidna na prvi pogled, 

še manj razrešljiva z obstoječim predznanjem. Obvladati jo je mogoče s sistematičnimi in 

izvirnimi kognitivnimi in metodičnimi učnimi napori, ki povezujejo in posplošujejo 

predznanje in izkušnje na višjih miselnih ravneh, aplicirajoč jih na nove situacije. Ko jo 

učenci premagujejo, si pridobivajo dragocene praktične izkušnje in spretnosti tudi za 

kasnejše življenje, se vanje vživljajo, hkrati pa aktivirajo in razvijajo ustrezne spoznavne 

procese, od zaznavanja do mišljenja. Novi pojmi, pridobljeni po tej poti, so veliko globlje 

dojeti. Problemske situacije morajo učitelji oblikovati kar sami, saj jih je v učnih načrtih in 

učbenikih premalo. Učiteljem dela preoblikovanje neproblemskih situacij v problemske, pa 

tudi obratno, veliko težav. (Strmčnik, 2001). 

Predlogi za ustvarjanje problemskih situacij: 

 problem lahko formulira sam učitelj in pokaže, kako se le-ta rešuje. To imenujemo 

problemsko zasnovana razlaga snovi; 

 na višjem nivoju problemskega pouka učitelj ustvarja problemske situacije in s 

hevrističnim pogovorom vodi učence v iskanju in odkrivanju rešitev; 

 učitelj lahko formulira problem in ga da učencem, da ga samostojno rešujejo kot: 

eksperimentalno nalogo, raziskovalno laboratorijsko delo ali kot eksperiment, ki ga 

bodo izvedli zunaj šole; 

 sama naloga vsebuje problemsko situacijo, za rešitev katere se mora samostojno 

pripraviti eksperimentalni pribor, del eksperimentalnih naprav ali celota; 

 učitelj lahko učencem pomaga pri evidentiranju, opredelitvi in formuliranju 

problema, samostojno pa najdejo pot do rešitve; 
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 problemsko situacijo se lahko ustvari z ustvarjanjem protislovij, kar lahko spodbudi 

posebno pozornost učencev in jih motivira, da razmišljajo divergentno, logično in 

kreativno; 

 problem lahko nastane iz eksperimenta s težiščem na opazovanju, merjenju, 

klasifikaciji podatkov, aktivnem iskanju in postavljanju novih eksperimentov, 

odkrivanju itd. (Gerlič, 2006). 

2.8.2 PROBLEM 

Da problemska situacija postane problem, mora biti do nje vzpostavljen subjektivni odnos, 

kar sovpada z zanimanjem in izkušnjami učencev ter njihovo miselno in učno razvitostjo. 

Za problem sta bistveni racionalna in emocionalna identifikacija učencev s problemsko 

situacijo. Racionalna stran identifikacije se veže na vprašanje, ali je učenec zmožen rešiti 

problemsko situacijo, kolikšno je njegovo predznanje in še zlasti, kolikšne so njegove 

rešitvene sposobnosti. Za učenca problem nastopi, ko v sebi začuti dovolj spoznavnih moči 

in izkušenj, da mu bo kos, hkrati pa ve, da pot do rešitve ne bo lahka, da je ne bo zmogel 

rešiti takoj in le s preprosto obnovitvijo predznanja ter naslonitvijo na njemu že znane 

rešitvene postopke. Emocionalna identifikacija nastopi z željo obvladovati za učenca 

zanimivo situacijo in premagati spoznavni konflikt v sebi, ki izvira iz nasprotja med 

znanim in neznanim. Podlaga je v tem, da učenec problemsko situacijo doživi in da ga 

vznemiri. Brez motivacije učenec problem lahko racionalno prepozna, zagotovo pa nima 

dovolj volje, da bi ga rešil (Strmčnik, 2001). 

2.8.3 DIDAKTIČNA PROBLEMSKA NALOGA 

Ko je problemska situacija identificirana in problem dojet, ga je treba še didaktično in 

metodično operacionalizirati in opremiti. Če je za problemsko situacijo značilna objektivna 

problemskost in za problem njeno subjektivno sprejemanje, potem je problemska naloga 

opremljena s potrebnim načrtom in navodili, kako se problema lotiti. Vsebuje metodične 

strategije, analogije, predvideva predznanje, potrebne vire itd. Problemska naloga 

predstavlja didaktično operacionalizacijo problemske situacije in problema (Strmčnik, 

2001). 
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Za problemsko nalogo je bistveno, da se subjekt zaveda problemske situacije, vendar je ne 

more rešiti takoj z obstoječim predznanjem in izkušnjami. Večina didaktikov meni, da je 

reševanje problemskih nalog najvišja oblika učenja (Strmčnik, 1992). 

2.8.3.1 ZNAČILNOSTI DOBRE PROBLEMSKE NALOGE (Maurer in Neuhold, 

2012): 

 spodbudi razmišljanje, analizo in sklepanje, 

 aktivira predznanje,  

 je določena v realističnem kontekstu,  

 vzbudi radovednost,  

 zagotovi kontekstualno širino, 

 zagotavlja samostojno učenje. 

Najboljše izhodišče za oblikovanje dobre problemske naloge je, da sproži zanimanje pri 

učencih in da se le-ti s problemom poistovetijo. Pri tem je pomembno, da naloga ni preveč 

kompleksna, sicer bo odvrnila učence od reševanja (Maurer in Neuhold, 2012). 

Dobro zasnovane problemske naloge so že same po sebi motivacijske. Zanimive naloge 

stimulirajo interes učencev. Problemi, s katerimi se bodo učenci najlaže poistovetili, naj 

bodo vzeti iz njihovih realnih, vsakodnevnih, življenjskih situacij (Hiebert idr., 1996). 

2.8.4 REŠEVANJE PROBLEMSKIH NALOG 

Reševanje problemov je način mišljenja, za katerega je značilno predvsem odkrivanje in ne 

le obnavljanje zvez in odnosov. Pri reševanju problemskih nalog nikoli ne gre le za 

reprodukcijo, marveč za naporno ustvarjalno preoblikovanje in aplikacijo predznanja in 

izkušenj na nove problemske situacije (Strmčnik, 1992). 

Pomembni sestavini te opredelitve sta samostojno reševanje problemov in dejstvo, da se 

pojavi transfer znanja oziroma metode reševanja za prihodnje problemske situacije, saj se 

odkrita rešitev lahko posploši na celo kategorijo podobnih problemov (Marentič Požarnik, 

2003). 
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2.8.5 PROBLEMSKA VPRAŠANJA 

V šolah prevladujejo naštevalna, zapomnitvena in reproduktivna vprašanja. Slednja le 

obnavljajo že znano in to običajno v nespremenjenem vsebinskem obsegu in logičnem 

zaporedju. Za miselni razvoj učencev pa so veliko vrednejša problemska vprašanja. 

Enostavnejša ali posredna vprašanja učence postopno uvajajo v problemske situacije in 

porajajo problemsko razpoloženje. Zahtevnejša problemska vprašanja vsebujejo več 

vzročno posledičnih namenskih, načinovnih, funkcionalnih ali drugih odnosov in nasprotij. 

Od problemov oziroma problemskih nalog se ločijo po tem, da so manj kompleksna, manj 

obširna, da so porazdeljena na vrsto podvprašanj, da učenci z obstoječim predznanjem in 

izkušnjami sorazmerno hitro rešijo nasprotje in najdejo odgovore. Uvajajo učence v 

teoretične principe in metode znanstvenega mišljenja, v zaznavanje problemov, osmišljanje 

njihovih danosti in načrtovanje rešitvenih postopkov. Nadalje aktualizirajo predznanje, 

vključujejo samokontrolo in potrebe po lastnem spraševanju. Omogočajo transfer 

obstoječega in na novo pridobljenega znanja ter motivirajo sodelovanje. Bistvo 

problemskih vprašanj je v tem, da izrabijo problemska nasprotja (Strmčnik, 1992). 

2.9 NAČINI REŠEVANJA PROBLEMOV 

Glede na psihološko ozadje lahko poteka reševanje problemov na tri načine: 

 po metodi poskusov in napak ali s slučajnim poskušanjem, 

 z nenadnim v pogledom, 

 s postopno analizo, ki poteka po različnih poteh (Marentič Požarnik, 2003). 

2.9.1 REŠEVANJE S POSKUSI IN NAPAKAMI 

Tovrstnega reševanja se učenci navadno poslužujejo, kadar so v čustveni ali časovni stiski, 

kadar je problem nepregleden ali če nimajo potrebnega predznanja (Marentič Požarnik, 

2003). 

Reševanje temelji na šibkih miselnih in izkušenjskih podlagah. Zanj je značilno poskušanje 

in učenje na napakah vse dotlej, dokler cilj ni dosežen. Učenec se problema in cilja, ki ga 

želi doseči, zaveda, svoje napake odstranjuje, praviloma jih ne ponavlja in poskuša vedno v 

drugo smer. Tovrstno reševanje problemov ne vključuje procesov, kot so: sklepanje, 

predvidevanje, načrtovanje, primerjanje itd. in zato nima nič skupnega z ustvarjalnim 
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mišljenjem. Iz vidika vloženega časa, energije in uspešnosti je zelo neracionalen model. 

Učence je potrebno navajati, da se mu čim bolj izogibajo (Strmčnik, 1992). 

2.9.2 REŠEVANJE NA OSNOVI NENADNEGA VPOGLEDA 

Rešitev v tem primeru ni toliko posledica namernega kombiniranja elementov, pač pa 

predvsem zagledanje novih odnosov, principov in zakonitosti rešitve. Ta ne pride tako 

nenadno in sama po sebi, kot se zdi navzven, marveč prek daljšega zavestnega in 

podzavestnega razmišljanja. Na ta način se je posvetilo že marsikatero odkritje. Tako 

reševanje je običajno časovno nepredvidljivo, kar mu zmanjšuje didaktično vrednost 

oziroma omejuje njegovo učno aktualnost (Strmčnik, 1992). Reševanje običajno ne poteka 

linearno, premočrtno od faze do faze, ampak prihaja do zastojev, napačnih rešitev, vrtenja 

v krogu, do čustveno negativnih faz-frustracij (Marentič Požarnik, 2003). 

2.9.3 REŠEVANJE PROBLEMOV S POSTOPNO ANALIZO 

V literaturi je mogoče srečati številne modele, ki nakazujejo zaporedje postopkov in 

dejavnosti reševanja problemov. Želja je najti univerzalno shemo, ki bi dajala smernice za 

reševanje problemov, vendar v praksi nobenega vzorca ni moč dosledno upoštevati. 

Postopki so namreč odvisni od značilnosti problemskega vprašanja in izkušenj učencev 

(Cencič, 2002). 

2.9.3.1 DEWEYEVA ARTIKULACIJA REŠEVANJA PROBLEMOV 

Eden izmed modelov reševanja problemov s postopno analizo je Deweyeva artikulacija, ki 

jo je razvil v 30.-ih letih prejšnjega stoletja. Zasnovana je na psihološki podlagi, saj 

upošteva predvsem spoznavne in motivacijske procese reševanja.  

Model predvideva reševanje problemov po naslednjih fazah:   

1. zaznavanje problema, 

2. definiranje problema, 

3. oblikovanje hipotez,  

4. iskanje rešitve, 

5. oblikovanje sklepov (Hiebert idr., 1996). 
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ZAZNAVANJE IN DEFINIRANJE PROBLEMA 

Proces reševanja problema se začne z identificiranjem le-tega, kar pomeni, da učenci 

zaznajo dilemo oziroma dvom, ki ga je potrebno razrešiti. Dvom, ki se poraja, predstavlja 

izvor mišljenja, kar v nadaljevanju vodi v iskanje rešitve na podlagi razumevanja. Dewey 

je bil mnenja, da v primeru, ko se naloge lotimo problemsko in jo natančno preučimo, jo 

začnemo tudi razumeti in imamo nad njo več nadzora ter jo hkrati lahko uporabimo sebi v 

prid.  

OBLIKOVANJE HIPOTEZ IN ISKANJE REŠITEV 

Ko je problem identificiran, učenci aktivno iščejo rešitev s priklicom že znanih informacij 

in iskanjem novih. Oblikujejo hipoteze in na podlagi opazovanj pri preizkušanju možnih 

rešitev oblikujejo rezultate. Bistvo tega procesa je aktivnost. Dewey je opozoril, da je v ta 

namen potrebno učencem zagotoviti dovolj časa. Zaradi pomanjkanja časa je pouk v šoli 

naravnan tako, da zahteva od učencev hitre odgovore, kar pa vodi k enoznačnim 

odgovorom, ki so lahko sicer pravilna rešitev, vendar je bistvo problemskega pouka v 

kvaliteti miselnega procesa, ne pa v sami proizvodnji pravilnih odgovorov. V tej fazi je 

pomembno tudi vzdrževanje osredotočenosti na bistvo problema. Pojavijo se lahko namreč 

moteči dejavniki, ki ovirajo učenčevo pozornost. 

OBLIKOVANJE SKLEPOV 

Rezultat procesa reševanja problema je nova situacija, znotraj katere so preoblikovani 

odnosi med neznankami, in posledica te aktivnosti je konstrukcija novega znanja. Kot že 

rečeno bistvo ni v sami rešitvi problema, pač pa v na novo odkritih odnosih, vidikih 

situacije in globlje razumevanje le-teh. Vsi ti dejavniki predstavljajo novo znanje (Hiebert 

idr., 1996). 

Ne smemo pričakovati, da bodo vsi udeleženci zapustili učno uro z enakim znanjem. 

Narava učenčevega znanja je odvisna od tega, kakšne miselne operacije bo posameznik 

med aktivnostmi izvedel. Pomembno vlogo pa ima tudi njegovo predznanje, s katerim 

vstopa v učni proces. Kar lahko pričakujemo od vseh udeležencev, pa je razumevanje 

naučenega (Hiebert idr., 1996). 
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2.9.3.2 STRMČNIKOVA ATRIKULACIJA REŠEVANJA PROBLEMOV 

Strmčnik (1992) je oblikoval model, ki poleg psihološkega vidika vključuje tudi didaktični 

in metodični vidik. 

Zanj je značilno, da poteka po dobro premišljeni, vnaprej začrtani analizi celotne 

problemske situacije. Primeren je za reševanje problemov, katerih bistvo predstavlja 

kombiniranje in povezovanje elementov. V ospredju sta analiza in sinteza ter konvergentno 

mišljenje, v sklepni fazi reševanja pa je divergentno mišljenje nepogrešljivo. Je 

najprimernejši model za šolsko reševanje problemov.  

Reševalnih stopenj ne smemo razumeti izolirano, saj se med seboj pogojujejo, prehajajo 

druga v drugo in se vsebinsko v marsičem prekrivajo. Stopnje so naslednje: 

1. evidentiranje problemske situacije: predstavlja zmožnost in sposobnost učencev 

za prepoznavanje in odkrivanje problemov; 

2. opredelitev in formuliranje problemov: predstavlja procese analize problemske 

situacije, natančne opredelitve in izoblikovanje problema, njegove najpomembnejše 

sestavine, meje, odkrivanje njegove problemskosti, določanje problemskih vprašanj 

in reševalnih ciljev. Predstavlja torej poglobitev učencev v problem. V didaktičnem 

smislu je v procesu formulacije problema možnih več pristopov, in sicer: 

problemskost povsem razkrije in identificira učitelj, razkrit je del problemskosti, 

ostalo opravijo učenci sami in učenci sami formulirajo problem, učitelj pa jim po 

potrebi pomaga oziroma jih usmerja; 

3. načrtovanje reševanja problemov: predstavlja oblikovanje didaktične problemske 

naloge oziroma didaktično opredelitev problema in izdelavo podrobnega načrta  za 

njegovo reševanje. Navadno so ti postopki zbiranja, urejanja in obdelovanja 

podatkov in dejstev, ki so iz problema že razvidni, in na osnovi teh iskanje ali 

dopolnjevanje tistih, ki so še zakriti; 

4. uresničevanje in preverjanje problemskega načrta: predstavlja praktično 

izvajanje načrtovanega, reševanje problemov, združevanje teh v delne rešitve, 

razkrivanje potreb po novih informacijah in dopolnjevanju prejšnjih, iskanje novih 

informacijskih virov, razbijanje blokad, nenehno sprotno preverjanje delnih rešitev, 
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preverjanje posameznih rezultatov, združevanje delnih rešitev, ugotavljanje 

odmikov od načrtovanega načrta za reševanje problema itd.; 

5. formulacija in posplošitev rezultatov rešitve problemov: predstavlja sklepno 

fazo, v kateri naj bi imel učitelj pomembno vlogo, saj je  ta del namenjen potrebnim 

dopolnitvam, pojasnjevanjem in predvsem končnim formulacijam rešitve problema 

in posplošitve. Najprej gre za razlago rezultatov in ugotavljanje ustreznosti le-teh, 

nato za povzetek in snovanje sklepov in zaključkov (Strmčnik, 1992). 

Če Deweyevo artikulacijo in opise posameznih faz primerjamo s Strmčnikovo, potem 

lahko najdemo kar nekaj podobnosti. Prva faza postopnosti (evidentiranje problemske 

situacije) se zrcali v zaznavanju problema pri Deweyu. Druga faza je nekoliko obsežnejša 

glede na Deweyevo. Elemente druge faze po Strmčniku bi lahko našli v Deweyevi 

artikulaciji v definiranju problema in oblikovanju hipotez. Strmčnikovo načrtovanje 

reševanja problemov (tretja faza) delno vključuje Deweyevo fazo o preverjanju hipotez ter 

v potrjevanju in zavračanju hipotez. Strmčnikovi dodatni fazi v večini presegata Deweya 

(četrta in peta faza). Prav v teh fazah je zajeto to, kar Deweyu manjka za popoln zaključek 

nekega učnega procesa. V teh dveh Strmčnikovih fazah najdemo zahtevo po 

posploševanju, predstavitvi in razlagi rezultatov, predstavitvi rezultatov drugim, iskanju 

informacijskih virov, analizi pomena glede pozitivnih in negativnih vidikov v strokovnem, 

tehnološkem in ekološkem smislu (Gerlič, 2006). 

2.9.4 USPEŠNO REŠEVANJE PROBLEMOV 

Reševanje problemov je odvisno od številnih dejavnikov: od posameznikovih sposobnosti, 

strategij reševanja, predhodnega znanja, motiviranosti in od jasnosti problema. 

Vsako fazo reševanja spremljajo določena čustvena stanja in stališča. Na začetku pri 

opredelitvi problema je potrebno vzpostaviti začetno motivacijo in razpršiti strah pred 

delanjem napak, pozneje so pomembne sistematična pozornost, vzdrževanje radovednosti 

in vztrajnosti. Rešitev pa spremljata veselje in ponos ter občutek uspešnosti. Reševanje je 

veliko uspešnejše, če problem sprejmemo za svojega (Marentič Požarnik, 2003). 

