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Povzetek 

 

V prvem delu magistrske naloge obravnavam direktni pristop pri pouku matematike. Opišem 

korake, na katere moramo biti ob sestavi učne ure kot učitelji pozorni. Predstavim tudi 

pomembne elemente direktnega načina poučevanja, ki so posebej pomembni pri delu z učenci 

z učnimi težavami pri matematiki. Ti elementi so: direktna razlaga, zastavljanje vprašanj, 

vodena vaja ter povratna informacija. V nadaljevanju podrobneje predstavim raziskavi, ki sta 

ugotavljali učinkovitost direktnega pristopa v primerjavi z indirektnim pristopom. Kot 

ilustracijo teoretičnega dela prilagam primera komentiranih učnih priprav, ki temeljita na 

direktnem pristopu, ter primera komentiranih učnih priprav, ki temeljita na indirektnem 

pristopu.  

V empiričnem delu predstavljam raziskavo o priljubljenosti direktnega oziroma indirektnega 

načina poučevanja, ki sem jo izvedla med osnovnošolci. Zanimale so me razlike glede na 

celotno skupino vprašanih, glede na spol in glede na različno učno uspešnost učenca. Poleg 

priljubljenosti sem primerjala tudi učni učinek direktnega ter indirektnega pristopa. Posebej 

me je zanimalo, ali učno šibkejši učenci res izkažejo boljše rezultate v znanju, če so deležni 

direktnega pristopa, in slabše v primeru indirektnega pristopa. Ugotovila sem, da so tako učno 

uspešnejši kot učno šibkejši učenci, tako deklice kot dečki, nasploh raje deležni direktnega 

načina poučevanja. Prav tako so učno uspešnejši kot tudi učno šibkejši učenci dosegali boljše 

rezultate v znanju, ko so bili deležni direktnega načina poučevanja, in slabše v primeru 

indirektnega načina poučevanja. 

 

Ključne besede: direktni pristop, indirektni pristop, direktna razlaga, samostojno 

raziskovanje, učna uspešnost učencev



 

Abstract 

 

In the first part of Master thesis I consider the direct approach in teaching mathematics. I 

describe the steps, which guide teachers in preparing their lessons. Also, some key elements 

of direct approach, particularly important when teaching students with learning problems in 

mathematics, are presented. These elements are: direct explanation, asking questions, guided 

exercises and feedback. In the next part I report of two studies which considered the 

effectivity of direct approach in comparison to indirect approach. To illustrate the theoretical 

part I present examples of commented lessons plans based on direct approach and examples 

of lessons plans based on indirect approach. 

In the empirical part of Master thesis I report the research, with which I explored whether 

these are differences in preferences of students toward indirect or direct style of teaching. I 

was interested, which teaching style the students in the observed population prefer and if the 

preferred style is related to academic achievements and gender. In addition, I explored the 

learning effect of each approach. In the conducted research I assessed whether students with 

lower academic achievements learn more if they are thought with direct approach then with 

indirect approach. I found that students in general prefer the direct approach regardless their 

academic achievements and gender. Further, more students with both higher and lower 

academic achievements perform better if direct approach is used, then in the case of indirect 

approach of teaching. 

 

 

Key words: direct teaching style, indirect teaching style, direct explanation, individual 

research, learning performance of students 
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I. UVOD 

 

V času študija sem spoznala, da se generacije otrok in otroci znotraj posameznega razreda 

med seboj močno razlikujejo. Zato je pomembno, da se zavedamo, da ne moremo vsako leto 

in vsakega razreda poučevati na enak način. Prav vsak učenec je s svojim mišljenjem, 

čustvovanjem in vedenjem edinstven posameznik. Učiteljeva naloga je, da vsak razred 

posebej spozna, ga preuči in glede na lastnosti učencev izbere njim primerne pristope 

poučevanja.  

V magistrskem delu predstavljam direktni pristop ter primerjam njegovo učinkovitost ter 

priljubljenost v primerjavi z indirektnim pristopom. Direktni pristop lahko opredelimo kot 

poučevanje, pri katerem ima osrednjo vlogo učitelj. Sloni na vedenjskem pristopu, učencem 

so navodila podana eksplicitno in zaporedno ter zelo nazorno in sistematično. Takšna 

strategija se osredotoča na poučevanje korak za korakom ter zavrača učenje preko lastnih 

izkušenj. Je torej nasprotje indirektnega (posrednega) načina poučevanja. Pri posrednem 

poučevanju je učiteljeva vloga bolj organizacijske narave, poudarjena je aktivnost in 

samostojnost učenca, ki je v neposrednem odnosu z učno vsebino. S takšnim načinom 

poučevanja spodbujamo sodelovanje in komunikacijo med učenci ter divergentno in 

ustvarjalno mišljenje. Ob začetku študija sem menila, da je direktni pristop edini pravi in 

primerni pristop za osnovnošolsko matematiko, a sedaj, ob zaključku magistrskega študija, 

vem, da je vsekakor potrebno uporabljati oba. Vsak pristop ima svoje pozitivne ter negativne 

plati, zato je učiteljeva naloga od vsakega pristopa vzeti najboljše, ju med seboj preplesti ter 

uporabljati v takšni meri, da se čim bolj približa potrebam učencev, ki jih poučuje. 

Magistrsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so opisane splošne 

značilnosti direktnega načina poučevanja. Podrobneje so predstavljeni elementi direktnega 

pristopa, in sicer: direktna razlaga, ustrezno zastavljanje vprašanj, vodena vaja ter povratna 

informacija učencem. V nadaljevanju sta predstavljeni raziskavi, ki primerjata učinkovitost 

direktnega ter indirektnega pristopa poučevanja. Prva raziskava se osredotoča na učne 

dosežke učencev, ki so poučevani z direktnim oziroma indirektnim pristopom. Druga 

raziskava izpostavi prednosti direktnega načina poučevanja pri učenju gladkega izvajanja 

seštevanja in odštevanja. Kot podkrepitev teoretičnega dela so priložene štiri učne priprave, 
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dve na način direktnega pristopa ter dve na način indirektnega pristopa. S pripravami sem 

želela na primeru osnovnošolske učne ure predstaviti značilne elemente enega ter drugega 

pristopa. 

V empiričnem delu sem analizirala priljubljenost ter učinkovitost direktnega in indirektnega 

načina poučevanja. Podatki so bili pridobljeni na dveh različnih osnovnih šolah. Najprej sem 

želela ugotoviti, ali so med učenci razlike glede priljubljenosti posameznega pristopa ter ali je 

le-to povezano s spolom ali učenčevim matematičnim znanjem. Nato sem ugotavljala, ali se 

pojavljajo razlike pri učnih dosežkih učencev glede na način poučevanja, ki so ga bili deležni. 

Zanimalo me je tudi, ali je učna učinkovitost pristopa povezana z učno uspešnostjo učencev.  

Ugotovila sem, da so razlike glede priljubljenosti pristopov, a te niso odvisne od spola 

oziroma učne uspešnosti učencev. Na splošno je med učenci bolj priljubljen direktni način 

poučevanja. Prav tako so razlike pri učnih dosežkih učencev, a te niso povezane z njihovo 

učno uspešnostjo. Tako učno šibkejši kot učno uspešnejši učenci dosegajo boljše rezultate s 

pomočjo direktnega načina poučevanja. Čeprav bi glede na ugotovitve sprva rekli, da 

indirektni način ni potreben, temu vseeno ni tako. Indirektni način ima vseeno veliko 

pozitivnih plati in iz učenca črpa tisto, kar direktni način zavira. Zato sta pri poučevanju 

potrebna oba načina, le pazljivi moramo biti, kdaj in v kolikšni meri katerega uporabiti.  
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II. TEORETIČNI DEL 

 

 

1. Učenje in poučevanje v osnovni šoli 

»Povej mi in bom pozabil. 

Pokaži mi in si bom zapomnil. 

Vzbudi mi zanimanje in bom razumel.« 

Kitajski pregovor 

 

Pouk je organiziran, načrten in smotrn proces poučevanja, učenja in vzgajanja, ki poteka 

znotraj sorazmerno koherentne učne skupine in ga usmerjajo zanj usposobljeni ljudje v zato 

urejenem prostoru (Blažič in ostali, 2003).  

Adamič (2005) opredeljuje pouk kot vzajemno dejavnost učencev in učitelja (oz. mentorja 

in/ali inštruktorja), v katerem potekata dve aktivnosti: učenje kot učenčeva in poučevanje kot 

učiteljeva aktivnost. Od kakovosti poučevanja je neposredno odvisna kakovost učenja, 

posledično tudi dosežki učencev, njihov napredek, rast in razvoj.  

Učne oblike so povezane s stilom poučevanja. Ta je lahko direktni, torej je učenec v 

neposrednem odnosu z učiteljem ter posrednem odnosu z učno vsebino, kar je bolj značilno za 

frontalno obliko dela. Lahko pa je poučevanje indirektno, torej je učenec v neposrednem 

odnosu z učno vsebino in posrednem odnosu z učiteljem, kar je bolj značilno za skupinsko ter 

individualno delo. Poučevanje torej lahko razumemo kot način učiteljevega vodenja učenja 

učencev. Gre za smotrno, načrtovano in profesionalno aktivnost, ki jo izvaja učitelj, katere 

temeljni namen je doseči zastavljene učne cilje s strani učenca (Adamič, 2005). 

V današnji informacijski dobi so učenci preobremenjeni s številnimi informacijami. 

Kakovostno znanje ne predstavlja več kopičenja informacij, temveč se šola usmerja k temu, 

da učenci znanje spoznavajo preko lastnih izkušenj, uporabljajo različne strategije za 
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reševanje problemov, s katerimi se bodo soočali v vsakdanjem življenju. Pri pouku je torej 

aktivnost učencev velikega pomena. Učenje je uspešnejše, če poteka samostojno ter z lastnim 

razmišljanjem (Ivanušek Grmek idr, 2009). 

Tudi Kerndl (2010) poudarja, da je sedanje stoletje čas multikulturne družbe, v katerem v 

ospredju poučevanja ni več oddelek učencev temveč učeča se skupnost. Učiteljeva vloga se je 

iz edinega vira informacij spremenila v usmerjevalca, moderatorja, inštruktorja, ki ni le 

strokovnjak na svojem področju. Je tudi opazovalec, ki ima veliko znanja o medsebojnih 

odnosih, saj le na tak način lahko poskrbi, da pouk poteka fleksibilno učenčevim zmožnostim 

in potrebam. Tudi Adamič (2005) poudarja nujo, da učenci bolj ali manj sami iščejo poti in 

načine dela, ki jih privedejo do odgovorov na zastavljena vprašanja. Z opazovanjem in 

eksperimentiranjem oblikujejo nove sklepe ter potrjujejo ali zavračajo vnaprej zastavljene 

hipoteze. Marentič Požarnik (2000) še navaja, da je tako učenje uspešnejše in bo verjetnejše 

dalo trajnejše znanje, ki bo uporabno tudi v novih situacijah. S takšnim načinom poučevanja 

torej povečamo samostojnost in aktivnost učencev ter razvijamo vse tisto, kar s tradicionalnim 

pristopom zaviramo. 

Učenje za prihodnost, kot ga imenuje Kerndl (2010), naj ne bo le individualno temveč 

predvsem sodelovalno. Kot eno izmed glavnih značilnosti konstruktivističnega (socialnega) 

modela učenja izpostavi prav delo v skupinah. Vsem poznana igra vlog je ena osrednjih 

metod izkustvenega učenja, s katero razvijamo kompleksno mišljenje, sodelovanje, 

ustvarjalno in kritično mišljenje ter še marsikaj. Manj poznana pa je de Bonova metoda šestih 

klobukov (metoda paralelnega razmišljanja). Metoda temelji na tem, da sami, v dvoje ali v 

skupini, razmišljanje ločimo, usmerimo in šele na koncu sestavimo. Kerndl (2010) v svojem 

delu bistvo paralelnih klobukov opiše tako: 

 Beli klobuk predstavlja nevtralno, objektivno razmišljanje; navaja objektivna 

dejstva, kaj imamo in kaj še potrebujemo. 

 Rdeči klobuk predstavlja čustveno, subjektivno mišljenje, kaj nam je pri rešitvah 

všeč in kaj ne, izraža naše občutke. 

 Rumeni klobuk predstavlja pozitivno mišljenje, razpravlja o pozitivnih vidikih 

problema, poudarja prednosti danih rešitev. 

 Črni klobuk predstavlja kritično mišljenje, analizira problem z vidika izvedljivosti v 

realnih okoliščinah. 
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 Zeleni klobuk predstavlja ustvarjalne, izvirne ter nove ideje, izraža drugačne 

poglede na problematiko. 

 Modri klobuk predstavlja objektivno in hkrati pregledno mišljenje, nadzoruje 

celoten proces in je neke vrste vodja, moderator diskusije. Ob koncu ta klobuk 

omogoči, da nastanejo sklepi in povzetki. 

 

Štefanc (2005) pa na drugi strani poudarja, da se na prvi pogled prepričljiva distinkcija med 

obema pristopoma v neki točki izkaže kot nekoliko problematična. Tradicionalno poučevanje 

opredelimo kot transmisijski pristop, kjer ima učenec pasivno vlogo. Nasprotno pa, sodobno 

poučevanje opredelimo kot transformacijski pristop, ki učencu omogoča aktivno vlogo. Ta 

opredelitev nujno proizvede miselnost, da transformacijski pristop izključuje transmisijo, kar 

pa avtor zavrača. Poudarja, da pouk ne more iti preko svoje transmisijske funkcije, zato 

predpostavi, da bodo tudi učenci morali priti do istega spoznanja, kot ga ima sedaj učitelj. 

Učenec bo moral priti do »uradnega znanja«, to je znanje, ki ga družba prepoznava kot 

pravilno ter ustrezno. Poudarja torej, da ne glede na to, katerega načina poučevanja se 

poslužujemo, naj bo to konstruktivistični ali behavioristični, vedno ostaja dejstvo, da je ena 

izmed temeljnih funkcij šole prav prenos znanja (v najširšem pomenu besede), ki ga mora 

učenec usvojiti. 