Pri skupinskem reševanju problemov so potrebne tudi spretnosti skupinskega sodelovanja 

in komuniciranja (Marentič Požarnik, 2003). 
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Pomemben dejavnik pri reševanju problemov je tudi čas. Bistveno je, da imajo učenci 

dovolj časa za  zbiranje podatkov, razvijanje idej, načrta in izvedbe le-tega. Mnogokrat so 

učenci v šolah nagnjeni k hitremu opravljanju naloge, kar pa večkrat vodi k impulzivnemu 

ugibanju ali enostavnim odgovorom kot pa premišljenim in kreativnim rešitvam. 

Napake so neizogiben del učnega procesa. Še vedno je veliko učiteljev, ki težko 

sprejemajo idejo, da so napake del učnega procesa. Za razvijanje kognitivnih sposobnosti 

mora biti učencem dovoljeno delati napake in eksperimentirati s svojimi idejami.  Napake 

jim pomagajo dobiti vpogled v njihovo razmišljanje in izboljšujejo njihove kognitivne 

strategije. Učitelj, ki kritizira učenca ali se njegovim idejam posmehuje, slabo vpliva na 

samopodobo učenca in učno motivacijo (Puchta in Williams, 2012). 

2.9.5 UČNA VSEBINA IN UČNA SREDSTVA V FUNKCIJI  

PROBLEMSKEGA POUKA 

Kadarkoli je le mogoče, je treba izobraževalno in vzgojno vsebino čim bolj problemsko 

zasnovati. To pomeni, da običajno, dokaj statično, nizajočo in informativno učno snov 

preoblikujemo tako, da stopijo v ospredje njene dinamične, konfliktne, protislovne, 

hierarhične in razvojne, pojmovne in vrednostne sestavine. S problematiziranjem 

dvignemo učne vsebine na višjo učno raven, s tem pa zagotavljamo večjo učno 

motiviranost, vestnost, odgovornost in natančnost učencev. Takšne učne vsebine pa imajo 

za učence tudi velik osebnostni in socializacijski pomen (Strmčnik, 2001). 

Podobno velja za učna sredstva in ponazorila, ki so še vse preveč v funkciji informiranja in 

pojasnjevanja, premalo pa so izrabljene njihove problemske zmožnosti (Strmčnik, 2001). 

2.9.6 UČNE OBLIKE 

Po zgodovinsko-razvojnem kriteriju lahko učne oblike razvrstimo na tradicionalne in 

sodobne. Ločevanje temelji na podlagi vlog učencev in učiteljev ter po značilnosti 

medsebojne komunikacije. Po teh kriterijih za tradicionalne označujemo tiste oblike, v 

katerih prevladuje posredovanje in sprejemanje učne snovi. Med sodobne pa uvrščamo 

tiste, katerih težišče je didaktična interakcija med učitelji in učenci in samostojna aktivnost 

učencev (Kramar, 2009). 
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2.9.6.1 FRONTALNA UČNA OBLIKA 

V praksi je, po mnogih podatkih, še vedno prevladujoča oblika pouka. Glede na zgoraj 

omenjene kriterije razvrščanja sodi med tradicionalne učne oblike.  

Frontalna oblika pouka je organizacijska oblika, za katero je značilno, da učitelj istočasno 

izvaja pouk s celim razredom oziroma oddelkom. Glavna vloga pripada učitelju, ki 

obvladuje, sproža, vodi, nadzira, usmerja in uravnava vse komunikacijske in interakcijske 

procese, postavlja naloge, usmerja njihovo izvajanje in kontrolira dosežke učencev. Učenci 

so v podrejenem položaju, saj so zelo odvisni od učiteljevega delovanja in vodenja. Nimajo  

veliko možnosti za sprožanje lastnih pobud, ampak se v glavnem odzivajo na učiteljeve 

pobude, vprašanja in druge zahteve. Ves čas so na svojih mestih, sedijo in gledajo učitelja 

in na tablo oziroma objekte, ki jih uporablja ali prikazuje učitelj. V metodičnem ravnanju 

prevladujejo govorne metode: razlaga, razgovor, predavanje, ki jih učitelj dopolnjuje s 

prikazovanjem, pisanjem na tablo, z vključevanjem rabe različnih besedil in demonstracij.  

Gre za v učitelja usmerjen pouk, kar je značilno za tradicionalne učne pristope.  

Frontalna učna oblika je primerna za obravnavo in pridobivanje sistematičnega znanja, ki 

ga učenci brez učiteljeve neposredne pomoči ne bi mogli sami pridobiti (Kramar, 2009). 

2.9.6.1.1. NEGATIVNI VIDIKI  FRONTALNE UČNE OBLIKE 

Slabosti frontalne oblike se kažejo v tem, da učenci sodelujejo le s poslušanjem, gledanjem 

in se aktivno vključujejo le na izrecne učiteljeve pozive ali pobude: 

 kljub učiteljevemu pozivanju učencev k sodelovanju, so omejeni na zgolj vidno in 

slušno zaznavanje, v miselno aktivnost učencev pa ni ustreznega uvida; 

 zaradi stalne učiteljeve kontrole in vodenja je zelo malo možnosti za razvoj 

samostojne aktivnosti učencev; 

 obstaja veliko možnosti, da se učenci prikrito ukvarjajo z drugimi aktivnostmi, ne z 

obravnavano problematiko (Kramar, 2009). 
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2.9.6.2 UČNE OBLIKE V FUNKCIJI PROBLEMSKEGA POUKA 

Učni proces naj poteka v tisti organizacijski didaktični obliki, ki se najbolj prilega 

konstruktivnim sestavinam in značilnostim subjektov, da kar se da zanesljivo in učinkovito 

vodi k doseganju ciljev. 

Kritika frontalnega pouka in nova teoretična didaktična, psihološka, pedagoška, socialna 

spoznanja ter pozitivne izkušnje prakse so vodile v razvoj posrednih oblik izobraževalnega 

procesa.  Za te je značilno, da med učiteljem in učenci v izvajanju izobraževalnega procesa 

ni stalnega neposrednega odnosa ali ta ne prevladuje. V vseh takih primerih so učenci 

neposredno aktivni, sami z lastno aktivnostjo pridobivajo znanje, si razvijajo sposobnosti, 

skratka z lastno aktivnostjo dosegajo vzgojno-izobraževalne cilje. Tudi v tako 

organiziranem procesu ima učitelj zelo pomembno vlogo. V fazi načrtovanja, priprave, 

verifikacije in posebej pri vrednotenju dosežkov. V šolah se posredni izobraževalni proces 

pojavlja kot skupinska oblika, delo v dvojicah in individualni pouk (Blažič idr., 2003).  

2.9.6.2.1. INDIVIDUALNA UČNA OBLIKA 

Pri tej učni obliki učitelj prevzema vlogo svetovalca in nudi individualno pomoč učencem. 

Učiteljeva dejavnost je obrnjena k učenčevi motiviranosti. Delo učencev organizira tako, 

da jim bo svetoval, dajal navodila, jih usmerjal. S to obliko dela naj ne pretirava, kajti s 

tem ne prispeva k socializaciji učencev (Tacol, 2003). 

2.9.6.2.2. SKUPINSKO DELO 

Učitelj organizira delo tako, da formira manjše skupine učencev. Delo znotraj skupin lahko 

oblikuje na način, da bodo vsi učenci reševali isto problemsko nalogo ali pa bo razčlenil 

problemsko nalogo na delne naloge, pri čemer bo vsaka posamezna skupina reševala delno 

problemsko nalogo. Skupino mora v delo vpeljati tako, da pripravi konkretne naloge za 

vsakega učenca, ki dela v skupini. Pri pripravi skupinskega dela naj bo učitelj pozoren tudi 

na okolje, v katerem se bo učni proces odvijal. Če bo delo potekalo v razredu, mora biti 

učitelj  pozoren na pripravo prostora in učnih sredstev. Pomembno je tudi, da učence pouči 

glede sodelovanja. Pomembno skrb naj namenja tistim učencem, ki se težje vključijo v 

skupino. Učitelj mora pozorno spremljati delo posameznih skupin. Če učenci dejavno in 

ustvarjalno rešujejo nalogo, če vlada v skupini razumevanje, je to največja kvaliteta, ki jo 

lahko učitelj doseže (Tacol, 2003). 
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2.9.6.2.2.1.OBLIKOVANJE SKUPIN 

Pri oblikovanju skupin je potrebno upoštevati značilnosti učencev, psiho socialne razmere, 

cilje, vsebino dejavnosti, didaktične pogoje in objektivne okoliščine. Učitelj naj pri 

oblikovanju skupin upošteva socialno sliko oddelka in sestavlja skupine tako, da bodo 

pozitivno vplivale na razvoj odnosov med učenci. V skupini naj bodo učenci, ki bodo 

hoteli in znali delati in predvsem med seboj sodelovati. Zato naj skupino sestavljajo 

učenci, ki se zbližujejo v medsebojnih odnosih, po interesih, potrebah in motivaciji, po 

znanju in učnem uspehu, razgledanosti, informiranosti ali so si blizu v domačem okolju. 

Skratka, skupino naj tvorijo  učenci, ki imajo nekaj skupnega in med njimi ni potencialnih 

ali že konkretnih konfliktnih situacij. Za krajše in manj zahtevne naloge lahko učitelj 

skupine oblikuje naključno. Za zahtevnejše in daljše naloge pa naj sestavi skupine bolj 

preudarno (Blažič idr., 2003). Skupino lahko učitelj določi po željah učencev na podlagi 

njihovega samostojnega dogovora. Če bo skupino oblikoval po naključju, lahko pride do 

nesodelovanja, nedejavnosti, ob tem pa seveda ne bo uspešne rešitve problema (Tacol, 

2003). 

Če želimo od dimenzij učenja v skupini imeti korist, potem morajo sodelovati vsi njeni 

člani. Sodelovanje ni avtomatično. Člani skupine so v pozitivni soodvisnosti. Drug drugega 

potrebujejo za oporo, razlage in usmerjanje. Čeprav delajo skupaj, morajo člani skupine na 

koncu samostojno pokazati znanje. Za učenje so individualno odgovorni. Brez učiteljevega 

natančnega načrtovanja in spremljanja lahko skupinska interakcija ovira učenje in celo 

poslabša socialne odnose v razredu. Učitelj mora spremljati skupine in zagotoviti, da vsi 

prispevajo k učenju. Nekateri učitelji učencem določijo vloge, da bi tako spodbujali 

sodelovanje in polno udeležbo. Dodeljene vloge podpirajo učenje, niso pa same sebi cilj 

(Puchta in Williams, 2012). 

2.9.6.2.2.2.VELIKOST SKUPINE 

Po velikosti naj bo skupina takšna, da bodo lahko aktivni vsi njeni člani in da jo bodo 

učenci lahko uspešno vodili. V manjših skupinah so si učenci bližje, med seboj so bolj 

enakopravni in vodenje je bolj demokratično. Na velikost skupine vplivata tudi obseg in 

zahtevnost predvidene naloge. Priporočljivo je, da šteje od tri do pet članov (Blažič idr., 

2003). 
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2.9.6.2.3. DELO V DVOJICAH 

Ta oblika dela ima prednost pred skupinskim delom v smislu, da je dejavnost  

posameznega učenca tu bolj jasna, sicer pa je delo enako organizirano (Tacol, 2003). 

Pri reševanju problemske naloge pridejo v poštev vse učne oblike. Frontalna pri uvajanju 

reševanja problemov, ko je večini učencev potrebna kontinuirana in neposredna pomoč 

učitelja. Kombiniranje individualnega in skupinskega reševanja je zelo dobrodošlo, del 

skupinskega reševanja opravi vsak učenec zase, na koncu pa se skupinsko razpravlja o 

dobljenih rezultatih (Strmčnik, 1992). 

2.9.6.2.4. POZITIVNI VIDIKI SKUPINSKE UČNE OBLIKE 

Sodelovalne učne oblike so enako koristne za vse učence. Ta ugotovitev je v nasprotju s 

skrbjo nekaterih učiteljev in staršev, da bodo tovrstni pristopi ovirali tiste, ki so sposobni 

najboljših dosežkov, saj raziskave dokazujejo, da imajo tisti z najboljšimi dosežki prav 

toliko koristi od sodelovalnega učenja (v primerjavi s tistimi, ki so sposobni najboljših 

dosežkov v tradicionalnih razredih) kot tisti z nizkimi in povprečnimi dosežki. To pa 

deloma zato, ker učinkovite skupinske metode spodbujajo vse učence neglede na 

sposobnosti; deloma pa tudi zato, ker se učenci, ki so sposobni najboljših dosežkov, učijo s 

pomočjo nudenja podpore šibkejšim sošolcem (Dumont idr., 2013). 

Heterogena skupina zagotavlja pluralen pogled na problem. To skupini omogoča, da si 

raziskovalno delo porazdeli glede na znanja in spretnosti, ki jih imajo posamezni člani. Ti z 

različnimi pogledi prispevajo k obogatitvi interpretacije rezultatov. Rezultati pa imajo 

večjo možnost uporabe in prenosa v prakso (Maurer in Neuhold, 2012). 

2.10 POZITIVNI VIDIKI PROBLEMSKEGA POUKA 

Raziskave dokazujejo, da so učenci pri problemsko naravnanem pouku razvili več 

konceptualnih znanj (razumevanje pojmov in dejstev) od svojih vrstnikov, ki so jih 

poučevali s tradicionalnimi učnimi pristopi. Hkrati pa so bili v primerjavi z vrstniki enako 

uspešni pri proceduralnem znanju (poznavanje in uporaba postopkov).  

Morda pa je pri vsem še bolj pomembno to, da so učenci s problemskim poukom razvijali 

metakognitivne veščine (Hiebert idr., 1996). 

Pozitivne vidike problemskega pouka lahko strnemo v naslednjih točkah: 
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 v učenca usmerjeno učenje: spodbuja aktivno učenje, izboljšuje razumevanje in 

trajnost znanja ter razvija spretnosti za vseživljenjsko učenje (Wood, 2003); 

 motivacijski vidik: pouk poteka v sproščenem vzdušju, v učni proces aktivno 

vključuje vse učence (Wood, 2003); 

 poglabljanje razumevanja: učenci so v interakciji z učnim gradivom oziroma 

ostalimi viri informacij, problemi so aktualizirani, vzeti iz vsakdanjega življenja, s 

katerimi se učenci srečujejo (Wood, 2003); 

 konstruktivističen pristop: aktivira se predznanje, novo znanje se gradi na 

obstoječih konceptualnih okvirjih (Wood, 2003); 

 spodbuja kritično mišljenje (Assessement resource centre at HKU, b.d.); 

 učenci prevzamejo odgovornost za svoje učenje (Assessement resource centre at 

HKU, b.d.);  

 transfer znanj in veščin je večji, saj temeljijo problemi na življenjskih situacijah 

(Assessement resource centre at HKU, b.d.);   

 spodbuja socialne interakcije, razvija komunikacijske veščine, učencem nudi 

možnosti za razvijanje veščin argumentiranja (Assessement resource centre at 

HKU, b.d.); 

 omogoča dinamičnost učnega procesa (Strmčnik, 1992); 

 učence čustveno doživljajsko angažira (Strmčnik, 1992). 

2.11 NEGATIVNI VIDIKI PROBLEMSKEGA POUKA 

Poučevanje z metodo problemskega pouka ni vedno enostavno. Veliko učiteljev je mnenja, 

da metoda problemskega pouka ni ustrezna ali pa je ustrezna le v določenih primerih 

(Teaching and learning through problem solving, 2003). 

Vzroke, zaradi katerih je problemski pouk še vedno redko zastopan, je potrebno iskati v 

objektivnih okoliščinah. Kot take učitelji najpogosteje navajajo (Marentič Požarnik, 2003):  

 premalo časa,  

 preobsežni učni načrti,  
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 preveliko število učencev v razredu,  

 neprimerni oziroma pomanjkljivi pripomočki in oprema. 

Za obstoječe stanje pa so dogovorni tudi subjektivni dejavniki: 

 pojmovanja in prepričanja učiteljev, da z reševanjem problemov pridobljeno znanje 

ni dovolj sistematično (Marentič Požarnik, 2001); 

 od učitelja zahteva, da se spopada z nepričakovanimi idejami, vprašanji in 

komentarji učencev (Center for the integration of research, teaching and learning, 

b.d); 

 učitelji, ki radi posredno prenašajo svoje znanje na učence lahko doživljajo 

problemski pouk kot frustrirajoč (Wood, 2003); 

 zahteva veliko časa za pripravo, organizacijo in izvedbo (Weimer, 2007); 

 včasih skupinska dinamika terja več energije na račun učinkovitosti (Weimer, 

2007); 

 problematiziranje učne vsebine in načrtovanje problemskih nalog je za učitelje ena 

težjih nalog, ki ji mnogi niso kos (Weimer, 2007); 

 učitelji so mnenja, da se z metodo problemskega pouka izgubljajo določena 

specifična vsebinska znanja, zato ni primerna, kadar učenci nimajo dovolj 

ustreznega predznanja (Assessement resource centre at HKU, b.d.); 

 problemska metoda je za mnoge učitelje zelo zahtevna (Assessement resource 

centre at HKU, b.d.). 

V učnih načrtih in učni praksi bi bilo potrebno poiskati ustrezno ravnotežje med količino 

deklarativnega in proceduralnega znanja ter za tako delo učitelje sistematično usposabljati. 

Uvajanje učencev v reševanje problemov zahteva od učitelja tudi osebno gotovost in 

prepričanost vase, saj poteka in rezultata ne more povsem predvideti. Učitelji, ki težko 

prenašajo nove, nepredvidljive situacije, redkeje uporabljajo metodo reševanja problemov 

(Marentič Požarnik, 2001). 
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2.12 RAZVIJANJE PROBLEMSKE SENZITIVNOSTI IN 

SPOSOBNOSTI 

Eden izmed vzrokov za počasno uveljavljanje problemsko usmerjenega poučevanja in 

učenja je šibka razvitost problemske občutljivosti. Od tod izvira pogosto premalo 

osmišljeno znanje, kajti problemski pouk poteka na bistveno višjih ravneh učne aktivnosti 

in mišljenja. 