1.1 Temeljne oblike pouka 

Jank in Meyer (2006) sta opredelila tri temeljne oblike pouka:  

 frontalni pouk,  

 individualiziran pouk ali samostojno delo, 

 projektni pouk.  

 

Značilnosti posameznih oblik so prikazane v spodnji preglednici. 
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Tabela 1: Temeljne oblike dela (Jank in Mayer, 2006, str. 36). 

Značilnosti Temeljne oblike pouka 

Frontalni pouk Individualiziran pouk Projektni pouk 

Močne in šibke plati + Za predstavitev 

stvarnih, miselnih in 

problemskih 

povezav, 

posredovanje 

strokovnega znanja. 

+ Možnosti za 

primerjanje 

individualnih 

dosežkov učencev. 

- Težko doseganje 

samostojnosti 

učencev. 

+ Samostojno 

organizirano učenje. 

+ Oblikovanje 

individualnega dela 

in delo v parih. 

+ Razvijanje 

metodične 

kompetence, dobro je 

tudi za vajo, 

utrjevanje, 

ponavljanje, 

preverjanje znanja. 

- Neprimerno pri 

hitrem posredovanju 

določenega znanja 

vsem učencem. 

+ Visok delež 

skupinskega in 

timskega dela. 

+ Skupno 

dogovarjanje o ciljih. 

+ Možnosti za 

samostojno in 

odgovorno ravnanje. 

+ Krepitev učenčeve 

samozavesti, 

pripravlja jih na 

poklicno življenje. 

- Manj primeren pri 

uporabi in utrjevanju 

novo pridobljenega 

znanja in novih 

spretnosti. 

Vloga učitelja * Učitelj v vlogi 

vodje. 

* Deluje v ospredju. 

* Uvaja učence v 

nova tematska 

področja. 

* Preverja in utrjuje 

znanje učencev. 

 

* Učitelj v vlogi 

mentorja, ki deluje v 

ozadju. 

* Pomaga pri 

načrtovanju učenja in 

preverjanju 

dosežkov. 

* Učitelj v vlogi 

moderatorja 

skupinsko 

organiziranega dela. 

* Enakopraven član 

tima. 

* Pomoč pri 

načrtovanju in 

ustvarjanju stikov 

navzven. 

* Svari pred 

pretiranimi 

pričakovanji, 

preverja dosežke. 
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Učitelj se lahko preko učnih oblik odloči za posamezen stil poučevanja, ali bo to frontalno 

učno delo ali skupinsko delo, delo v dvojicah, individualno delo. Pri direktnem načinu 

poučevanja ne gre samo za dominantno vlogo učitelja, temveč le-ta tudi usmerja proces 

spoznavanja oz. miselno aktivnost učencev, jih neposredno vodi do želenih ciljev, spodbuja 

ali pa ovira njihovo motivacijo in čustvovanje. Takšen način vodenja, ki je prisoten pri 

frontalnem pouku, ima poleg nekaterih prednosti tudi slabosti. Na tak način so ovirani 

individualizacija učenca, sodelovanje in komunikacija med učenci ter tudi divergentno 

mišljenje ter ustvarjalnost učenca. Zato je nujno potrebno, da učitelj v pouk vključuje tudi 

druge oblike dela, s katerimi zagotavlja indirektno poučevanje ter pospešuje vse, kar se z 

direktnim zavira. 

Pri posrednem oziroma indirektnem pristopu pa je vloga učitelja bolj organizacijske narave. V 

pripravi na skupinsko delo, delo v dvojicah ali individualno delo mora dobro razmisliti o 

značilnostih učne vsebine, o izvedbi pouka ter o aktivnostih, ki bodo izvajane. Povečata se 

aktivnost in samostojnost učencev, le-ti so v neposrednem stiku z učno vsebino in ne z 

učiteljem. Učenci odgovore na vprašanja iščejo samostojno, opazujejo, eksperimentirajo, 

oblikujejo hipoteze, pripravljajo poročila itd. (Adamič, 2005, str. 80–81). 

Tako Adamič (2005) kot Rutar Ilc (2011) poudarita, da se oba načina med seboj dopolnjujeta, 

zato je nujno, da se pri pouku poslužujemo obeh. Neposredno poučevanje se je izkazalo kot 

najučinkovitejše, ko od učencev zahtevamo dobro pomnjenje ter razvijamo proceduralna 

znanja. Predvsem je učinkovito pri učencih z učnimi težavami. Kot manj primerno pa se je 

izkazalo pri poučevanju kompleksnega mišljenja oziroma pri poučevanju, kjer smo pozorni na 

višje taksonomske ravni znanja. Tu nastopi indirektni način poučevanja. Način poučevanja 

torej kombiniramo glede na učne cilje, posebnosti učne vsebine ter razvojno stopnjo učencev. 
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2. Opredelitev direktnega pristopa 

Babuder Košak in Velikonja (2011) direktno poučevanje opredelita kot poučevanje, pri 

katerem ima osrednjo vlogo učitelj, pouk pa temelji na sistematičnem ter načrtnem 

poučevanju. Poudarita pomembnost sprotnega preverjanja napredka, prilagajanja tempa 

učencev, sprotnega preverjanja ter takojšnje povratne informacije.  

Al-Makahleh (2011) direktno poučevanje opredeli kot strategijo poučevanja, ki zahteva dobro 

načrtovano in organizirano učno uro. Izpostavi, da učitelj usmerja proces poučevanja glede na 

predhodno znanje učencev, katerim prilagodi učno okolje. Cilj takšne strategije je, da učenci 

obvladajo staro snov, preden nadaljujejo z učenjem nove. Poudari, da direktno poučevanje 

sloni na vedenjskem pristopu, pri katerem so navodila podana eksplicitno in zaporedno ter 

zelo nazorno in sistematično. Opozori, da se ta strategija osredotoča na poučevanje korak za 

korakom ter učencem ne prepušča učenja preko lastnih izkušenj. Meni, da tak način 

poučevanja pospešuje ter lajša učenje, predvsem šibkejšim učencem. 

Adamič (2005) direktno poučevanje opredeli kot stil poučevanja, ki temelji na direktnem 

odnosu učitelj – učenec, torej so učenci v indirektnem odnosu z učno vsebino in metodami 

dela, kar je značilno za frontalno obliko dela. Poudari, da pri direktnem načinu poučevanja ne 

gre le za dominantno vlogo učitelja, pač pa učitelj tudi usmerja miselno aktivnost učencev ter 

jih neposredno vodi do želenih ciljev. Posledično s tem ovira divergentno mišljenje in 

ustvarjalnost učencev. 

Vse tri opredelitve poudarjajo osrednjo in dominantno vlogo učitelja. Le-ta vodi in organizira 

učni proces ter je v neposrednem odnosu z učencem ter učno vsebino. Na drugi strani pa so 

pri takšnem načinu poučevanja učenci in učna vsebina v posredni povezavi. 

                                                         UČITELJ 

 

 

                                       UČENEC                     UČNA VSEBINA 

Slika 1: Didaktični trikotnik direktnega načina poučevanja. 
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Prvi dve opredelitvi še dodatno poudarita pomembnost preverjanja predhodnega znanja 

učencev ter nujno usvojitev predhodne snovi pred usvajanjem nove učne vsebine. Prav tako 

obe poudarjata pomembnost sistematičnega ter načrtnega poučevanja. 

 

Direktno poučevanje je sestavljeno iz več korakov (Moore in Hansen, 2012): 

1. Napoved učnega cilja. 

2. Preverjanje predznanja. 

3. Povezava novih situacij z učenčevimi že znanimi situacijami. 

4. Razlaga nove učne snovi. 

5. Utrjevanje ter urjenje. 

6. Ocenjevanje učenčevega znanja. 

 

Al-Makahleh (2011) izpostavi korake, na katere mora biti učitelj pozoren pri poučevanju z 

direktnim pristopom: 

1. Ugotavljanje učenčevega predznanja pred poučevanjem in hkrati poudarjanje 

osnovnih konceptov. 

2. Natančno zastavljanje ciljev, ki so formulirani tako, da opisujejo učenčevo končno 

znanje. 

3. Analiziranje učnih nalog ter ureditev sistematične razlage. 

4. Razporeditev zadostnega časa za vsak del posebej (ponovitev, razlaga, vaje, 

utrjevanje). 

5. Zagotovitev povratnih informacij o učenčevem delu ter razumevanju. 

6. Nagovarjanje učencev o pomembnosti reševanja zadostnega števila vaj. 

7. Predstavitev učenčevih rezultatov z ustreznimi grafičnimi prikazi. 

2.1 Elementi direktnega pristopa 

Izpostavimo lahko nekaj elementov direktnega načina poučevanja, ki so nam v pomoč pri 

delu z učenci, ki imajo težave pri matematiki. Ti elementi so: direktna razlaga, zastavljanje 

vprašanj, vodena vaja in povratna informacija. 
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2.1.1 Direktna razlaga 

Učiteljeva neposredna razlaga velja za najboljši način sporočanja večje količine informacij v 

kratkem časovnem obdobju. Učitelj neposredno pove, razloži in deli svoje znanje. Po navadi 

teoretični del izvira neposredno iz učbenika, a je prepleten z vprašanji in odgovori, ki 

pomagajo učencem pri organizaciji novih informacij (Moore in Hansen, 2012). 

Vsak učitelj matematike praviloma namesto zgolj razlage uporablja razlago s pogovorom. Pri 

razlagi gre bolj za govor o neki temi, medtem ko je razlaga s pogovorom neke vrste 

informativna debata o snovi. Učiteljeva razlaga variira v dolžini in v formalnosti. Le-ta lahko 

traja nekaj minut ali celo šolsko uro, odvisno od vsebine, učenčevih let in stila poučevanja. 