Problemske zmožnosti učencem niso dane same po sebi, marveč jih je treba sistematično 

razvijati. Pri tem je najpomembnejša motivacija. Najuspešnejša je, če se naslanja na 

obstoječe problemske učne zmožnosti, izkušnje, potrebe učencev ter na aktualne konkretne 

primere. Vsakršno poučevanje in učenje prispevata tudi k razvijanju problemskih 

zmožnosti, seveda pod pogojem, da potekata po hevrističnem načelu, sistematično in z 

razumevanjem, čim dlje od slepega poslušanja. 

Razvoj problemske senzitivnosti je neposredno odvisen od strukture učnih vsebin, metod 

njene obravnave od značaja ter didaktične opremljenosti problemskih vprašanj oziroma 

nalog. 

Koristi naučenega morajo učenci sami spoznati in doživeti ter na podlagi lastnih uspehov 

dvigati svojo notranjo motivacijo za reševanje problemov. Samoopazovanje, miselno 

poglabljanje v lastno ravnanje, kritično presojanje rezultatov in zadovoljstvo ob vsem tem 

so temeljni pogoji, da se učenci problemsko osamosvojijo. S tem si razvijajo tudi splošno 

problemsko mišljenje in ustrezno ravnanje v spremenjenih problemskih situacijah 

(Strmčnik, 2001). 

2.1 USPEŠNOST SODOBNE ŠOLE V PRAKSI 

Konstruktivistična paradigma kot nova razlaga spoznavnih procesov in učenja je tudi v 

slovenskem izobraževalnem prostoru vplivala na temeljne cilje kurikularne prenove, kjer je 

poudarek na povečanju kakovosti in trajnosti pridobljenega znanja (Pečjak in Štrukelj, 

2013). 

Kljub temu šola učenje v glavnem še vedno pojmuje kot prenašanje kopice podatkov in 

znanja, zanemarja pa razvijanje višjih oblik mišljenja, kljub temu da brez višjih oblik 

mišljenja nista mogoča niti učinkovito, uspešno učenje in dobro znanje, kaj šele učinkovito 

in ustvarjalno delovanje in življenje. Prevladujoče šolske razmere ter način pouka in učenja 
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temeljijo in gojijo namreč v glavnem le z besedno in logično-matematično vrsto mišljenja 

(Pečjak in Štrukelj, 2013).  

Empirične raziskave zadnjih let razkrivajo, da v formalnem izobraževanju še vedno 

prevladuje frontalni, spoznavno dokaj nizko zastavljen pouk, kar ima za posledico dokaj 

majhno trajnost in uporabnost znanja. Učenci so navajeni empiričnega, nesamostojnega 

stila mišljenja ter so na ta način prilagojeni frontalnemu poučevanju učiteljev (Marentič 

Požarnik, 2003). 

Na osnovi raziskav je moč potrditi, da utegneta biti pod določenimi pogoji trajnost in 

uporabnost znanja, ki sta pridobljena na aktivni način, večja, kot če so znanja zgolj 

privzeta. Pokazalo se je tudi, da aktivni način pridobivanja znanja omogočajo znanja na 

višjih taksonomskih ravneh (Marentič Požarnik, 2003). 

2.12.1 DIDAKTIČNA PRIPOROČILA PRI POUKU GOSPODINJSTVA 

Gospodinjstvo je šolski predmet, ki se izvaja v petem in šestem razredu osnovne šole. 

Poučevanje in učenje gospodinjstva temeljita na splošnodidaktičnih načelih in 

specialnodidaktičnih metodah. Pri splošnodidaktičnih načelih so poudarjene metode 

praktičnega dela in razvijanja spretnosti, metoda problemskega pouka, metoda projektnega 

dela in metoda terenskega dela. 

Pri izvajanju pouka so dejavnosti načrtovane tako, da učenci v delavniških oblikah 

pridobivajo in preverjajo svoje znanje. Pri tem se učenci povezujejo v pare ali manjše 

skupine  (Simčič, 2011). 

Cilj gospodinjskega pouka je, da učenec sprejme teoretično znanje kot pomemben vidik za 

oblikovanje zdravih prehranskih navad. V kolikor želimo, da bo znanje uporabno tudi v 

praksi, lahko to dosežemo s kombinacijo različnih metod in tehnik. Uporabljajmo metode, 

pri katerih je potrebno aktivno sodelovanje učencev (Lovšin Kozina, 2004). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 METODOLOGIJA 

3.1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

Kot smo ugotovili, empirične raziskave zadnjih let razkrivajo, da v formalnem 

izobraževanju še vedno prevladuje frontalni, spoznavno dokaj nizko zastavljen pouk, kar 

ima za posledico dokaj majhno trajnost in uporabnost znanja. Učenci so navajeni 

empiričnega, nesamostojnega stila mišljenja ter so na ta način prilagojeni frontalnemu 

poučevanju učiteljev. 

Na osnovi raziskav je moč potrditi, da utegneta biti pod določenimi pogoji trajnost in 

uporabnost znanja, ki sta pridobljena na t. i. aktivni način večja, kot če so znanja zgolj 

privzeta. Pokazalo se je tudi, da aktivni način pridobivanja znanja omogočajo znanja na 

višjih taksonomskih ravneh (Marentič Požarnik, 2003). 

Ob tem se nam je zastavilo vprašanje, kakšen vpliv ima lahko posamezna didaktična 

strategija na kvaliteto učenčevega znanja. V ta namen smo zasnovali pedagoški 

eksperiment s ciljem preverjanja učinkovitosti problemskega pouka z vidika znanja 

učencev pri pouku gospodinjstva v 6. razredu. 

S pomočjo intervjuja z osnovnošolskimi učitelji gospodinjstva ter na podlagi analize 

vprašalnika za učence smo pridobiti mnenja o problemsko naravnanem pouku. 

3.1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V diplomskem delu smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako različne učne metode vplivajo na znanje učencev?  

2. Ali je znanje učencev pridobljeno z metodo problemskega pouka, v smislu 

taksonomskih stopenj, bolj poglobljeno in uporabno v primerjavi z znanjem 

pridobljenim s tradicionalno učno metodo? 

3. Ali učitelji pri svojem poučevanju gospodinjstva uporabljajo metodo problemskega 

pouka in kako pogosto jo uporabljajo? 

4. Kakšen je odnos učiteljev in učencev do problemskega pouka pri gospodinjstvu? 
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3.1.2.1 Spremenljivke 

 učna skupina (eksperimentalna, kontrolna); 

 znanje učencev pred eksperimentom (skupni rezultat pri preizkusu znanja pred 

eksperimentom, rezultati pri posameznih nalogah); 

 znanje učencev po eksperimentu (skupni rezultat pri preizkusu znanja po 

eksperimentu, rezultati pri posameznih nalogah); 

 število let učiteljeve delovne prakse; 

 število učencev v oddelku, v katerem učitelji poučujejo gospodinjstvo. 

3.1.3 RAZISKOVALNA METODA 

Raziskovana metoda, ki smo jo uporabili pri diplomskem delu, je deskriptivna, kvalitativna 

in metoda pedagoškega eksperimenta. Instrumenti, s katerim smo zbirali podatke, so delno 

strukturiran intervju, anonimni anketni vprašalnik in preizkusi znanja. 

V didaktični eksperiment in anketni vprašalnik smo vključili dva oddelka učencev, ki so 

bili v š. l. 2015/2016 vpisani v 6. razred osnovne šole v Novem mestu.  

K izvedbi intervjuja smo povabili 10 učiteljev, ki poučujejo gospodinjstvo na različnih 

osnovnih šolah po Sloveniji.  

3.1.3.1 Izvedba dela v eksperimentalni skupini z metodo problemskega pouka in 

skupinsko učno obliko 

Učno enoto V hrani je energija iz vsebinskega sklopa Hrana in prehrana smo v 

eksperimentalni skupini izvajali pri rednem  pouku gospodinjstva v 6. razredu dve šolski 

uri.  

Predhodno smo pripravili učilnico za delo v skupinah. Učence smo razdelili v štiri 

naključne skupine. Ob prihodu v učilnico so učenci žrebali kartončke, na katerih so bile 

sličice različnih živil. Posamezno živilo (marelice, orehi, grozdje…) na kartončku je 

pripadalo določeni skupini. Kartončke s sličicami živil smo razdelili tudi na pladnje z 

vsemi potrebnimi didaktičnimi sredstvi. S takšnim oblikovanjem skupin smo se izognili 

morebitnim nesporazumom med učenci. Vsak učenec v skupini je prejel učni list z navodili 

za delo ter nalogami za reševanje. Skupinam smo razdelili pladnje s potrebnimi 

didaktičnimi sredstvi. Po kratkem uvodnem razgovoru je delo v skupinah potekalo 

samostojno. Učenci so samostojno izvedli eksperiment ob manjših intervencijah učitelja. 
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Po končanem eksperimentu so učenci odgovarjali na zastavljena vprašanja na delovnem 

listu. Sledilo je poročanje posameznih skupin, razprava ter oblikovanje zaključkov in 

sklepov.  

3.1.3.2 Izvedba dela v kontrolni skupini z metodo razlage in demonstracije ter 

frontalno učno obliko 

Učno enoto V hrani je energija iz vsebinskega sklopa Hrana in prehrana smo v kontrolni 

skupini izvajali pri rednem  pouku gospodinjstva v 6. razredu dve šolski uri.  

Učence smo povabili k učiteljevi mizi, na kateri je bila naložena embalaža različnih živil. 

Skupaj so si jo ogledali, nato pa je učitelj razdelil živila v skupine glede na prevladujočo 

hranilno snov. Na tabli je sproti nastajala tabelska slika, na kateri je bila tabela, v katero je 

učitelj vpisoval energijske vrednosti živil ter ostale pomembne podatke. Učenci so tabelsko 

sliko prepisali v zvezke. Sledila je demonstracija eksperimenta. Med izvajanjem je učitelj 

spodbujal učence k opazovanju. Po končani demonstraciji je učitelj povzel potek dela ter 

oblikoval zaključke. Učenci so si ugotovitve zabeležili v zvezek ter narisali skico. Sledilo 

je samostojno reševanje nalog iz učbenika in utrjevanje snovi. Ob koncu so učenci 

individualno reševali test preverjanja znanja. 

3.1.4 POSTOPKI ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Pedagoški eksperiment smo izvedli v dveh oddelkih. V obeh oddelkih oziroma učnih 

skupinah smo načrtovali in izvajali enako učno vsebino oziroma tematski sklop s področja 

prehranskih vsebin ob upoštevanju veljavnih standardov znanja. V enem oddelku 

(eksperimentalna skupina) smo izvajali pouk  po ustaljenem učnem načrtu v obliki sodobne 

didaktične metode t. j. z metodo problemskega pouka. V drugem oddelku (kontrolna 

skupina) pa smo pouk izvajali s tradicionalno učno metodo (razlaga, razgovor, 

demonstracija) pri pouku gospodinjstva. V obeh oddelkih je pouk izvajal isti učitelj. 

Pred izvedbo učne ure so učenci obeh skupin opravili test preverjanja znanja, s katerim 

smo ugotovili predznanje učencev, kakšne so njihove predstave in pojmovanja. Na ta način 

smo tudi ugotovili primerljivost skupin z vidika predznanja in učne uspešnosti.  

Za preverjanje predznanja učencev smo izvedli pilotni test ter tako praktično preverili 

njegovo veljavnost. Vzorca učencev, ki je sodeloval pri pilotnem preverjanju, nismo 

vključili v raziskavo. 
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Po obravnavi učne vsebine z različnima učnima metodama smo s testom znanja preverili 

učinkovitost tradicionalne in sodobne učne metode z vidika kakovosti in uporabnosti 

učenčevega znanja ter ju medsebojno primerjali.  

Po izvedbi pedagoškega eksperimenta so učenci izpolnili anketni vprašalnik, s katerim smo 

preverjali njihov odnos do problemskega pouka. Rezultate smo analizirali s pomočjo 

statističnega računalniškega programa SPSS. Uporabljena je bila deskriptivna statistika. 

Anketiranje med šestošolci je potekalo pri rednem pouku gospodinjstva. 

3.1.5 OPIS VZORCA 

V raziskovalni vzorec sta bili zajeti dve kategoriji. V prvo kategorijo smo vključili učence 

dveh oddelkov osnovne šole iz Novega mesta. 

Učenci so bili razdeljeni v eksperimentalno (ES) in kontrolno (KS) skupino. 

Tabela 1: Vzorec učencev glede na spol in starost (učenci v f in %) 

Spol 
ES KS 

f % Povprečna starost f % Povprečna starost 

Ženski 9 69,2 

11,8 let 

5 38,5 

11,6 let Moški 4 30,8 8 61,5 

Skupaj 13 100 13 100 

 

Kot je razvidno iz Tabele 1, je bilo v pedagoški eksperiment vključenih 26 učencev, 14 (54 

%) deklic in 12 (46 %) dečkov. V eksperimentalni skupini je sodelovalo 13 učencev, od 

tega 9 (69,2 %) deklic in 4 (30,8 %) dečki. V kontrolni skupini pa je prav tako sodelovalo 

13 učencev, od tega 5 (38,5 %) deklic in 8 (62,5 %) dečkov. Povprečna starost vseh 

učencev je 11,7 let.  
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Tabela 2: Vzorec učencev glede na oceno pri gospodinjstvu v 6. razredu (učenci v f in %) 

Ocena pri 

gospodinjstvu v 6. 

Razredu 

ES KS 

f % F % 

5 7 50 6 46 

4 2 14 3 23 

3 3 22 2 15,5 

2 2 14 2 15,5 

1 0 0 0 0 

Skupaj 14 100 13 100 

 

V eksperimentalni skupini ima sedem učencev (50 %) oceno pri gospodinjstvu v šestem 

razredu odlično, dva (14 %) prav dobro,  trije učenci (22 %) dobro in dva učenca zadostno 

(14 %). Povprečna splošna ocena v eksperimentalni skupini pri gospodinjstvu v 6. razredu 

je prav dobro 4. V kontrolni skupini je šest (46 %) učencev z odlično splošno oceno pri 

gospodinjstvu, trije (23%) učenci imajo oceno prav dobro, dva (15,5 %) dobro, dva (15 %) 

zadostno. Povprečna splošna ocena pri gospodinjstvu v 6. razredu v kontrolni skupini je 

prav dobro 4.  

Tabela 3: Vzorec učencev glede na povprečno oceno pri gospodinjstvu v 6. razredu 

Povprečna ocena pri 

gospodinjstvu  v 6. razredu 

ES KS 

Prav dobro 4 Prav dobro 4 

 

Povprečna splošna ocena pri pouku gospodinjstva je tako v eksperimentalni kot v kontrolni 

skupini  prav dobro 4.  

Drugo kategorijo je predstavljalo 10 učiteljev, ki poučujejo gospodinjstvo na različnih 

osnovnih šolah po Sloveniji. V intervjuju je sodelovalo 9 učiteljic in en učitelj. Učitelje 

smo glede na število let delovne dobe razdelili v tri skupine, kot je razvidno iz Tabele 4. 5 

učiteljev (50 %) ima 10 ali manj let delovne dobe, 3 (30 %) učitelji od 10 do 25 let delovne 

dobe in 2 učitelja nad 25 let delovne dobe. Povprečno število let delovne dobe pri učiteljih 

znaša 16,1 let.  
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Tabela 4: Vzorec anketiranih učiteljev glede na število let delovne dobe  (učitelji v f in %) 

Število let delovne prakse F % 

Do 10 let 5 50 

Od 10 do 25 let 3 30 

Nad 25 let 2 20 

Skupaj 10 100 

 

3.1.6 ANALIZA IN PRIMERJAVA REZULTATOV PREVERJANJA 

PREDZNANJA V KONTROLNI IN EKSPERIMENTALNI SKUPINI 

PRED IZVEDBO EKSPERIMENTA 

Pred obravnavo učne enote so učenci obeh skupin (eksperimentalne in kontrolne) opravili 

test preverjanje znanja, s katerim smo ugotovili predznanje  učencev, kakšne so njihove 

predstave in pojmovanja. Na ta način smo ugotovili tudi primerljivost skupin z vidika 

predznanja. 

Preverjanje se je izvajalo 6. in 8. 6. 2016. Pisanje je potekalo 10 minut. 

Test je bil sestavljen iz štirih nalog (Priloga 3). Vsak odgovor v nalogi je bil vrednoten kot 

pravilen ali nepravilen. Kriterij točkovanja je bil oblikovan tako, da je vsak pravilen 

odgovor pri prvi in drugi nalogi znašal po 1 točko, pri tretji in četrti nalogi pa po 2 točki, 

ker nalogi zahtevata utemeljevanje oziroma razlago. Skupno število vseh točk v testu je 9. 

Merilo kvalitete usvojenega znanja predstavlja % pravilnih odgovorov. 

Tabela 5: Predstave o vsebnosti energijskih vrednosti v različnih živilih (učenci v f in %) 

Izbran odgovor 
ES KS 

f % f % 

Jagode 9 64,3 7 53,9 

Rastlinsko olje 2 14,3 4 30,8 

Jogurt 1 7,1 0 0 

Korenje 2 14,3 2 15,4 

Skupaj 14 100 13 100 

 

Dva (14,3 %) učenca eksperimentalne skupine in štirje (30,8 %) učenci kontrolne skupine 

so  pravilno razbrali, da ima izmed v tabeli podanih živil najvišjo energijsko vrednost 



Rustja, N. Problemski pouk pri pouku gospodinjstva v 6. razredu  osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 

38 

 

rastlinsko olje. Glede na nizek odstotek pravilnih odgovorov v obeh skupinah  lahko 

predvidevamo, da učenci niso pozorni na količinska razmerja oziroma so avtomatično brez 

premisleka prepisovali številke iz tabele ali pa so njihove predstave o energijskih 

vrednostih živil napačne.  