Formalne razlage ne dovoljujejo vmesnega prekinjanja, medtem ko manj formalne spodbujajo 

učence k sodelovanju (Moore in Hansen, 2012).  

O direktni razlagi govorimo, ko učitelj jasno in nedvoumno predstavi snov. Učencem 

neposredno predstavi, kaj se bodo naučili ter kako bodo lahko to znanje uporabili. Takšen 

način učenja poteka korak za korakom. Doabler in Fien (2013) poudarjata tri elemente za 

izboljšanje učinkovitosti direktne razlage; 

 

Uporaba jasnega in jedrnatega jezika. 

Potrebno je uporabljati konsistentno in nedvoumno izrazoslovje, prilagojeno potrebam 

učencev. Doabler in Fien (2013) navajata primer, ko učence učimo o deseticah in enicah. 

Navedemo primer, da število 47 sestavljajo 4 desetice ter 7 enic. Da obdržimo konsistentnost 

jezika, ponovimo primer z enakim izrazoslovjem, a drugim številom: število 30 sestavljajo 3 

desetice in 0 enic. 

Vpletenost učencev v učno uro. 

Če učence vpletemo v samo razlago, dosežemo, da njihova motiviranost naraste. Doabler in 

Fien (2013) kot primer navedeta učenje štetja do 10. Številke lahko nadomestimo z desetimi 

učenci. Tako jih neposredno vključimo v razlago nove učne snovi. 
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Primerno število zgledov. 

Zgledi so učencem lahko v zelo veliko pomoč pri razumevanju kompleksnejših vsebin. A 

zgledov ne sme biti ne preveč ne premalo. Število le-teh je odvisno od več dejavnikov. Prvi 

dejavnik je zahtevnost nalog. Če je naloga lahka, sta dovolj eden ali dva zgleda v direktni 

razlagi. Če pa je snov zahtevnejša, učenci potrebujejo dodatne primere. Drugi takšen dejavnik 

je znanje učencev. V učilnici z večjim številom učencev, katerih znanje matematike je šibko, 

bo potrebnih več različnih zgledov v direktni razlagi, kot tam, kjer večina učencev nima težav 

z matematiko. Izpostavimo lahko še tretji dejavnik, in sicer odziv učencev na podajanje. Torej 

več napak kot učenci naredijo, več je potrebnih ponovnih ponazoritev oziroma zgledov. 

 

Učinkovitost direktne razlage pa se močno izboljša tudi z uporabo tehnologije. Tako 

postanejo predstavitve vsebin »žive« ter za učenca bolj privlačne. Svoje razlage moramo čim 

bolj poživiti z uporabo interaktivnih videov, fotografij, filmov, računalniških grafik in 

podobno. Najbolj poznani, preverjeni in uspešni orodji za pomoč pri razlagi sta v zadnjem 

času Power Point in predvsem interaktivna tabla (Moore in Hansen, 2012). 

 

2.1.2 Zastavljanje vprašanj 

Pomemben dejavnik direktnega poučevanje je zastavljanje vprašanj. Z dovolj vaje se lahko 

naučimo pravilnega načina zastavljanja vprašanj, kajti če je le-ta napačen, lahko privede do 

negativnih posledic. Na primer, če bodo vprašanja samo težka, bomo preverjali zgolj skupino 

zmožnejših učencev ter s tem zapostavili šibkejše učence. 

Na kaj moramo biti torej pozorni, da bo zastavljanje vprašanj kvalitetno in uspešno? Moore in 

Hansen (2012) predstavljata štiri točke, na katere moramo biti pozorni pri zastavljanju 

vprašanj; 

1. Ustvarimo klimo, kjer je komunikacija dovoljena. Pomembni sta uporaba očesnega 

stika ter obrazna mimika. Učence je potrebno vseskozi spodbujati k sodelovanju. 

 

2. Vprašanja morajo biti jasna, po zastavljenem vprašanju pa mora biti dovolj časa za 

razmislek. Nato pokličemo tistega, za katerega želimo, da odgovori na naše vprašanje. 
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A pozor, če bomo odgovor želeli od sramežljivega oziroma manj zmožnega učenca, ga 

najprej pokličemo po imenu ter mu šele za tem postavimo vprašanje. 

 

3. Vprašanja morajo biti porazdeljena »pravično«. Vsekakor ne smemo spraševati samo 

zmožnejših učencev, za katere vemo, da odgovor na vprašanje poznajo. V učno uro 

moramo vključevati tudi učence, katerih znanje je šibkejše, a vprašanja, namenjena 

njim, morajo biti lažja. Zato postavljamo tako lahka kot tudi zahtevnejša vprašanja. 