Tabela 6: Predstave učencev o prevladujočih hranilnih snoveh v živilu (učenci v f in %) 

Odgovori učencev 
ES KS 

F % F % 

Vitamini in minerali 4 28,5 1 7,7 

Maščobe 2 14,3 1 7,7 

Beljakovine 1 7,1 0 0 

Sladkor 1 7,1 2 15,4 

Jagode 1 7,1 2 15,4 

Rastlinsko olje 1 7,1 1 7,7 

kJ 3 21,4 0 0 

Voda 0 0 2 15,4 

Rastline 0 0 1 7,7 

Ni odgovora 1 7,1 3 23,1 

Skupaj 14 100 13 100 

 

Da so prevladujoča hranilna snov v rastlinskem olju maščobe, sta pravilno odgovorila dva 

(14,3 %) učenca eksperimentalne skupine in en (7,7 %)  učenec kontrolne skupine. Iz 

pestrega nabora napačnih odgovorov lahko sklepamo, da predstave učencev obeh skupin o 

pojmu hranilne snovi niso jasne oziroma da učenci ne vedo, katera snov v določenem 

živilu prevladuje. Največ učencev eksperimentalne in kontrolne skupine je odgovorilo, da 

so vitamini in minerali tisti, ki prevladujejo v omenjenem živilu. Vzrok za to lahko iščemo 

v predhodni nalogi, saj se odgovor navezuje nanjo. 
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Tabela 7: Utemeljevanje vzroka za večjo energijsko vrednost v sardelah v primerjavi  z 

energijsko vrednostjo sardel v olju (učenci v f in %) 

 
ES KS 

f % f % 

Pravilen odgovor 1 7,1 5 38,5 

Nepravilen odgovor 10 71,5 7 53,9 

Ni odgovora 3 21,4 1 7,7 

Skupaj 14 100 13 100 

 

Da je vzrok za razliko v energijski vrednosti sardel in sardel v olju v vsebnosti dodatne 

maščobe, ki jo vsebujejo sardele v olju, je pravilno navedlo pet (38,5 %) učencev kontrolne 

skupine in en (7,1 %) učenec eksperimentalne skupine. Iz ostalih odgovorov lahko 

povzamemo, da učenci nepopolno sklepajo oziroma ne vedo, da so v olju maščobe z 

visoko energijsko vrednostjo. 

Tabela 8: Poznavanje merske enote za označevanje energijske vrednosti živila pri 

preverjanju predznanja (učenci v f in %) 

 
ES KS 

f % f % 

Pravilen odgovor 4 28,6 2 15,4 

Nepravilen odgovor 7 50 8 61,5 

Ni odgovora 3 21,4 3 23,1 

Skupaj 14 100 13 100 

 

Da je joul (J) merska enota, s katero označujemo energijsko vrednost živil, so pravilno 

odgovorili štirje (28,6 %) učenci iz eksperimentalne skupine in dva (15,4 %) učenca iz 

kontrolne skupine. Kot pravilen odgovor smo upoštevali tudi odgovor učenca, ki je kot 

mersko enoto za označevanje energijske vrednosti navedel kalorije (cal). Ostali učenci so 

navajali grame, različne vrste živil ali hranilne snovi, kar smo smatrali za napačen 

odgovor. Iz rezultatov tabele lahko sklepamo, da učenci slabo poznajo enote za energijske 

vrednosti. 
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Tabela 9: Poznavanje energijske vrednosti 1g ogljikovih hidratov (učenci v f in %) 

 
ES KS 

f % F % 

17 J 2 14,3 1 7,7 

37 J 3 21,4 5 38,5 

17000 J 6 42,9 6 46,2 

37000 J 3 21,4 1 7,7 

Skupaj 14 100 13 100 

 

Da vsebuje 1 g ogljikovih hidratov 17000 J je pravilno odgovorila slaba polovica  (42,9 %) 

učencev v eksperimentalni skupini in prav tako polovica (46,2 %) učencev kontrolne 

skupine. Glede na to, da je naloga izbirnega tipa, težko sklepamo, ali učenci dejansko 

poznajo energijsko vrednost enega grama ogljikovih hidratov ali pa so le ugibali pravilno 

rešitev oziroma nanjo sklepali s pomočjo tabele iz prve naloge. Ali pa niso pozorno brali 

tabele. 

Tabela 10: Primerjanje energijske vrednosti 10 g marelic in 10 g orehovih jedrc na podlagi 

prevladujoče hranilne skupine (učenci v f in %) 

 
ES KS 

f % f % 

Popolnoma pravilen odgovor 1 7,1 1 7,7 

Deloma pravilen odgovor 6 42,9 4 30,8 

Nepravilen odgovor/ ni odgovora 7 50 8 61,6 

Skupaj 14 100 13 100 

 

Da ima 10 g orehovih jedrc višjo energijsko vrednost kot pa 10 g marelic zaradi 

prevladujočih maščob, sta pravilno odgovorila dva učenca. Eden (7,1 %) iz 

eksperimentalne in eden (7,7 %) iz kontrolne skupine.  Večina učencev obeh skupin meni, 

da imajo višjo energijsko vrednost orehova jedrca, ker vsebujejo maščobe, vendar ne 

utemeljijo svojega odgovora v celoti. Pri tej nalogi so zanimive tudi predstave nekaterih 

učencev o tem, da ima sladkor višjo energijsko vrednost kot maščobe. 
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Tabela 11: Izbira malice za izlet v gore, če sta na voljo čokolada in jabolko (učenci v f in 

%) 

 
ES KS 

f % F % 

Popolnoma pravilen odgovor 1 7,1 4 30,8 

Nepravilen odgovor/ ni odgovora 13 92,9 9 69,2 

Skupaj 14 100 13 100 

 

Štirje (30,8 %) učenci kontrolne skupine in en (7,1 %) učenec eksperimentalne skupine so 

pravilno predlagali za malico na pohodu v gore čokolado, saj ima višje energijske 

vrednosti, ki jih človek potrebuje, da nadomesti izgubljeno energijo ob večjih naporih. 

Večina učencev eksperimentalne in kontrolne skupine se je odločila za jabolko, ker meni, 

da je jabolko bolj zdravo, ima več vitaminov, je sočno in s tem tudi pokrije potrebo po 

vodi. Poudarjajo tudi pomen sadja za zdravje človeka in škodljive vplive sladkarij. Pri 

nalogi pridejo do izraza predstave učencev o tem, da imajo sladkorji višjo energijsko 

vrednost kot maščobe, kar se je pokazalo že pri prejšnji nalogi ter poudarjajo pomen 

uživanja zdravih živil. Učenci ne prepoznajo, ne povežejo ali pa spregledajo podatek,  da je 

za  pohod v gore primernejša hrana z višjo energijsko vrednostjo. 

Tabela 12: Primerjava rezultatov preverjanja predznanja v eksperimentalni (ES) in 

kontrolni skupini (KS) po posameznih nalogah (učenci v f in %) 

Naloga 
ES KS 

F % f % 

1. a 2 14,3 4 30,8 

1. b 2 14,3 1 7,7 

1. c 1 7,1 5 38,5 

1. d 4 28,6 2 15,4 

2. 6 42,9 6 46,2 

3. 1 7,1 1 7,7 

4. 1 7,1 4 30,8 

Skupaj 14 100,0 13 100,0 
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Graf 1: Primerjava deležev pravilnih odgovorov pri preverjanju predznanja v 

eksperimentalni (ES) in kontrolni skupini (KS) (N= 27) 

Na osnovi primerjave rezultatov preverjanja znanja v eksperimentalni in kontrolni skupini 

posameznih nalog lahko ugotovimo, da so učenci kontrolne skupine reševali nekoliko bolje 

uspešno naloge 1. a, 1. c, 2, 3, in 4 kot učenci eksperimentalne skupine, ki pa so bili bolj 

uspešni pri nalogi 1. b in 1. d.  

Tabela 13: Povprečna vrednost doseženih točk pri preverjanju predznanja v 

eksperimentalni (ES) in kontrolni skupini (KS) 

ES KS 

Število vseh 

možnih točk 

Povprečna vrednost 

doseženih točk 
% 

Število vseh 

možnih točk 

Povprečna vrednost 

doseženih točk 
% 

9 2,1 23 9 2,5 28,2 

 

Na osnovi povprečne vrednosti doseženih točk pri preverjanju predznanja v 

eksperimentalni in kontrolni skupini lahko ugotovimo, da so učenci v kontrolni skupini 

dosegli več točk kot učenci v eksperimentalni skupini. Povprečno število doseženih točk v 

eksperimentalni skupini je znašalo 2,1 točke, v kontrolni skupini pa 2,5 točke, kar je v 

povprečju za 0,4 točke več. Vendar pa kljub temu v predznanju učencev ni bistvenega 

razhajanja, tako lahko predvidevamo, da je znanje učencev obeh skupin primerljivo. 
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3.1.7 ANALIZA IN PRIMERJAVA REZULTATOV PREVERJANJA ZNANJA 

V EKSPERIMENTALNI IN KONTROLNI SKUPINI  PO ZAKLJUČKU 

EKSPERIMENTA 

Po zaključeni obravnavi učne enote so učenci obeh skupin (eksperimentalne in kontrolne) 

pisali test preverjanja znanja (Priloga 4). Test je obsegal 5 nalog.  

Vsak odgovor v nalogi je bil vrednoten kot pravilen ali nepravilen. Kriterij točkovanja je 

bil oblikovan tako, da je vsak pravilen odgovor pri prvi nalogi znašal po 1 točko (skupaj 4), 

pri tretji in četrti nalogi po 2 točki. Druga in peta naloga pa sta bili vrednoteni s tremi 

točkami, ker je naloga problemsko zasnovana in zahteva oceno, opis postopka in pravilno 

rešitev. Skupno število vseh točk v testu je 14. Merilo kvalitete usvojenega znanja 

predstavlja % pravilnih odgovorov. 

Tabela 14: Poznavanje vsebnosti energijskih vrednosti v različnih živilih (učenci v f in %) 

Odgovor 
ES KS 

f % f % 

Krompir 0 0 0 0 

Marelice 1 7,7 1 7,7 

Paradižnik 0 0 0 0 

Čips 1 7,7 2 15,4 

Mleko 3 23,1 3 23,1 

Nemastno goveje meso 0 0 0 0 

Rastlinsko olje 8 61,5 7 53,9 

Skupaj 13 100 13 100 

 

Osem učencev (61,5 %) eksperimentalne in sedem učencev (53,9 %) kontrolne skupine je 

iz tabele pravilno razbralo, da ima izmed podanih živil najvišjo energijsko vrednost 

rastlinsko olje. Vzroke za napačne odgovore lahko iščemo v površnosti pri reševanju. 

Učenci so verjetno brez premisleka iz tabele prepisali najvišjo vrednost (marelica, mleko) 

in pri tem niso bili pozorni na enote in količinska razmerja ali pa so na podlagi lastnih 

prepričanj izbrali živilo, za katerega so mnenja, da vsebuje najvišjo energijsko vrednost 

(čips). 
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Primerjava rezultatov pred in po obravnavi snovi kaže, da se je znanje v obeh skupinah 

precej izboljšalo. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da med skupinama po obravnavi v 

znanju ni bistvenih razlik.  

Tabela 15: Poznavanje prevladujoče hranilne snovi v živilu (učenci v f in %) 

Odgovor učenca 
ES KS 

F % f % 

Maščobe 7 53,9 6 46,1 

Vitamini in minerali 1 7,7 0 0 

Olje 1 7,7 0 0 

Mleko 3 23,1 1 7,7 

Energija 0 0 1 7,7 

Marelice 0 0 1 7,7 

Ogljikovi hidrati 0 0 1 7,7 

Odgovor se izključuje 1 7,7 3 23,1 

Skupaj 13 100 13 100 

 

Da so maščobe prevladujoča hranilna snov v rastlinskem olju je pravilno odgovorilo sedem 

učencev (53,9 %) eksperimentalne skupine in šest učencev (46,1 %)  kontrolne skupine. Za 

ostale učence lahko trdimo, da ne poznajo pojma hranilna snov ali pa so napisali napačen 

odgovor, ker se ta navezuje na prejšnjo nalogo. V tem primeru tudi nismo točkovali 

odgovorov, ki so bili sicer pravilni, vendar se niso pravilno navezovali na odgovor oziroma 

prejšnje naloge.  

Primerjava rezultatov pred in po obravnavi snovi kaže, da se je znanje v obeh skupinah 

precej izboljšalo. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da med skupinama po obravnavi v 

znanju ni bistvenih razlik, nekoliko boljši rezultati so v eksperimentalni skupini. 
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Tabela 16: Utemeljevanje vzroka za večjo energijsko vrednost v čipsu, v primerjavi  z 

energijsko vrednostjo krompirja (učenci v f in %) 

 

ES KS 

F % f % 

Pravilen odgovor 7 53,9 7 53,9 

Nepravilen odgovor 4 30,8 5 38,5 

Ni odgovora 2 15,4 1 7,7 

Skupaj 13 100 13 100 

 

Da je vzrok za razliko v energijski vrednosti čipsa in krompirja v vsebnosti dodatne 

maščobe, ki jo vsebuje čips, zaradi priprave (cvrenja v olju) je navedlo sedem učencev 

(53,9 %) eksperimentalne skupine in sedem učencev (53,9%) kontrolne skupine. Ostali 

učenci so navajali vzroke v raznih dodatkih, ki jih vsebuje čips (sol, paprika, sladkor),  kar 

smo smatrali kot nepravilen odgovor. Trije učenci na vprašanje niso odgovorili.  

Kot lahko razberemo iz Tabele 16, je znanje učencev obeh skupin primerljivo. Primerjava 

rezultatov pred in po obravnavi snovi kaže, da se je znanje predvsem v eksperimentalni 

skupini močno izboljšalo. 

Tabela 17: Poznavanje merske enote za označevanje energijske vrednosti živila (učenci v f 

in %) 

 
ES KS 

F % f % 

Pravilen odgovor 10 76,9 7 53,9 

Nepravilen odgovor 2 15,4 5 38,5 

Ni odgovora 1 7,7 1 7,7 

Skupaj 13 100 13 100 

 

Da je joule (J) merska enota, s katero označujemo energijsko vrednost živil, je pravilno 

navedlo deset (76,9 %) učencev eksperimentalne skupine in sedem (53,9 %) učencev 

kontrolne skupine. Iz rezultatov tabele lahko sklepamo, da je znanje učencev v 

eksperimentalni skupini boljše kot v kontrolni skupini, kar pripisujemo samostojnemu delu 

v skupini, kjer so učenci rokovali z različno embalažo živil in samostojno izpisovali 

podatke. Na ta način se je znanje poglobilo in ohranilo.  
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Primerjava rezultatov pred in po obravnavi snovi kaže, da se je znanje v obeh skupinah 

močno izboljšalo.  

Tabela 18: Izračun energijske vrednosti v 5 g orehovega jedrca (učenci v f in %) 

 
ES KS 

f % F % 

Popolnoma pravilen odgovor 4 30,8 2 15,4 

Delno pravilen odgovor 5 38,5 3 23,1 

Nepravilen odgovor/ni odgovora 4 30,8 8 61,5 

Skupaj 13 100 13 100 

 

Štirje (30,8 %) učenci iz eksperimentalne skupine in dva (15,4 %) učenca iz kontrolne 

skupine so popolnoma pravilno izračunali vrednost 5 g orehovega jedrca, ki znaša 142,35 

kJ. Za pravilni rezultat je bilo potrebno oblikovati postopek reševanja. S pomočjo tabele, v 

kateri so bili navedeni podatki je bilo potrebno prepoznati energijsko vrednost orehovega 

jedrca ter ga preračunati iz 100 g na 5 g. Potrebno je bilo zapisati tudi mersko enoto za 

energijsko vrednost. Vse našteto smo vrednotili kot popolnoma pravilen odgovor. Kot 

delno pravilen odgovor smo smatrali pravilen postopek z manjkajočo mersko enoto. 

Učencev, ki so popolnoma pravilno ali delno pravilno rešili nalogo, je bilo v 

eksperimentalni skupini devet (69,2 %), v kontrolni skupini pa je bilo takih učencev pet 

(38,5 %). Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da so učenci v eksperimentalni skupini 

reševali nalogo bolj uspešno od učencev v kontrolni skupini, ki v večini niso niti poskušali 

z reševanjem. Vzrok za nastalo razliko lahko iščemo v samostojnem problemskem učenju, 

kjer so učenci ob manjši pomoči učitelja razvijali postopek za reševanje problemske naloge 

in so to znanje prenesli v novo situacijo. 

Tabela 19: Poznavanje energijskih vrednosti različnih živil glede na vsebnost 

prevladujočih hranilne snovi (učenci v f in %) 

 
ES KS 

f % f % 

Popolnoma pravilen odgovor 10 76,9 3 23,1 

Delno pravilen odgovor 1 7,7 9 69,2 

Nepravilen odgovor/ni odgovora 2 15,4 1 7,7 

Skupaj 13 100 13 100 
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Kot je razvidno iz Tabele 19, je večina (76,9 %) učencev iz eksperimentalne skupine 

popolnoma pravilno odgovorila, da bi voda dosegla višjo temperaturo v primeru, če bi jo 

segrevali s sežiganjem lešnikov kot pa s sežiganjem rozin ter svojo izbiro tudi utemeljila, 

da jo to posledica vsebnosti maščob v lešniku, ki ima višjo energijsko vrednost od rozin. 

Večina (69,2 %) učencev kontrolne skupine je sicer pravilno odgovorila, da se bo voda bolj 

segrela v primeru, ko jo segrevamo s sežiganjem lešnikov, vendar pa izbire ni utemeljila. 

Vzroke za nastale razlike med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine lahko ponovno 

iščemo v pozitivnem vplivu problemske učne metode, saj so učenci eksperimentalne 

skupine pri problemskem pouku samostojno izvedli eksperiment, oblikovali rezultate in si 

jih medsebojno izmenjali. S tem so razvijali veščine utemeljevanja in argumentiranja ter 

jih prenesli v novo problemsko situacijo.  

Primerjava rezultatov pred in po obravnavi snovi kaže, da se je znanje v obeh skupinah 

močno izboljšalo.  

Tabela 20: Poznavanje vsebnosti prevladujoče hranilne snovi v živilih in uvrščanje živil v 

prehransko piramido (učenci v f in %) 

 
ES KS 

f % f % 

Popolnoma pravilen odgovor 5 38,5 1 7,7 

Delno pravilen odgovor 1 7,7 8 61,5 

Nepravilen odgovor/ni odgovora 7 53,9 4 30,8 

Skupaj 13 100 13 100 

 

Pet (38,5 %) učencev eksperimentalne skupine in en (7,7 %) učenec kontrolne skupine je 

oreščke (lešnike, orehe, pistacije in arašide) uvrstilo na vrh prehranske piramide, kamor 

sodijo živila z več maščobami. Ostali učenci so večinoma prepoznali, da so oreščki živila, 

v katerih prevladujejo maščobe, vendar pa jih niso znali ali pa so jih napačno razvrstili v 

prehransko piramido. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da je znanje učencev 

eksperimentalne skupine bolj poglobljeno in ga bolje prenesejo v novo situacijo.  
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Tabela 21: Izračun energijske vrednosti šolske malice (učenci v f in %) 

 
ES KS 

F % F % 

Popolnoma pravilen odgovor 1 7,7 0 0 

Delno pravilen odgovor 4 30,8 0 0 

Nepravilen odgovor/ni odgovora 8 61,5 13 100 

Skupaj 13 100 13 100 

 

Naloga je matematično zastavljena in zahteva uporabo višjih miselnih procesov ter 

povezovanje večih neznank. Kot lahko razberemo iz rezultatov je zadnja naloga vsem 

učencem predstavljala velik izziv, saj jo je le en (7,7 %) učenec iz eksperimentalne skupine 

rešil popolnoma pravilno. Štirje (30,8 %) učenci eksperimentalne skupine so se naloge 

sicer lotili in nakazali pot reševanja. Največ težav so jim predstavljale količinske predstave 

in količinska razmerja. Nepravilno so ocenili maso zaužitega živila, kar je vodilo v 

napačen izračun. Pravilno pa so nakazali energijske vrednosti ogljikovih hidratov in 

maščob, kar pomeni, da so prepoznali prevladujoče hranilne snovi v živilih in njihove 

energijske vrednosti. Tudi pri tej nalogi lahko ugotovimo, da so prišle do izraza veščine, 

pridobljene pri metodi problemskega pouka. Učenci eksperimentalne skupine so nalogo 

sprejeli kot izziv in se lotili postopka ter osvojeno znanje skušali uporabiti pri reševanju. 