 

4. Naenkrat ne zastavljamo več kot eno vprašanje. Več vprašanj zaporedoma lahko 

učenca zmede, hkrati pa ne omogoča dovolj časa za razmislek. 

 

5. Dodam naj še točko, da sem pri študiju poučevanja matematike spoznala tudi to, da je 

potrebno dati učencu dovolj časa za razmislek in da je zelo pomembno skrbno 

poslušati in reflektirati učenčev odgovor. 

 

2.1.3 Vodena vaja 

Doabler in Fien (2013) vodeno vajo primerjata z učenjem vožnje s kolesom. Otroka, ki se 

prvič usede na kolo, ne moreš spustiti samega na cesto ter le vpiti nanj, naj poganja pedala. Za 

začetek mu pritrdiš pomožna kolesca, da se nauči ravnotežja. Doabler in Fien (2013) 

predstavljata dobro vodene vaje v petih korakih; 

 

Identificirati in preučiti sposobnosti učencev. 

Preden začneš z novo snovjo, je potrebno preveriti, na kakšni ravni je znanje učencev. 

Doabler in Fien (2013) kot primer navajata naslednjo situacijo. Učitelj ima na karticah 

zapisana števila od 1 do 99. S spraševanjem učence preverja, ali znajo opredeliti desetice ter 

enice. Ko ugotovi, da so učenci snov usvojili, nadaljuje s števili, ki vsebujejo tudi stotice. 

Izbrati in razvrstiti primere. 

Da bi učencem lahko kar se da dobro razložili novo učno snov, moramo na začetku izbrati 

enostavne primere. Ko ugotovimo, da so učenci le-te usvojili, težavnost primerov 

stopnjujemo. Prav tako dajemo prednost pogostejšim primerom pred redkejšimi.  
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Uporaba pozivov. 

Po tem, ko zastavimo vprašanje, plosknemo ali tlesknemo s prsti. Na ta način dosežemo, da 

vsi učenci razmislijo o vprašanju in vsaj miselno nanj odgovorijo. Tako se izognemo, da 

šibkejši učenci le poslušajo in ponavljajo za zmožnejšimi učenci, ki na vprašanje vedno 

odgovorijo pravilno. 

Uporaba različnih ponazoril. 

Za bolj nazorno razlago se lahko poslužujemo različnih ponazoril. Doabler in Fien (2013) kot 

primer navajata uporabo paličic za ponazoritev poštevanke s številom 10. Skupaj imamo 

vedno po 10 paličic. Če imamo 10 takšnih kompletov, pomeni da je število naših paličic 100. 

Učenci to lahko preverijo tako, da jih enostavno preštejejo. 

Zagotoviti ponovitev snovi. 

Predno začnemo s podajanjem snovi, je potrebno ponoviti, kaj smo obravnavali prejšnjo učno 

uro. Tudi ko začnemo z obravnavo popolnoma nove učne snovi, je potrebno ponoviti snov 

preteklih ur, ki se navezuje na novo učno snov. 

2.1.4 Povratna informacija 

Takojšnja povratna informacija je potrebna, kadar gre za potrditev ali popravek učenčevega 

odgovora. Stalne povratne informacije so pri učnih urah več kot potrebne, saj nam pomagajo, 

da ne prihaja do nerazumevanja. Ko učenca popravimo, je pomembno, da to storimo »nežno« 

in v pozitivnem duhu. Prav tako je tudi pri potrditvi pozitivnega odgovora naš odziv zelo 

pomemben, saj tako učencu sporočimo, da si prizadeva v pravo smer in ga hkrati spodbudimo 

za nadaljnje delo. 
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2.2 Učinkovitost direktnega pristopa 

Ko govorimo o učinkovitosti direktnega pristopa, se moramo zavedati, da je le-ta pogojena z 

marsičem, na primer starostjo učencev, njihovo učno zmožnostjo, učno vsebino ali celo 

značajem učencev. Učinkovitost direktnega pristopa je torej odvisna od veliko dejavnikov, 

zato moramo kot učitelji oceniti, v katerih primerih bo direktni pristop primeren glede na učno 

vsebino in glede na učence, ki jih poučujemo. O tem je bilo opravljenih že več raziskav, 

izsledki nekaterih so v nadaljevanju na kratko predstavljeni. V posebnem razdelku pa sta 

podrobneje opisani dve raziskavi, prvo sta izvedla Janicki and Peterson (1981) in je opisana v 

članku z naslovom Aptitude-treatment interaction effects of variations in direct instruction, 

drugo pa je izvedel Poncy (2010) in je opisana v članku z naslovom A comparison of 

behaviour and constructivist interventions for increasing math-fact fluency in a second-grade 

classroom. 