Bolje so izkoristili veščine samostojnega iskanja podatkov, ki so jih uporabili tudi pri 

problemskem pouku.  
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Tabela 22: Primerjava rezultatov preverjanja znanja v eksperimentalni (ES) in kontrolni 

skupini (KS) posameznih nalog ob koncu eksperimenta (učenci v f in v %) 

Naloga 

 

ES KS 

f % f % 

1. a 8 61,5 7 53,9 

1. b 7 53,9 6 46,1 

1. c 7 53,9 7 53,9 

1. d 10 76,9 7 53,9 

2. 4 30,8 2 15,4 

3. 10 76,9 3 23,1 

4. 5 35,5 1 7,7 

5. 1 7,7 0 0 

Skupaj 13 100 13 100 

 

 

Graf 2: Primerjava deležev pravilnih odgovorov pri preverjanju znanja v eksperimentalni 

(ES) in kontrolni skupini (KS) po zaključku eksperimenta (N= 26) 

Na osnovi primerjave rezultatov preverjanja znanja po izvedbi eksperimenta v 

eksperimentalni in kontrolni skupini posameznih nalog lahko ugotovimo, da so učenci 

eksperimentalne skupine reševali vse naloge bolj uspešno kot učenci kontrolne skupine. 

Razen pri nalogi 1. c, kjer sta bili obe skupini enako uspešni. 
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Tabela 23: Povprečna vrednost doseženih točk pri preverjanju predznanja v 

eksperimentalni (ES) in kontrolni skupini (KS) 

ES KS 

Število vseh 

možnih točk 

Povprečna vrednost 

doseženih točk 
% 

Število vseh 

možnih točk 

Povprečna vrednost 

doseženih točk 
% 

14 7,2 51,1 14 4,8 34,1 

 

Prav tako lahko na osnovi povprečne vrednosti doseženih točk pri preverjanju znanja v 

eksperimentalni in kontrolni skupini ugotovimo, da so učenci v eksperimentalni skupini 

dosegli več točk kot učenci v kontrolni skupini. Povprečno število doseženih točk v 

eksperimentalni skupini je znašalo 7,2 točke, v kontrolni skupini pa 4,8 točke, kar je v 

povprečju za 2,4 točke manj.  

 

Graf 3: Primerjava deležev povprečne vrednosti doseženih točk pri preverjanju znanja v 

eksperimentalni (ES) in kontrolni skupini (KS) pred in po izvedbi eksperimenta (N= 26) 

Na osnovi primerjave deležev povprečne vrednosti doseženih točk pri preverjanju znanja v 

eksperimentalni in kontrolni skupini po zaključku eksperimenta, kar prikazuje Graf 3, 

lahko sklepamo, da je znanje učencev eksperimentalne skupine, glede na osvojeno 

povprečno število točk, boljše in bolj poglobljeno. Učenci eksperimentalne skupine svoje 
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znanje bolj uspešno prenašajo v nove situacije od svojih vrstnikov v kontrolni skupini, ki 

so obravnavali učno snov s tradicionalno učno metodo.  

Z eksperimentom smo prišli do podobnih ugotovitev, kot jih navaja D. F. Wood (2003), ki 

pravi, da problemski pouk poglablja razumevanje in da je transfer tako pridobljenega 

znanja večji. Uporaba problemskega pouka torej vodi v višjo kvaliteto usvojenega znanja 

kot tradicionalni učni pristop. 

Kljub bolj uspešnemu reševanju problemskih nalog v eksperimentalni skupini, v primerjavi 

s kontrolno skupino, pa so učenci eksperimentalne skupine dosegli dokaj nizke povprečne 

vrednosti doseženih točk, saj te predstavljajo le 51,1 %. Vzroke za manj uspešno reševanje 

problemskih nalog  lahko pripišemo nizkim problemskim učnim zmožnostim učencev, ki 

po mnenju Strmčnika (1992) niso dane same po sebi, pač pa jih je potrebno sistematično 

razvijati.  

3.1.8 REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

Po izvedbi učne enote so učenci izpolnili anketni vprašalnik, s katerim smo preverjali 

njihov odnos do problemskega pouka. 

Anketni vprašalnik (Priloga 5) je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del je vseboval pet 

anketnih vprašanj. Prva tri vprašanja so bila zaprtega tipa, četrto in peto vprašanje pa 

odprtega tipa. Prvi dve vprašanji sta bili oblikovani zaradi ugotavljanja objektivnih dejstev 

(spol in splošni uspeh v 6. razredu), preostala vprašanja pa so bila oblikovana v skladu z 

namenom raziskave.  
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Tabela 24: Delež odgovorov, ki predstavljajo, kaj je bilo učencev najbolj všeč pri učni uri 

(odgovori v f in %) 

Trditev f % 

Da smo samostojno izvajali eksperiment 8 32 

Snov, ki smo jo obravnavali 5 20 

Da smo delali v skupinah 4 16 

Da je bilo sproščeno vzdušje 3 12 

Da mi ni bilo treba ves čas sedeti pri miru 3 12 

Da bom lahkoto, kar sem se danes naučil, uporabil v vsakdanjem življenju 2 8 

Da smo učenci sami poiskali rešitve naloge 0 0 

Da so sošolci in učiteljica upoštevali moje predloge 0 0 

Da sem s sošolci lahko izmenjal mnenje 0 0 

Skupaj  25 100 

 

Iz Tabele 24 je razvidno, da je bilo učencem pri uri gospodinjstva najbolj všeč, da so 

samostojno izvajali eksperiment (32 % vseh odgovorov), všeč jim je bila snov, ki so jo 

obravnavali (20 % vseh odgovorov), da so delali v skupinah (16 % vseh odgovorov), da je 

bilo sproščeno vzdušje (12 % vseh odgovorov), da jim ni bilo treba ves čas sedeti pri miru 

(12 % vseh odgovorov) ter da bodo lahko pridobljeno znanje uporabili v vsakdanjem 

življenju (8 % vseh odgovorov). Nihče izmed učencev ni izbral odgovorov, da mu je bilo 

pri uri najbolj všeč, da so učenci samostojno iskali rešitve naloge ali da so sošolci in 

učiteljica upoštevali njegovo mnenje ter da si je s sošolci lahko izmenjal mnenje. 

Večina učencev eksperimentalne skupine pri uri gospodinjstva ni imela nobenih težav. 

Eden izmed učencev pa je izpostavil, da je imel težave s sošolcem v skupini, s katerim se 

že dlje časa ne razumeta.  

Drugi del vprašalnika je sestavljalo 19 trditev,  ki smo jih oblikovali v tristopenjsko 

Likertovo letvico. Stališča učencev smo ugotavljali na osnovi ocene stopnje strinjanja z 

navedenimi trditvami, pri čemer so se učenci do trditev opredeljevali na sledeč način: ne 

strinjam se-1, nisem odločen/-a-2, strinjam se-3. Rezultati anketnega vprašalnika so podani 

s stopnjami lestvice, v številu učencev (f) ter v odstotkih (%). Preračunani so na 13 

učencev, kolikor jih je sodelovali pri izvedbi ankete. 

S trditvami v vprašalniku smo zbrali mnenja učencev in njihov pogled na problemski pouk. 

V nadaljevanju so trditve zapisane po posameznih sklopih. 
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Tabela 25: Stališča učencev o priljubljenosti problemskega pouka 

Št. Trditev Ne strinjam se-

1 
Nisem 

odločen/-a-2 
Strinjam se-3 M SD 

f % f % f % 

1. Gospodinjstvo imam rad/-a 0 0 5 38,5 8 61,5 2,6 0,51 

4. Današnji pouk gospodinjstva 

mi je bil bolj všeč kot sicer. 
0 0 1 7,7 12 92,3 2,9 0,28 

5. Želel/-a bi si, da bi pouk na tak 

način potekal pogosteje. 
0 0 2 15,4 11 84,6 2,8 0,44 

6. Snov, ki jo obravnavamo pri 

gospodinjstvu mi,je običajno 

zanimiva. 

1 7,7 7 53,9 5 38,5 2,3 0,63 

7. Snov, ki smo jo obravnavali 

danes, mi je bila bolj zanimiva 

kot ponavadi. 

1 7,7 1 7,7 11 84,6 2,8 0,56 

Legenda: 1-ne strinjam se, 2-nisem odločen-a, 3-strinjam se M (povprečna vrednost), SD (standardni 

odklon) 

Iz Tabele 25 je razvidno, da ima večina učencev (61,5 %) rada predmet gospodinjstvo. 

Prav tako je razvidno, da je bil problemski pouk veliki večina učencev (92,3 %) všeč in 

večina učencev (84,6 %) si želi, da bi pouk v obliki problemskega pouka potekal 

pogosteje. Enak delež učencev (84,6 %) se strinja, da je bila snov, ki so jo obravnavali z 

metodo problemskega pouka bolj zanimiva kot sicer.  
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Tabela 26: Stališča učencev o vplivu problemskega pouka na kakovost njihovega znanja, 

na aktivno vlogo učenca ter prenos znanja v nove problemske situacije 

Št. Trditev Ne strinjam se-

1 
Nisem 

odločen/-a-2 
Strinjam se-3 M SD 

f % f % f % 

2. Pri gospodinjstvu se veliko 

naučim, kadar učitelj/-ica 

razlaga učno snov, jaz pa si ob 

razlagi novo snov zapisujem v 

zvezek. 

2 15,4 7 53,9 4 30,8 2,2 0,69 

3. Pri gospodinjstvu se veliko 

naučim, ko v skupini s sošolci 

samostojno in ob manjši 

pomoči učitelja/-ice izvajamo 

eksperimente, rešujemo naloge 

in delovne liste. 

1 7,7 5 38,5 7 53,9 2,5 0,66 

18. Pri pouku gospodinjstva 

običajno sodelujem. 
0 0 5 38,5 8 61,5 2,6 0,51 

19. Pri današnjem pouku 

gospodinjstva sem sodeloval 

bolj kot ponavadi. 

2 15,4 5 38,5 6 46,2 2,3 0,75 

8. Pri gospodinjstvu se običajno 

naučim veliko novega. 
1 7,7 7 53,9 5 38,5 2,3 0,63 

9. Imam občutek, da sem se danes 

pri gospodinjstvu naučil več kot 

ponavadi. 

1 7,7 6 46.2 6 46.2 2,4 0,65 

10. Pri gospodinjstvu običajno 

pridobim informacije, ki jih 

lahko uporabim v vsakdanjem 

življenju. 

0 0 2 15,4 11 84,6 2,9 0,38 

11. Pri današnji uri gospodinjstva 

sem pridobil informacije, ki jih 

bom lahko uporabil v 

vsakdanjem življenju. 

1 7,7 5 38,5 7 53,9 2,5 0,66 

Legenda: 1-ne strinjam se, 2-nisem odločen-a, 3-strinjam se, M (povprečna vrednost), SD (standardni 

odklon) 

Več kot polovica anketiranih učencev (53,9 %) se strinja s trditvijo, da se več naučijo 

takrat, ko so pri pouku aktivni, izvajajo eksperimente ali rešujejo delovne liste kot pa v 

primeru, ko poslušajo razlago učitelja. Nekaj manj kot polovica učencev trdi, da so se pri 

problemskem pouku naučili več kot sicer, kar podpirajo tudi teoretične ugotovitve (Hiebert 

idr., 1996). Na osnovi trditev lahko sklepamo, da je učencem všeč samostojno raziskovanje 
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oziroma eksperimentiranje, kjer so v vlogi aktivnega iskalca znanja, kar pa je tudi eden od 

bistvenih ciljev problemskega pouka, ki naj bi bil organiziran tako, da spodbuja aktivno 

učenje ter odkrivanje in izgradnjo lastnega znanja (Plut-Pregelj, 2004). Eden izmed ciljev 

problemskega pouka je tudi, da omogoča transfer in uporabo znanja v različnih kontekstih 

(Dumont idr., 2013). Da bodo učenci znanje, ki so ga pridobili pri pouku, uporabili tudi v 

vsakdanjih življenjskih situacijah, se strinja nekaj več kot polovica učencev (53,9 %). 

Tabela 27: Stališče učencev o vplivu problemskega pouka na delo v skupini 

Št. Trditev Ne strinjam se-1 Nisem 

odločen/-a-2 
Strinjam se-3 M SD 

f % f % f % 

14. Običajno mi je všeč, da 

rešujem nalogo skupaj s 

sošolci. 

2 15,4 3 23,1 8 61,5 2,5 0,78 

15. Všeč mi je bilo, da sem danes 

nalogo reševal skupaj s sošolci. 
2 15,4 3 23,1 8 61,5 2,5 0,78 

Legenda: 1-ne strinjam se, 2-nisem odločen-a, 3-strinjam se, M (povprečna vrednost), SD (standardni 

odklon) 

Iz Tabele 27 je razvidno, da več kot polovica učencev (61,5 %) izraža pozitiven odnos do 

dela v skupini, kar sovpada s teoretičnimi predpostavkami, da učenje ni le individualen, 

ampak tudi socialen proces ter da v skupinskem sodelovanju, interakciji in dialogu učenci 

luščijo pomen naučenega (Marentič Požarnik, 2003). 

Tabela 28: Stališča učencev o vplivu problemskega pouka na priložnost izražanje mnenja 

Št. Trditev Ne strinjam se-

1 
Nisem 

odločen/-a-2 
Strinjam se-3 M SD 

f % f % f % 

16. Pri gospodinjstvu pogosto 

izražam svoje mnenje. 
3 23,1 7 53,9 3 23,1 2 0,71 

17. Občutek imam, da sem danes 

pri reševanju naloge v skupini 

lažje izrazil svoje mnenje kot 

sicer. 

3 23,1 7 53,9 3 23,1 2 0,71 

Legenda: 1-ne strinjam se, 2-nisem odločen-a, 3-strinjam se, M (povprečna vrednost), SD (standardni 

odklon) 
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Kot je razvidno iz Tabele 28 nekaj več kot polovica učencev (53,9 %) nima občutka, da bi 

pri reševanju nalog v skupini lažje izrazili svoje mnenje. Predvidevamo lahko, da je 

mnenje učencev takšno, ker je gospodinjstvo predmet, ki je že v osnovi naravnan tako, da 

si učenci medsebojno izmenjujejo mnenja tudi sicer ali pa so vzroki kje drugje, kar bi bilo 

zanimivo raziskati. Iz mnenj učencev zato ne moremo potrditi, da se strinjajo s teoretično 

predpostavko, da naj bi problemski pouk spodbujal socialne interakcije in pri tem nudil 

možnosti za razvijanje komunikacijskih veščin ter veščin argumentiranja (Assessement 

resource centre at HKU, b.d.). 

Tabela 29: Stališča učencev o vplivu problemskega pouka na vzdušje pri pouku 

Št. Trditev Ne strinjam se-1 Nisem 

odločen/-a-2 
Strinjam se-3 M SD 

f % f % f % 

12. Delo pri gospodinjstvu 

pogosto poteka v sproščenem 

vzdušju. 

0 0 6 46.2 7 53,9 2,6 0,52 

13. Današnje delo pri 

gospodinjstvu je potekalo v 

bolj sproščenem vzdušju kot 

sicer. 

2 15,4 3 23,1 8 61,5 2,5 0,78 

Legenda: 1-ne strinjam se, 2-nisem odločen-a, 3-strinjam se, M (povprečna vrednost), SD (standardni 

odklon) 

Večina učencev (61,5 %) se strinja s trditvijo, da je delo pri gospodinjstvu z metodo 

problemskega pouka potekalo v bolj sproščenem vzdušju. Sproščeno vzdušje je  tudi eden 

izmed motivacijskih vidikov problemskega pouka, ki vodi k večji aktivnosti učencev in 

posledično k bolj kakovostnemu znanju (Wood, 2003). 

2.1.1 REZULTATI INTERVJUJA 

Osnovnošolski učitelji gospodinjstva so pomemben subjekt pri ugotavljanju pomena 

problemskega pouka v praksi, zato smo jih vključili v raziskavo. 

Intervju je bil sestavljen iz 31-ih delno strukturiranih vprašanj. Prvi dve vprašanji sta bili 

oblikovani zaradi ugotavljanja objektivnih dejstev (število let delovne prakse učitelja in 

število učencev v oddelku oziroma skupini, v kateri učitelj poučuje), ki služijo kot 

neodvisne spremenljivke. Preostala vprašanja pa so bila oblikovana v skladu z namenom 

raziskave.  
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Z intervjujem smo želeli ugotoviti, ali je problemski pouk med učitelji in učenci 

priljubljena učna metoda, kako pogosto jo uporabljajo pri pouku gospodinjstva, kakšno je 

njihovo mnenje o tej učni metodi, kje vidijo prednosti in s kakšnimi ovirami oziroma 

težavami se soočajo ob izvajanju problemskega pouka. 

Ob tem nas je zanimalo, ali obstaja povezava med številom let učiteljeve delovne prakse 

ter pogostostjo uporabe omenjene metode pri pouku (predpostavljamo, da učitelji mlajših 

generacij pogosteje izvajajo problemsko metodo pri svojem delu) ter pogostostjo uporabe 

problemskega pouka in številom učencev v oddelku. 

V drugem sklopu intervjuja smo želeli izvedeli, kako po mnenju učiteljev problemski pouk 

učinkuje na učence, kako  učenci to metodo sprejemajo in ali je znanje, pridobljeno s to 

metodo, trajnejše in bolj poglobljeno.  

 Učitelje smo povprašali tudi, kaj menijo o povezavi med  priljubljenostjo problemskega 

pouka med učenci in njihovo učno uspešnostjo ter priljubljenostjo problemskega pouka 

med učenci glede na spol. 

V tretjem sklopu smo ugotavljali kakšna je vloga učitelja pri problemskem pouku z 

znanstveno logičnega, psihološkega in didaktičnega vidika, kot jo opredeljuje Strmčnik 

(1992). 

Intervjuji z učitelji, ki poučujejo gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole, so bili 

izvedeni v času med 13. majem in 13. junijem 2016. Na šole sodelujočih učiteljev smo 

predhodno poslali nagovor s prošnjo, ki je bila naslovljena na učitelje, ki poučujejo 

gospodinjstvo v 6. razredu. Posamezen intervju je trajal približno 45 minut.  

V intervjuju je sodelovalo devet učiteljic in en učitelj. Zaradi prevladujočega ženskega 

spola, tega dejavnika nismo vzeli za spremenljivko. Učitelje smo glede na število let 

delovne prakse razdelili v tri skupine. Kot je razvidno iz Tabele 4 ima pet učiteljev (50 %) 

10 ali manj let delovne prakse, trije (30 %) učitelji od 10 do 25 let delovne prakse in dva 

učitelja nad 25 let delovne prakse.  

Velikost skupin, v katerih poučujejo učitelji gospodinjstva, se gibljejo od najmanj 11 do 

največ 22 učencev. Povprečno število učencev v skupinah je 16,4.  
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Tabela 30: Število učencev v skupini, v kateri poučuje učitelj (učitelji v f in %) 

Število učencev v skupini f % 

Do 15 4 40 

Več kot 15 6 60 

Skupaj 10 100 

 

Kot je razvidno iz Tabele 30 štirje (40 %)  učitelji poučujejo v skupini, kjer je do 15 

učencev in  šest (60 %) učiteljev v skupini, kjer je več kot 15 učencev.  

Učne metode in oblike 

Učitelji skušajo pri poučevanju gospodinjstva vpeljevati raznolike učne metode (razlaga, 

razgovor, demonstracija, praktično delo, delo z besedilom, igre vlog in uporaba didaktičnih 

iger) in učne oblike (frontalna, skupinska individualna, delo v dvojicah).  

Najpogosteje izberejo metodo praktičnega dela, metodo razlage in razgovora in jih med 

seboj tudi kombinirajo. Sklepamo lahko, da učitelji upoštevajo didaktična priporočila, kar 

pa podpirajo tudi teoretične ugotovitve. Pri izbiri učnih metod in oblik se ni priporočljivo 

vedno odločati za en stalen vzorec, pač pa ga izbiramo glede na cilje, ki jih skušamo doseči 

pri pouku (Turnšek, 2002). Z izmenjevanjem različnih metod se povečuje in izboljšuje 

pestrost in dinamičnost pouka in zmanjšuje možnosti njegovega utesnjevanja v utirjene 

toge metodične poti (Blažič idr., 2003).  

Med vzroki, zakaj se odločajo za omenjene metode, navajajo naravo predmeta, ki je 

vsebinsko naravnan tako, da omogoča pogosto izvajanje praktičnega dela. Pri izbiri metod 

pa se prilagajajo tudi specifikam učencev v skupini. Sicer pa metode izbirajo predvsem 

glede na učne vsebine in cilje, ki jih želijo doseči. Z metodami želijo v pouk vnesti 

pestrost, dinamičnost in zvišati motivacijo za delo. Odgovori, ki jih učitelji navajajo, 

podpirajo ugotovitve iz literature. Spretnost učitelja je v tem, da izbere metodo za določeno 

vsebino in določen cilj ter naredi učne cilje za učence dosegljive in zanimive (Jank in 

Mayer, 2006). 
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Tabela 31: Pogostost uporabe posameznih učnih metod 

Metoda f % 

Praktično delo 9 90 

Razlaga 6 60 

Razgovor 5 50 

Demonstracija 4 40 

Delo z besedilom 1 10 

Didaktične igre 1 10 

 

Odnos učiteljev do problemskega pouka 

Vseh deset učiteljev izraža do problemskega pouka pozitiven odnos. Učitelji problemsko 

metodo pouka načrtujejo nekajkrat letno, vendar pa jo izvajajo pogosteje, saj se med 

pogostim praktičnim delom spontano porajajo problemske situacije, ki jih učitelji izrabijo 

za izvajanje problemskega pouka. Med primeri učitelji navajajo: »neupoštevanje 

postopkov med delom, napačno izmerjene količine živil, nepravilno pretvarjanje merskih 

količin ipd.« 

 Ugotovili smo, da število let učiteljeve delovne dobe ne vpliva na pogostost uporabe 

problemske metode, saj jo v enakem razmerju uporabljajo tako učitelji s krajšo kot daljšo 

delavno dobo.  

Prednosti problemske učne metode pred ostalimi metodami 

Učitelji so mnenja, da ima metoda problemskega pouka številne prednosti pred ostalimi 

učnimi metodami, saj omogoča večjo miselno aktivnost na višjih taksonomskih ravneh in  

aktivno vključenost učenca v učni proces, kar poglablja razumevanje in povečuje 

pomnjenje ter trajnost znanja. Omogoča samostojno delo in iskanje rešitev, ob tem se 

učenci učijo odgovornosti. Spodbuja divergentno razmišljanje in ustvarjalnost. Ne le 

informira, ampak tudi formira kognitivno strukturo. Pridobljeno znanje in veščine so 

prenosljive v nove problemske situacije v vsakdanjem življenju. Učence čustveno angažira 

in povečuje notranjo motivacijo, omogoča individualizacijo pouka in prilagajanje 

učenčevim interesom in zmožnostim. Učenci in učitelj se med seboj bolje spoznajo in 

gradijo demokratične odnose. 
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Učitelji so mnenja, da gospodinjski pouk že sam po sebi izpolnjuje pogoje za izvajanje 

problemskega pouka s tem, ko je pouk organiziran v manjših skupinah, poteka v namenski 

učilnici in se izvaja v tako imenovani blok uri. Pri tem so učitelji, ki poučujejo večje 

skupine učencev (nad 15) izpostavili prednost poučevanja v manjših skupinah. Vendar pa 

velikost skupine ne vpliva na pogostost uporabe metode problemskega pouka, saj skupine 

ne presegajo števila 22-ih učencev. Ena izmed učiteljic je predlagala, da se ustvari baza 

problemskih nalog, ki bo preko spleta dostopna vsem učiteljem gospodinjstva, saj terja 

načrtovanje problemskega pouka precej učiteljeve ustvarjalnosti in časa. Da je problemska 

metoda ena zahtevnejših kar zadeva načrtovaje, je izrazil tudi Strmčnik (Strmčnik, 1992). 

Priljubljenost problemskega pouka med učenci 

Učitelji menijo, da je problemski pouk večini učencem všeč, predvsem učencem, ki so po 

naravi vedoželjni in naklonjeni raziskovanju. Nekateri učenci pa raje samo pasivno 

poslušajo razlago. Učenci, ki ob problemskem pouku ne doživljajo uspeha oziroma 

zadovoljstva, ga posledično tudi ne marajo preveč.  

Mnenja učiteljev o tem, da je problemski pouk bolj priljubljen pri učno uspešnejših 

učencih, so deljena. Polovica anketiranih namreč meni, da se ravno pri gospodinjstvu 

dostikrat izkaže, da je bolj priljubljen med učenci, ki so učno manj uspešni, imajo pa 

razvite ročne spretnosti, globlje predznanje in interes za določeno vsebino. Poudarjajo tudi, 

da je problemski pouk bolj priljubljen med učenci z boljšo samoregulacijo. Ti se dela 

lotevajo sistematično, organizirano in so proaktivni in vztrajnejši.  

Glede večje priljubljenosti problemskega pouka pri dečkih kot pri deklicah se učitelji ne 

morejo opredeliti in menijo, da ni odvisna od spola. 

Pozitivni učinki problemskega pouka na učence 

Učitelji opažajo kar precej pozitivnih učinkov problemskega učenja na učence. Ti se 

kažejo v spodbujanju učencev k aktivnemu učenju s poudarkom na vseh učencih. Učenci 

so ustvarjalni, samostojnejši, učijo se metakognitivnih veščin, kar podpira tudi teoretične 

ugotovitve (Hiebert idr., 1996). Znanje, ki si ga pridobivajo na ta način, je trajnejše in 

prenosljivo v nove problemske situacije tako pri pouku kot tudi sicer v življenju. Učenci 

gradijo globlje medosebne odnose. Občutki zadovoljstva ob uspešno rešeni problemski 

nalogi prispevajo k pozitivnejšemu odnosu do predmeta in pouka nasploh. 
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Težave, s katerimi se srečujejo učenci pri problemskem pouku 

Učenci se pri problemskem pouku srečujejo tudi s težavami. Običajno se le-te pojavijo že 

na samem začetku, ko ne vedo, kako pristopiti k nalogi, kako organizirati delo in si 

razporediti čas ter vloge v skupini. Pri tem potrebujejo usmerjanje učitelja. Zaradi 

pomanjkljivega predznanja in veščin reševanja problemov se zgodi tudi, da prehitro 

obupajo. Takrat pristopi učitelj in jih spodbuja. Med samim izvajanjem dela je potrebno 

delo učencev spremljati, sicer se lahko zgodi, da se preveč oddaljijo od problema. Prav 

tako pa je potrebno vzdrževati skupinsko dinamiko, saj učenci v sproščenem vzdušju 

postanejo precej razigrani. Učitelji menijo, da imajo največ težav učenci ob koncu 

reševanja, saj so le redki sposobni samostojno povzeti bistvo in oblikovati zaključke. 

Znanstveno logična vloga učitelja 

Večina učiteljev kot temeljno vodilo pri izbiri problemskih vsebin navaja avtentične 

problemske naloge, ki izhajajo iz življenjskih situacij, ki so učencem blizu in jih zanimajo. 

Poleg tega navajajo tudi pomen aktualnosti tematike ter bistvo, da izbrana vsebina služi 

namenu v smislu, da učenci na podlagi lastnega raziskovanja pridejo do novih spoznanj. 

Učitelji pri iskanju in oblikovanju problemskih vsebin redko vključujejo svoje sodelavce, 

največkrat so to sodelavci, ki poučujejo isti predmet. Pogosteje pa pri formiranju 

vključujejo učence. 

Pri oblikovanju problemskih situacij učitelji upoštevajo več dejavnikov. Pri tem upoštevajo 

predznanje učencev, da so glede na težavnost prilagojene učencem (da ni prelahka in ne 

pretežka), da so učencem blizu, so zanje privlačne ter zanimive in da uresničujejo cilje 

učnega načrta. Poleg tega upoštevajo tudi razpoložljivi čas ter materialne pogoje in 

možnost dostopa do informacij.  

Psihološka vloga učitelja 

Kot učinkovite motivacijske prijeme v uvodnem delu problemsko zasnovane ure učitelji 

navajajo provokativna vprašanja, ki v učencih vzbudijo radovednost, zgodbice ali 

zanimivosti iz vsakdanjega življenja, s katerimi se učenci poistovetijo, napovedjo 

zanimivega cilja, ki ga bodo učenci dosegli z delom in razne didaktične igre, kratke 

videoposnetke ter delo s konkretnim materialom. Podobne predloge navaja tudi Strmčnik 

(1992). 
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Pogoje za ustvarjalne učne zmožnosti ter ugodno klimo, ki učence spodbuja k 

problemskemu razmišljanju ter vzdržuje njihovo čustveno angažiranost, ustvarjajo učitelji 

na različne načine. Pri tem dajejo poudarek dobro zastavljenim problemskim vprašanjem, 

pripravljenosti za pogovor, odprtosti za ideje in pobude ter spodbujanjem. Pomembno je 

tudi, da učitelj vzpostavlja demokratične odnose in učencem dopušča, da izražajo svoje 

mnenje. Učenci naj tudi vedo, da jim je učitelj na voljo, ko potrebujejo pomoč. Ugotavljajo 

tudi, da ima velik pozitiven učinek pri delu humor, ki razbije marsikatero napetost.  

Učitelji soglašajo, da prihaja pri problemskem pouku pogosteje do situacij, ki jih ni moč 

predvideti in od učitelja terjajo več spontanih odzivov, tudi zato, ker je pogled učencev na 

določeno situacijo drugačen od pogleda odraslih. Pomembno pri tem je, da se učitelj v 

nastali situaciji primerno odzove in jo doživlja kot izziv, iz katerega se lahko tudi sam 

nekaj nauči. Enakega mnenja je tudi Strmčnik (1992), ki meni, da je vloga učitelja pri 

reševanju problemov izredno dinamična, polna vnaprej predvidenih, a prav tako še več 

spontanih odločitev. Kakšne bodo te odločitve, pa je v odvisno od njegovega vzgojno-

izobraževalnega koncepta, kje vidi glavne cilje in naloge učnega procesa in kako jih 

interpretira.  

Učitelji menijo, da je vključevanje samoučenja, samopreverjanja in samovrednotenja zelo 

pomemben segment problemskega pouka. Učenci se s tem učijo samokritičnosti in 

odgovornosti do svojega dela in rezultatov, kar hkrati vpliva tudi na učno motivacijo. 

Poleg tega je pomembna tudi samoiniciativa učencev, za katero učitelji menijo, da jo je pri 

učencih premalo in jo je potrebno spodbujati. Teoretična izhodišča nakazujejo, da učenci, 

ki imajo več metakognitivnega znanja in regulirajo učni proces, uporabljajo učinkovitejše 

kognitivne strategije in so boljši pri reševanju problemov (Tomec idr., 2006).  

Didaktična vloga učitelja 

Metoda problemskega pouka zahteva od učitelja bistveno več priprav v smislu didaktičnih 

sredstev, pripomočkov in materialov v primerjavi s poukom, ki ga učitelj izvaja frontalno. 

Učitelji ocenjujejo, da priprave na problemski pouk terjajo od 20 do 70 % več časa, kar je 

odvisno tudi od posameznih dejavnosti, ki jih učitelj oblikuje. Npr. priprava didaktične 

igre, ki jo učitelj pripravi sam, zahteva bistveno več časa kot pa iskanje slikovnega 

materiala. Učitelji menijo, da je iz tega vidika problemski pouk časovno potratna učna 

metoda.  
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Učitelji organizirajo delo pri problemskem pouku na različne načine. Največkrat se 

poslužujejo skupinske učne oblike. V posamezne skupine vključijo od 3 do 5 učencev. To 

je optimalno število, ki omogoča komunikacijo vseh učencev in rokovanje z učnimi 

pripomočki. Na velikost skupine vpliva tudi razpoložljivost učnih pripomočkov in 

materialov. Velikost skupine, ki jo oblikujejo učitelji, v enakem številu zasledimo tudi v 

literaturi (Blažič idr., 2003). Skupine oblikujejo različno, največkrat naključno. Takšne 

skupine so heterogene in so v njih učenci z različnimi učnimi zmožnostmi in interesi. 

Dostikrat pri oblikovanju skupin upoštevajo tudi želje učencev, s kom ti želijo sodelovati. 

V primeru, ko učitelji delo diferencirajo pa oblikujejo homogene skupine, v katere 

vključijo učence s podobnimi učnimi zmožnostmi.  

Skozi proces reševanja problemske naloge učitelji usmerjajo učence s kratkimi navodili v 

pisni, ustni ali slikovni obliki. V navodilih kdaj pa kdaj namenoma izpuščajo informacije 

ali pa dodajajo nebistvene in jih potem učenci samostojno poiščejo. 

V primeru, ko učenci med reševanjem problemske naloge naletijo na ovire ali pa se 

predolgo časa zadržujejo pri nebistvenih informacijah, učitelji intervenirajo tako, da učence 

s podvprašanji in namigi usmerijo na pravo pot reševanja. Pri tem so pozorni, da ne 

sugerirajo konkretnih rešitev. Navadno ne intervenirajo takoj, ampak ko presodijo, da je 

potrebno. Interveniranje učiteljev je odvisno tudi od učnih zmožnosti učencev in sicer od 

tistih, od katerih pričakujejo več, nudijo manj pomoči. Občasno učitelji učence popolnoma 

prepustijo svoji iznajdljivosti. 

 Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi Maurer in Neuhold (2012), ki menita, da mora 

učitelj učencem zagotavljati čim več samostojnosti, jim nuditi oporo in vzdrževati 

skupinsko dinamiko. Prepričati se mora, da so vsi učenci aktivni in enakovredni člani 

skupine in da so naloge znotraj skupine enakomerno porazdeljene. Učitelj se mora tudi 

primerno odzvati na motečo skupinsko dinamiko ali posredovati v primeru, da so se učenci 

preveč oddaljili od cilja. Od učitelja se zahteva določena mera prožnosti in odprtosti. 

Vzpostaviti mora dobro delovno vzdušje. 

Učiteljeva vloga pri reševanju problemov je ključna v začetni fazi, ko vpeljuje učence v 

reševanje problema, predvsem pa na koncu, saj so učenci le redko sposobni samostojno 

oblikovati zaključke in sklepe. 
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Učitelji menijo, da je s problemskim učenjem možno dosegati vse taksonomske ravni 

znanja, predvsem pa je primerna za doseganje višjih ravni (uporaba, analiza, sinteza in 

vrednotenje). Odvisno je tudi, kako je problemska naloga zastavljena. Problemski pouk 

omogoča trajnejše pomnjenje znanja, predvsem kadar je med procesom prisoten efekt 

čustvenega doživljanja in predvsem zato, ker ni učenja na pamet, ki je manj odporno proti 

pozabljanju. Učitelji prav tako zavzemajo stališče, da problemski pouk med učenci 

spodbuja sodelovalnost, saj je od tega odvisen rezultat dela. Občasno se izkaže, da ima  

boljši rezultat skupina, v kateri so učenci vzpostavili dobro medsebojno sodelovanje, od 

skupine, kjer so bili vključeni uspešnejši učenci. 
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4 ZAKLJUČEK 

Na osnovi analize testnih nalog lahko ugotovimo, da uporaba problemskega pristopa vodi 

do višje kvalitete usvojenega znanja kot tradicionalni učni pristop. Z raziskavo smo tako 

potrdili, da učenci, ki so bili deležni poučevanja s problemsko metodo, v primerjavi z 

učenci, ki niso bili deležni takšnega načina poučevanja, uspešneje osvojijo znanje, ki se 

kaže v prepoznavanju, razumevanju, presojanju in pomnjenju pojmov. 

Kljub bolj uspešnemu reševanju problemskih nalog v eksperimentalni skupini, v primerjavi 

s kontrolno skupino, pa so učenci eksperimentalne skupine dosegli dokaj nizke povprečne 

vrednosti doseženih točk. Vzroke za manj uspešno reševanje problemskih nalog lahko 

pripišemo nizkim problemskim učnim zmožnostim učencev, ki niso dane same po sebi, 

ampak jih je potrebno postopno razvijati.  

Poleg izvedene raziskave bi bilo zanimivo preveriti znanje učencev obeh skupin po 

daljšem časovnem obdobju ter ju medsebojno primerjati. Na ta način bi dobili vpogled tudi 

v trajnost osvojenega znanja. 

Rezultati anketnega vprašalnika, ki so ga rešili učenci eksperimentalne skupine, kažejo, da 

je bil problemski pouk med učenci pozitivno sprejet ter da si v bodoče želijo več tovrstne 

oblike pouka. Učencem je všeč samostojno raziskovanje oziroma eksperimentiranje, kjer 

so v vlogi aktivnega iskalca znanja. Pozitivno je tudi to, da učenci vidijo možnosti uporabe 

pridobljenega znanja in veščin v novih kontekstih, kar je eden izmed ciljev problemsko 

naravnanega pouka. 

Med rezultati anketnega vprašalnika nas je presenetilo, da več kot polovica učencev ni 

imela občutka, da bi pri reševanju nalog v skupini lažje izrazili svoje mnenje, saj naj bi 

metoda in oblika dela omogočali prav to. Kje so vzroki za takšno prepričanje učencev, bi 

bilo zanimivo podrobneje raziskati.  

Analiza intervjuja je razkrila, da skušajo učitelji pri poučevanju gospodinjstva vpeljevati 

raznolike učne metode in oblike. Najpogosteje izberejo metodo praktičnega dela, metodo 

razlage in razgovora ter jih med seboj tudi kombinirajo. Učitelji problemskega pouka sicer 

ne načrtujejo pogosto, se pa med poukom porajajo številne problemske situacije, ki jih 

izrabijo za izvajanje problemskega pouka. Učitelji izkazujejo naklonjenost do 
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problemskega pouka in vidijo številne prednosti te metode pred ostalimi metodami ter prav 

tako pozitivne učinke metode na učence.  

Glede na to, da je problemska metoda ena izmed zahtevnejših metod z vidika načrtovanja, 

učitelji predlagajo, naj se ustvari baza problemskih nalog, ki bo preko spleta dostopna 

vsem učiteljem gospodinjstva. Pobudo bi bilo smiselno sprožiti v okviru študijskih srečanj. 

Raziskava je bila izvedena na majhnem vzorcu, zato jo obravnavamo kot pilotsko 

raziskavo, ki pa bi lahko vodila v morebitno obsežnejšo raziskavo problemskega pouka na 

področju gospodinjstva. Zaradi majhnega vzorca je raziskava razumljena kot preliminarna 

faza raziskovanja na področju gospodinjstva in je bila zastavljena kot faza iskanja in 

odkrivanja problematike na tem področju. Smiselno bi bilo opraviti nadaljnje študije na 

področju problemskega pouka ter omogočiti učiteljem strokovno izobraževanje o 

pozitivnih vplivih problemsko orientiranega pouka na doseganje kognitivnih in 

metakognitivnih učnih ciljev.  
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6 PRILOGE 

PRILOGA 1-UČITELJEVA UČNA PRIPRAVA (METODA 

PROBLEMSKEGA POUKA) 

UČITELJEVA UČNA PRIPRAVA 

(metoda problemskega pouka) 

Izvajalka/kandidatka: Nataša Rustja 

OŠ: BRŠLJIN, Novo mesto Razred/oddelek: 6. a 

Predmet: gospodinjstvo Datum: 15. 6. 2016 

Vsebinski sklop (modul): Hrana in prehrana Ura: 5. in 6. 

Učna enota: V hrani je energija 

Cilji:  

 Učenci primerjajo energijske vrednosti različnih živil ter oblikujejo sklep, da imajo živila 

različne energijske vrednosti. 

 Učenci znajo razbrati energijske vrednosti živila iz deklaracije na embalaži. 

 Učenci obrazložijo pomen označevanja energijske vrednosti na embalaži za zdravje 

posameznika.  

 Učenci znajo našteti vrste hranilne snovi.  

 Učenci poznajo energijske vrednosti 1 g  maščob, ogljikovih hidratov in beljakovin. 

 Učenci se seznanijo z varnim izvajanjem eksperimentov. 

 Učenci razvijajo sodelovalne veščine. 

Učna metoda: problemski pouk, razgovor 

Učna oblika: skupinska, individualna 

Didaktična sredstva: (za eno skupino učencev) učni list, embalaža različnih živil z deklaracijami, ki 

vsebujejo energijske vrednosti živila (npr.: bučno olje, jogurt, prosena kaša,  testenine, riž, rozine, 

brusnice, suhe marelice...),  dve epruveti, stojalo za epruvete, merilni valj, alkoholni termometer, 

žica, lesena prijemalka,  ognjevarna površina, vžigalice, štoparica, zaščitna očala, voda, živila (npr.: 

orehovo jedrce, makaroni, kocka sladkorja, pokovka…). 

Predikatorni test in test za preverjanje znanja ob koncu učne ure. 

 

Prostor uredimo za delo v skupinah (npr.: pet skupin s tremi učenci).  

Viri in literatura:  

 

Kostanjevec, S. (2004). Gospodinjstvo 6. Delovni zvezek za 6. razred devetletke. Ljubljana: Rokus. 

Kostanjevec, S. (2004). Gospodinjstvo 6. Priročnik za 6. razred devetletke. Ljubljana: Rokus. 

Kostanjevec, S. (2006). Gospodinjstvo 6. Učbenik za 6. razred devetletke. Ljubljana: Rokus. 

Krnel, J. (1999). Jej, da boš velik in močan. Naravoslovna solnica, 3(2), 30-31. 

Lovšin, F. (2004). Gospodinjstvo 5. in 6. Priročnik za poučevanje predmeta gospodinjstvo. 

Ljubljana: DZS. 

Simčič, I. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Ljubljana: Ministrstvo 

Republike Slovenije za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_gospo

dinjstvo.pdf 



Rustja, N. Problemski pouk pri pouku gospodinjstva v 6. razredu  osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 

72 

 

 

  

Suwa-Stojanović, M. (2004). Bivanje in okolje, hrana in prehrana. Delovni zvezek za predmet 

gospodinjstvo za 6. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

Suwa-Stojanović, M. (2004). Bivanje in okolje, hrana in prehrana. Učbenik za predmet 

gospodinjsvo za 6. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

Zupan, J. (15. 4. 2003). Preštevanje kalorij. Kvarkadabra časopis za tolmačenje znanosti, 12.  

Pridobljeno s http://www.kvarkadabra.net/2003/04/kalorije/ 

 

Opombe: priloga: učni list - V hrani je energija, predikatorni test in test preverjanje znanja. 
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POTEK UČNE URE 

 

Zaporedje didaktičnih 

situacij 

Aktivnosti učitelja Aktivnosti učencev 

1. UVOD 

(motivacija) 
 S problemsko 

orientiranimi vprašanji 

preveri predznanje 

učencev. 

 Z odgovori na vprašanja 

pokažejo razumevanje 

pojmov, ki se navezujejo 

na razumevaje energije, ki 

je v hrani. 

2. NAPOVED UČNEGA 

SMOTRA 

(evidentiranje 

problemske situacije in 

opredelitev problema) 

 Poda problem, ki ga bodo 

učenci skušali pojasniti na 

podlagi predznanja.  

 Sproži radovednost 

učencev z provokativnimi 

in problemsko 

naravnanimi vprašanji. 

 Skuša izvabiti različna 

mnenja učencev in 

ustvariti protislovje. 

 Učence opozori na varno 

delo. 

 Razdeli učence v pet 

skupin, vse skupine se 

soočajo z enakim 

problemom. 

 

 

 

 

 

 

 Zaznajo problem. 

 Razmislijo o izvedbi 

eksperimenta, kaj morajo 

meriti in opazovati.  

3. JEDRO 

(Izvedba eksperimenta) 

(uresničevanje in 

preverjanje 

problemskega načrta) 

 Pristopi do skupine in 

preveri, kako so si učenci 

razdelili vloge znotraj 

skupine. 

 Preveri, če so pridobili 

ključne informacije, ki jih 

potrebujejo za izvedbo 

eksperimenta. 

 Opazuje delo učencev, po 

potrebi dodatno razloži 

navodila za delo. 

 Po potrebi pomaga z 

dodatnimi pojasnili. 

 Z namigi in  podvprašanji 

poskrbi, da učenci 

razmišljajo v pravo smer. 

(npr. »Katere podatke 

potrebujete, da lahko 

ugotovite, za koliko se je 

spremenila temperatura 

vode?«) 

 Ob pomoči navodil, ki so 

zapisana na učnem listu, si 

samostojno pripravijo 

pripomočke, ki jih 

potrebujejo za izvedbo 

eksperimenta. 

 Izrazijo svoja 

predvidevanja. 

 Samostojno izvedejo 

eksperiment. 

 Poskrbijo za varno delo. 

 Opazujejo in merijo. 

 Beležijo potrebne podatke 

ter  odgovarjajo na 

problemska vprašanja. 

 S povezovanjem 

pridobljenih rezultatov in 

ugotovitev rešijo problem. 

 Skušajo samostojno 

formulirati in posplošiti 

rešitve problemske naloge.  

 Samostojno ovrednotijo 

rezultate 

eksperimentalnega dela.  
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4. POROČANJE 

SKUPIN 

(formulacija in 

posplošitev rešitve 

problema) 

 

Vrnemo se na izhodišče-k  

problemskemu vprašanju. 

 Učence spodbuja k 

podrobnejšemu razmisleku 

in utemeljevanju 

ustreznosti oz. 

neustreznosti pridobljenih 

rezultatov. 

 S problemskimi vprašanji 

skuša doseči globlje 

razumevanje. 

(Npr. »Kako sedaj 

razumete…« 

»Na podlagi česa sklepate?« 

»Kako bi pojasnili?« itd.) 

 S pomočjo problemskih 

vprašanj, podvprašanj ter 

diskusije pri poročanju 

skupin pomaga formulirati  

jasne zaključke. 

 Skupine poročajo o svojih 

rezultatih in ugotovitvah 

ter jih analizirajo. 

 Utemeljijo smiselnost 

rešitev. 

 S povzemanjem opažanj in 

posplošitvijo rezultatov 

skušajo samostojno 

formulirati zaključke in 

posplošitve. 

5. PREVERJANJE 

USVOJENEGA 

ZNANJA 

 S problemskimi vprašanji 

in nalogami skuša 

poglobiti znanje učencev. 

 Aplicira znanje na 

dogodke/situacije iz 

vsakdanjega življenja. 

 Z utemeljitvijo vprašanj, ki 

sledijo po izvedbi 

eksperimenta, pokažejo 

razumevanje in 

poglobljeno znanje.  
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V HRANI JE ENERGIJA 

Učni list za gospodinjstvo 

 

1. NALOGA 

Na pladnju pred vami je embalaža različnih živil (bučno olje, prosena kaša, jogurt, orehi, 

testenine, brusnice, marelice…). Razmislite in odgovorite na vprašanja. Odgovore zapišite. 

a. V spodnjo tabelo vpišite manjkajoče podatke. 

Živilo Energijska vrednost živila Prevladujoča hranilna snov 

   

   

   

   

   

   

   

 

b. Ali imajo vsa živila s pladnja enake energijske vrednosti?   

 

c. Ocenite, katero izmed živil ima najvišjo energijsko vrednost. 

 

 

d. Ali prepoznate kakšno povezavo med energijsko vrednostjo živila in skupino živil  

prehranske piramide, v katero ga uvrščamo ? 
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2. NALOGA 

 

Ste se kdaj vprašali, kako strokovnjaki pravzaprav določajo energijsko vrednost živila? 

Danes imate priložnost, da to poskusite sami. 

Načrtujte eksperiment, s katerim bi dokazali, katero živilo ima višjo energijsko vrednost. 

NAŠE RAZISKOVALNO 

VPRAŠANJE 

 

Kaj želimo ugotoviti oz. dokazati? 

 

 

 

NAČRT DELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj potrebujemo za delo? 

 

 

 

 

 

 

 

Kako bo delo potekalo?  

 

 

Odmeri dvakrat po 10ml vode. Vodo zlij v epruveti. 

Vanjo potopi termometer in izmeri začetno temperaturo vode. 

Z digitalno tehtnico natančno stehtaj živili, ki ju boš uporabil 

pri eksperimentu (orehovo jedrce, makaron). Živili morata 

imeti enaki masi. 

Orehovo jedrce nabodi na žičko. 

Z vžigalico prižgi orehovo jedrce in s plamenom segrevaj vodo 

v epruveti, dokler plamen ne ugasne.  

Izmeri čas gorenja  orehovega jedrca.  

Ko jedrce neha goreti, odčitaj temperaturo vode v epruveti. 

Postopek ponovi z drugim živilom. 

SKICA Skicirajte potek dela. 

VARNOSTNO OPOZORILO! 

 

Mokra epruveta lahko pri segrevanju poči, zato jo pred segrevanjem  dobro obriši. 

Bodi pozoren, da bo epruveta med segrevanjem obrnjena proč od sošolcev.  

Segrevajte nad ognjevarno površino. 

Oči si zaščitite z zaščitnimi očali. 

Vroča voda povzroča opekline! 

SPREMENLJIVKE 

 

Kaj bomo opazovali oziroma merili? 

 

 

 

 

 

 

NAPOVED 

 

Kaj pričakujemo, da se bo zgodilo? 
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REZULTATI 

 

Kaj opazimo? 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA IN RAZLAGA 

REZULTATOV 

 

Kaj smo iz rezultatov ugotovili? 

 

 

 

 

Kaj bi lahko izvedli drugače? 

 

 

 

 

*Kako bi izvedli eksperiment z živili, ki so tekoča npr. mleko ali jabolčni sok? 

 

 

 

 

 

3. NALOGA: RAZMISLITE IN ODGOVORITE 

 

Ali ste pravilno napovedali rezultate? 

So vas rezultati presenetili? 

Zakaj se je voda v epruveti segrela? 

V katerem primeru je temperatura vode v epruveti bolj narasla? Svoj odgovor utemelji. 

Zakaj je pomembno, da natehtamo enako količino živil? 

Katero živilo je gorelo dlje časa in zakaj? 

Pri gorenju katere snovi se sprosti več energije? 

Pojasni, kaj smo s  poskusom dokazali. 

 

 

 

 

  

KAJ JE KALORIJA? 

Kalorija (cal) je količina energije, ki segreje en gram  (1 g) vode za  eno stopinjo Celzija (1 

0C).  

1 cal = 4,2 J (joula) 
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PRILOGA 2-UČITELJEVA UČNA PRIPRAVA (TRADICIONALNA UČNA 

METODA) 

UČITELJEVA UČNA PRIPRAVA 

(tradicionalna učna metoda) 

Izvajalka/kandidatka: Nataša Rustja 

OŠ: BRŠLJIN, Novo mesto Razred/oddelek: 6. c 

Predmet: gospodinjstvo Datum: 13. 6. 2016 

Vsebinski sklop (modul): Hrana in prehrana Ura: 5. in 6.  

Učna enota: V hrani je energija 

Cilji:  

 Učenci primerjajo energijske vrednosti različnih živil ter sklepajo, da imajo živila različne 

energijske vrednosti. 

 Učenci znajo razbrati energijske vrednosti živila iz deklaracije na embalaži. 

 Učenci obrazložijo pomen označevanja energijske vrednosti na embalaži za zdravje 

posameznika.  

 Učenci znajo našteti vrste hranilne snovi.  

 Učenci poznajo energijske vrednosti 1g  maščob, ogljikovih hidratov in beljakovin. 

Učna metoda: razlaga, razgovor, demonstracija 

Učna oblika: frontalna, individualna, skupinska 

Didaktična sredstva: embalaža različnih živil z deklaracijami, ki vsebujejo energijske vrednosti 

živila (npr.: pirina moka, sladkor, testenine, pusto piščančje meso, rozine, olje...),  dve epruveti, 

stojalo za epruvete, merilni valj, alkoholni termometer, žica, lesena prijemalka,  ognjevarna 

površina, vžigalice, štoparica, zaščitna očala, voda, živila (npr.: orehovo jedrce, makaroni, kocka 

sladkorja, pokovka…). 

Predikatorni test in test za preverjanje znanja ob koncu učne ure. 

Prostor je urejen tako, da so učenci obrnjeni proti učitelju, ki delo izvaja pred tablo.  

Viri in literatura:  
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Kostanjevec, S. (2004). Gospodinjstvo 6. Priročnik za 6. razred devetletke. Ljubljana: Rokus. 

Kostanjevec, S. (2006). Gospodinjstvo 6. Učbenik za 6. razred devetletke. Ljubljana: Rokus. 

Krnel, J. (1999). Jej, da boš velik in močan. Naravoslovna solnica, 3(2), 30-31. 

Lovšin, F. (2004). Gospodinjstvo 5. in 6. Priročnik za poučevanje predmeta gospodinjstvo. 

Ljubljana: DZS. 
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Republike Slovenije za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_gospo

dinjstvo.pdf 

Suwa-Stojanović, M. (2004). Bivanje in okolje, hrana in prehrana. Delovni zvezek za predmet 

gospodinjstvo za 6. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
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gospodinjsvo za 6. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

Zupan, J. (15. 4. 2003). Preštevanje kalorij. Kvarkadabra časopis za tolmačenje znanosti, 12.  
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Pridobljeno s http://www.kvarkadabra.net/2003/04/kalorije/ 

POTEK UČNE STRATEGIJE 

 

Zaporedje didaktičnih 

situacij 

Učitelj Učenci Metoda/oblika 

1. UVOD 

(motivacija) 
 Nagovori 

učence in jih 

spodbudi k 

razmišljanju. 

 

 Poslušajo. 

 

razgovor/ 

frontalna 

2. USVAJANJE 

NOVEGA ZNANJA 
 Učencem 

pokaže 

embalažo 

različnih živil 

ter na tablo v 

obliki 

razpredelnice 

izpiše 

energijske 

vrednosti živil 

ter v njih 

prevladujoče 

hranilne snovi, 

 Izvede 

eksperiment, 

 Podatke, 

meritve in 

ugotovitve 

beleži na tablo. 

 

 Si 

ogledajo 

embalažo 

različnih 

živil ter 

njihove 

energijske 

vrednosti, 

 opazujejo 

izvedbo 

eksperime

nta, 

podatke, 

meritve in 

ugotovitve 

si 

zabeležijo 

v zvezke 

in narišejo 

skico 

eksperime

nta. 

demonstracija/ 

frontalna 

3. PONAVLJANJE IN 

UTRJEVANJE  
 Poda navodila 

za samostojno 

delo. 

 Rešujejo 

naloge iz 

učbenika 

za 

gospodinjs

tvo. 

 

samostojno 

delo/ 

individualna 

4. ZAKLJUČEK  Z vprašanji 

spodbuja 

učence k 

poročanju. 

 Poročajo o 

rezultatih 

reševanja 

nalog ter 

povzamej

o nove 

pojme ter 

njihov 

pomen. 

razgovor/ 

skupinska 
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VSEBINSKA PRIPRAVA 

Uvodna motivacija:  

Učitelj nagovori učence  ter jih spodbudi k razmišljanju: »Zagotovo ste na embalaži živil 

(npr. piškotov, čokolade, čipsa ...) opazili zapisane različne podatke in med njimi tudi 

energijsko vrednost.« 

Usvajanje novega znanja: 

Učence povabi k svoji mizi, na kateri ima naloženo embalažo različnih živil. Skupaj si 

ogledajo embalaže živil, nato pa učitelj razdeli živila v skupine glede na hranilne snovi, ki 

prevladujejo v živilu. Učitelj na tablo nariše tabelo in vanjo vpisuje podatke o energijski 

vrednosti živil, ki jih glasno prebere z  embalaže. Nato embalažo poda učencem, da si 

podatke tudi sami ogledajo. Ko je tabela izpolnjena, se učenci vrnejo na svoja mesta in si 

podatke s tabele prepišejo v zvezke.  

Nato učitelj iz pridobljenih podatkov izpelje energijske vrednosti za 1 g ogljikovih 

hidratov, beljakovin in maščob.  

Z vprašanjem: »Ali ste se kdaj spraševali, kako znanstveniki izmerijo energijske vrednosti, 

ki so zapisane na embalaži?« učitelj preide v drugi del usvajanja novega znanja-k 

demonstraciji eksperimenta. 

Pred izvedbo eksperimenta učitelj razloži potek dela ter katere pripomočke bo pri tem 

uporabil. Poudari  pomen varnega dela ter opozori na možnosti poškodb. Ker gre za manjši 

objekt ponovno povabi učence k svoji mizi, pri tem je pozoren, da vsi učenci vidijo. Med 

izvedbo eksperimenta z vprašanji spodbuja učence k opazovanju. 

Učitelj izvede eksperiment. 

Odmeri dvakrat po 10 ml vode in vodo zlije v epruveti. V vodo potopi termometer in 

izmeri začetno temperaturo vode.  Z digitalno tehtnico natančno stehta živili, ki ju bo 

uporabil pri eksperimentu (orehovo jedrce, makaron).  Orehovo jedrce nabode na žičko. Z 

vžigalico prižge orehovo jedrce in s plamenom segreva vodo v epruveti, dokler plamen ne 

ugasne.  Ob tem s štoparico meri čas gorenja orehovega jedrca. Ko jedrce neha goreti, 

odčita temperaturo vode v epruveti. Rezultate meritev sproti beleži  na tablo v obliki 

razpredelnice. Postopek ponovi z drugim živilom. 

Ob koncu demonstracije učitelj povzame, kaj so z eksperimentom dokazali, učenci 

ugotovitve zabeležijo v zvezke ter narišejo skico.  

Ponavljanje in utrjevanje 

Učenci samostojno rešijo nalogo v učbeniku za gospodinjstvo na str. 35. O rešitvah 

poročajo. 

Zaključek: Povzamejo nove pojme in razložijo njihov pomen. 
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TABELSKA SLIKA:  

 V hrani je energija 

Živilo Energijska vrednost živila  

v 100 g  

Prevladujoča hranilna snov 

pirina moka 1476 kJ ogljikovi hidrati 

testenine 1472 kJ ogljikovi hidrati 

sladkor 1700 kJ ogljikovi hidrati 

rozine 1443 kJ ogljikovi hidrati 

višnjev kompot 335 kJ ogljikovi hidrati 

piščančje meso (pusto) 504 kJ beljakovine 

mleti lešniki 2810 kJ maščobe 

rastlinsko olje 3404 kJ maščobe 

voda 0 kJ voda 

 

Energijska vrednost hrane je količina energije, ki je v hrani. 

Merska enota za količino energije je J (joule, džul) 

1000 J = 1 kJ 

Stara enota za energijo je kalorija (kal). 

Različna živila vsebujejo različno količino energije, ker vsebujejo različno količino 

maščob, beljakovin in ogljikovih hidratov.  

V 1 g ogljikovih hidratov je 17 kJ energije. 

V 1 g beljakovin je 17 kJ energije. 

V 1 g maščob je 37 kJ energije. 

Največ  energije vsebujejo maščobe.  

 

V HRANI JE ENERGIJA-eksperiment 

PRIPOMOČKI:  

 dve epruveti,  

 stojalo za epruvete,  

 merilni valj,  

 alkoholni termometer,  

 žica,  

 lesena prijemalka,   

 ognjevarna površina,  

 vžigalice,  

 štoparica,  

 zaščitna očala,  

 voda,  

 živila (orehovo jedrce, makaroni). 
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TABELA: 

 

Spremenljivke Orehovo jedrce Makaron 

Temperatura vode na začetku (oC) 22 22 

Temperatura vode na koncu (oC)   

Masa (g) 0,2 0,2 

Čas gorenja(s)   

 

UGOTOVITVE: 

Z eksperimentom smo dokazali, da oreh gori dlje kot testenine in pri tem bolj segreje vodo 

kot plamen makarona.  

V orehu prevladujejo maščobe, ki imajo višjo energijsko vrednost kot ogljikovi hidrati, ki 

so v testeninah. 

Toplota, ki segreje  1g vode za 1 o C, je kalorija. 

1 kal = 4,2 kJ 
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PRILOGA 3-PREDIKATORNI TEST 

KAJ ŽE ZNAM? 

1. naloga 

Primerjaj energijske vrednosti spodaj navedenih živil. 

 

živilo energijska vrednost  živila 

 (100 g) 

riž 1428 kJ 

korenje 84000 J 

sardele 537 kJ 

sardele v rastlinskem 

olju 

1405 kJ 

jogurt 256 kJ 

jagode  109000 J 

rastlinsko olje 3713 kJ 

 

a. S pomočjo podatkov v zgornji tabeli ugotovi, katero izmed živil vsebuje najvišjo 

energijsko vrednost. 

To živilo je ____________________________ 

 

b. Katera hranilna snov prevladuje v tem živilu? 

 

 

c. Primerjaj energijski vrednosti sardel in sardel in v rastlinskem olju. Skušaj razložiti, 

zakaj je med vrednostima takšna razlika. 

 

 

d. Poimenuj enoto za energijsko vrednost živil. 

 

 

2. naloga 

Koliko energije sprosti 1 g ogljikovih hidratov? (Obkroži pravilen odgovor.) 

 

a. 17J 

b. 37 J 

c. 17000 J 

d. 37000 J 
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3. naloga 

Presodi katero živilo ima višjo energijsko vrednost 10 g marelic ali 10 g orehovih 

jedrc. Svojo odločitev utemelji. 

 

 

 

4. naloga 

Marjetka se odpravlja na pohod v gore. Kaj bi ji svetoval/-a, naj vzame za prigrizek 

s seboj, čokolado ali jabolko? Zakaj? 

 

 

  



Rustja, N. Problemski pouk pri pouku gospodinjstva v 6. razredu  osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 

85 

 

PRILOGA 4-PREVERJANJE ZNANJA 

PREVERJANJE ZNANJA: V HRANI JE ENERGIJA 

1. naloga 

Primerjaj energijske vrednosti spodaj navedenih živil. 

 

živilo energijska vrednost  živila 

(100 g) 

krompir 365 kJ 

marelice 210000 J 

paradižnik 59000 J 

čips 2156 kJ 

mleko 272000 J 

nemastno goveje 

meso 

538 kJ 

rastlinsko olje                                 3713 kJ 

 

a. S pomočjo podatkov v zgornji tabeli ugotovi katero izmed živil ima najvišjo 

energijsko vrednost. 

To živilo je ____________________________ 

 

b. Katera hranilna snov prevladuje v tem živilu? 

 

c. Primerjaj energijski vrednosti čipsa in krompirja. Skušaj razložiti, zakaj je med 

njima takšna razlika, glede na to, da čips pripravljamo iz krompirja. 

 

d. Poimenuj enoto za energijsko vrednost živil.  

 

2. naloga 

Koliko energije je v orehovem jedrcu, ki tehta 5 g, če je na embalaži orehov  

podatek: 

Hranilna vrednost  na 100 g  

 Energijska vrednost   2847 kJ/675 kcal  

 Ogljikovi hidrati  16,2 g 

 Maščobe  64 g 

 Beljakovine  14 g 
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3. naloga 

V katerem primeru bi se voda bolj segrela: če bi jo segrevali s sežiganjem rozin ali s 

sežiganjem lešnikov? Utemelji svojo odločitev. 

 

 

 

 

 

4. naloga 

Kam v prehransko piramido bi uvrstil/-a oreščke (lešnike, orehe, pistacije, arašide)? 

Pojasni zakaj. 

 

 

 

 

 

 

5. naloga 

Pri šolski malici si pojedel kos belega kruha, namazanega z maslom, in dve marelici. 

Skušaj oceniti energijsko vrednost tvoje malice in razloži postopek, s katerim si prišel 

do te ocene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moja ocena pri gospodinjstvu v 6. razredu (obkroži): 

 

nezadostno (1)         zadostno (2)         dobro (3)      prav dobro (4)         odlično (5) 
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PRILOGA 5-ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE  

Za potrebe diplomskega dela z naslovom »Problemski pouk pri gospodinjstvu v 6. razredu 

osnovne šole«, te prosim, da izpolniš spodnji vprašalnik. Vsi podatki bodo ostali anonimni in 

bodo uporabljeni le v raziskovalne namene. Zahvaljujem se ti za sodelovanje. 

 

1. SPOL (obkroži ustrezen odgovor):  

 

moški                                                     ženski 

 

2. Kakšen je tvoj splošni uspeh v 6. razredu? (obkroži ustrezen odgovor)  

 

nezadosten (1)         zadosten (2)         dober (3)       prav dober (4)         odličen (5) 

 

3. Pri današnji uri gospodinjstva mi je bilo najbolj všeč (obkroži odgovor, ki ti najbolj 

ustreza) 

 

a.) snov (vsebina), ki smo jo obravnavali  

b.) da smo delali v skupinah 

c.) da je bilo sproščeno vzdušje 

d.) da smo samostojno izvajali eksperiment 

e.) da smo učenci sami poiskali rešitve naloge 

f.) da so sošolci in učiteljica upoštevali moje predloge 

g.) da sem si s sošolci lahko izmenjal mnenje 

h.) da mi ni bilo treba ves čas sedeti pri miru 

i.) da bom lahko to, kar sem se danes naučil, uporabil v vsakdanjem življenju 

 

4. Si imel/-a pri današnji uri gospodinjstva kakšne težave? Kako si težave rešil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Bi želel/-a še kaj sporočiti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Pred tabo je 19 trditev. Na lestvici označi tisto trditev, ki ti najbolj ustreza. 

 

številka Trditev ne 

strinjam 

se-1 

nisem 

odločen/-a- 

2 

strinjam 

se-3 

1. Gospodinjstvo imam rad/-a.  1 2 3 

2. Pri gospodinjstvu se veliko naučim, kadar učitelj/-

ica razlaga učno snov, jaz pa si ob razlagi novo snov 

zapisujem v zvezek. 

1 2 3 

3. Pri gospodinjstvu se veliko naučim, ko v skupini s 

sošolci samostojno in ob manjši pomoči učitelja/-ice 

izvajamo eksperimente, rešujemo naloge in delovne 

liste. 

1 2 3 

4. Današnji pouk gospodinjstva mi je bil bolj všeč kot 

sicer. 

1 2 3 

5. Želel/-a bi si, da bi pouk na tak način potekal 

pogosteje. 

1 2 3 

6. Snov, ki jo obravnavamo pri gospodinjstvu, mi je 

običajno zanimiva. 

1 2 3 

7. Snov, ki smo jo obravnavali danes, mi je bila bolj 

zanimiva kot ponavadi. 

1 2 3 

8. Pri gospodinjstvu se običajno naučim veliko novega. 1 2 3 

9. Imam občutek, da sem se danes pri gospodinjstvu 

naučil več kot ponavadi. 

1 2 3 

10. Pri gospodinjstvu običajno pridobim informacije, ki 

jih lahko uporabim v vsakdanjem življenju. 

1 2 3 

11. Pri današnji uri gospodinjstva sem pridobil 

informacije, ki jih bom lahko uporabil v vsakdanjem 

življenju. 

1 2 3 

12. Delo pri gospodinjstvu pogosto poteka v 

sproščenem vzdušju. 

1 2 3 

13. Današnje delo pri gospodinjstvu je potekalo v bolj 

sproščenem vzdušju kot sicer. 

1 2 3 

14. Običajno mi je všeč, da rešujem nalogo skupaj s 

sošolci. 

1 2 3 

15. Všeč mi je bilo, da sem danes nalogo reševal skupaj 

s sošolci. 

1 2 3 

16. Pri gospodinjstvu pogosto izražam svoje mnenje. 1 2 3 

17. Občutek imam, da sem danes pri reševanju naloge v 

skupini lažje izrazil svoje mnenje kot sicer.  

1 2 3 

18. Pri pouku gospodinjstva običajno sodelujem. 1 2 3 

19. Pri današnjem pouku gospodinjstva sem sodeloval 

bolj kot ponavadi. 

1 2 3 
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PRILOGA 6-INTERVJU ZA UČITELJE 

INTERVJU  

 Nagovor učiteljem 

V okviru dvopredmetnega študijskega programa biologija-gospodinjstvo na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani pripravljam diplomsko delo z naslovom »Problemski pouk pri pouku 

gospodinjstva v 6. razredu osnovne šole« pod mentorstvom doc. dr. Stojana Kostanjevca in 

somentorice dr. Francke Lovšin-Kozina.   

V empiričnem delu diplomskega dela želim  ugotoviti, kakšen je odnos učiteljev, ki poučujejo 

gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole do problemskega pouka kot sodobne učne metode, s 

kakšnimi težavami se ob tem srečujejo ali zaznavajo pozitivne/negativne vidike te metode ipd. 

V ta namen sem pripravila 31 vprašanj v obliki intervjuja, ki je pred vami. Vaši odgovori se 

bodo uporabili izključno v raziskovalne namene. 

Zahvaljujem se za Vaše sodelovanje in pripravljenost nameniti Vaš dragoceni čas k 

mojemu zaključku študija.  

 VPRAŠANJA 

 

1. Koliko let poučujete gospodinjstvo? 

2. V koliko oddelkih oziroma skupinah poučujete gospodinjstvo in kako številčne so 

skupine? 

3. Katere učne metode in oblike izvajate pri pouku gospodinjstva v 6. razredu? 

4. Katero izmed naštetih metod izvajate najpogosteje in zakaj? 

5. Ali pri poučevanju gospodinjstva izvajate metodo problemskega pouka? 

6. Kako pogosto jo načrtujete in izvajate?  

7. Je vaš odnos (stališče) do metode problemskega pouka pozitiven? 

8. Ali lahko izpostavite nekaj prednosti metode problemskega pouka pred ostalimi 

metodami? 

9. Kateri pogoji bi morali biti zagotovljeni, da bi se pogosteje posluževali metode 

problemskega pouka? 

10. Je po vašem mnenju znanje učencev pridobljeno z metodo problemskega pouka bolj 

poglobljeno in trajno od znanja, ki ga učenci pridobijo s pomočjo tradicionalne učne 

metode? 

11. Menite, da je problemski pouk učencem všeč? 

12. Opažate, da je problemski pouk bolj priljubljen med učno uspešnejšimi učenci?  

13. Ocenjujete, da je problemski pouk bolj priljubljen med dečki kot deklicami? 

14. Katere pozitivne učinke ima metoda problemskega pouka na učence? 

15. S kakšnimi težavami se učenci najpogosteje srečujejo pri problemsko oblikovanem 

pouku? 

16. Katero je vaše temeljno vodilo za izbiro problemskih učnih vsebin? 
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17. Ali pri  iskanju in formiranju problemsko  orientiranih vsebin vključite tudi sodelavce 

in učence? 

18. Naštejte nekaj dejavnikov, ki jih upoštevate pri oblikovanju problemskih situacij?  

19. Kateri motivacijski prijemi so po vašem mnenju najbolj učinkoviti? Navedite 

konkreten primer, ki je bil pri izvajanju problemsko zasnovane učne vsebine učinkovit 

v uvodnem delu. 

20. Na kakšen način ustvarjate pogoje za ustvarjalne učne zmožnosti in ugodno klimo, ki 

učence spodbuja k problemskemu razmišljanju ter vzdržuje njihovo čustveno 

angažiranost? 

21. Ali po vašem mnenju prihaja pri problemskem pouku pogosteje do situacij, ki jih 

vnaprej ni moč predvideti in terjajo od učitelja več spontanih odzivov? 

22. Kako pomembno se vam zdi, da v problemsko zasnovani pouk vključite samoučenje, 

samopreverjanje, samoocenjevanje? Kako pomembna se vam zdi pri tovrstnem načinu 

dela samoiniciativnost učencev? 

23. Ali menite, da metoda problemskega pouka od učitelja zahteva več priprav v smislu 

priprave didaktičnih sredstev, pripomočkov, materialov, ponazoril… Bi lahko podali 

oceno, koliko več (v %) od frontalno naravnanega pouka? 

24. Na kakšen način organizirate delo učencev pri problemskem pouku (skupinsko, 

individualno)?  

25. V kolikor oblikujete delo v skupinah, ali so v skupinah pogosteje učenci z enakimi ali 

različnimi učnimi zmožnostmi, interesi ipd. ali oblikujete skupine naključno? Kako 

velike skupine oblikujete? 

26. S kakšnimi navodili usmerjate učence skozi proces reševanja problemske naloge? 

27. Kdaj in v kolikšni  meri intervenirate, ko učenci ob reševanju problemske naloge 

naletijo na blokade in ovire npr. se zadržujejo pri nebistvenih informacijah, ne vedo 

kako nadaljevati delo ipd.? 

28. V kateri fazi reševanja problemov ima učitelj po vašem mnenju ključno vlogo? 

29. Katere taksonomske ravni je po vašem mnenju možno dosegati s tovrstnim načinom 

poučevanja? 

30. Ali problemski pouk omogoča trajnejše pomnjenje znanja? 

31. Ali opažate, da problemski pouk spodbuja sodelovalnost med učenci? 

 

 Hvala. 

 

 