V meta-analizi več študij je Kinder (Kinder 2005, po Al-Makahleh, 2011) preučeval direktno 

poučevanje učencev s posebnimi potrebami. Gre ga pregled 37 študij, ki se ukvarjajo s 

težavami pri branju, jeziku, črkovanju, itd. Analiza podatkov je potrdila, da ima direktno 

poučevanje pozitiven učinek na branje, seštevanje, pisanje, ne glede na učenčevo starost. Prav 

tako raziskava ugotavlja, da je direktno poučevanje uspešno na vseh področjih, in poudarja, 

da bi uporaba te metode v matematiki lahko bila še pogostejša. 

Mackenzie (Mackenzie 2004, po Al-Makahleh, 2011) je preučevala učinkovitost direktnega 

poučevanja matematike v vrtcih. Vzorec je zajemal 16 otrok starih od 4 do 5 let. Otroci so bili 

testirani pred in po uporabi metod direktnega poučevanja, ki so jih izvajali 5–6 tednov od 10 

do 20 minut na dan. Rezultati so pokazali, da so učno šibkejši otroci izboljšali rezultate na 

matematičnih testih. 

V 6 let trajajoči longitudinalni raziskavi je Edward (Edward 1994, po Al-Makahleh, 2011) 

raziskoval učinkovitost direktnega načina poučevanja na več področjih. Sodelujoči učenci so 

obiskovali tretji razred osnovne šole. Pred uporabo direktnih metod poučevanja so učenci v 

povprečju dosegali dokaj nizke rezultate. Uspešnost pri branju je znašala 33 %, pri matematiki 

42 % ter pri angleščini 35 %. Po uporabi direktnega poučevanja je povprečna uspešnost 
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narastla, in sicer pri branju na 58 %, pri matematiki na 73 % ter pri angleščini na 70 %. Porast 

v rezultatih so pripisali uporabi direktnih metod poučevanja. 

V raziskavi, ki je bila izvedena v Jordaniji, je Sawalha (Sawalha 2004, po Al-Makahleh, 

2011) preučevala učinkovitost direktnega pristopa pri matematiki. Rezultati so tudi pri tej 

raziskavi pokazali, da uporaba direktnega poučevanja izboljša dosežke pri matematiki, 

predvsem pri učencih, ki so imeli težave pri učenju. Poleg tega se je pri učencih, ki so bili 

poučevani z direktnimi metodami, znanje obdržalo dalj časa kot pri ostalih učencih. 

Kaufmannl in Thony (Kaufmannl in Thony 2003, po Al-Makahleh, 2011) sta preučevala vpliv 

zgodnjega direktnega poučevanja na konceptualne ter kognitivne numerične sposobnosti pri 

učencih z učnimi težavami. Vzorec je zajemal 6 učencev. Rezultati so pokazali, da zgodnje 

direktno poučevanje učencev z učnimi težavami izboljšuje rezultate učencev pri reševanju 

nalog, ki temeljijo na razumevanju ter uporabi različnih pojmov. 

Seman (Seman 1996, po Al-Makahleh, 2011) je preučeval učinek poučevanja s pomočjo 

direktnega pristopa tako pri učencih z učnimi težavami kot pri učencih, ki pri učenju nimajo 

težav. Rezultati so pokazali, da so se sposobnosti obeh skupin učencev po uporabi direktnih 

metod poučevanja izboljšale. 

Al-Makahleh (2011) predstavi ugotovitve raziskav še nekaterih avtorjev. Tudi vsi preostali so 

ugotavljali učinkovitost direktnega pristopa tako pri šibkejših kot zmožnejših učencih, pri 

matematiki ter pri ostalih predmetih, pri nalogah z razumevanjem ali zgolj nalogah 

proceduralnega tipa. Vsi so prišli do zaključka, da uporaba direktnih metod poučevanja 

izboljša razumevanje učencev. 

A vendar moramo, kljub dobrim rezultatom direktnega načina poučevanja, v pouk vnesti tudi 

indirektni način. Na ta način pri učencih spodbujamo še druge komponente, ki so ob 

direktnem načinu zapostavljene, na primer sodelovanje s sošolci, individualnost učencev, 

divergentno razmišljanje in še marsikaj. S pomočjo indirektnega načina poučevanja v pouk 

vnesemo tudi nekaj drugačnega, svežega, kar učence privabi k sodelovanju in jih dodatno 

motivira za učenje. 
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2.2.1 Učinkovitost direktnega pristopa glede na zmožnost učencev 

V nadaljevanju je predstavljena raziskava z naslovom Aptitude-treatment interaction effects of 

variations in direct instruction (Janicki in Peterson, 1981). Ta raziskava se mi je zdela še 

posebej zanimiva, saj odpira enaka raziskovalna vprašanja, kot sem si jih v empiričnem delu 

zastavila tudi sama, zato so me ugotovitve te raziskave še toliko bolj zanimale. Prav tako kot 

jaz, so se osredotočili na učenčev odnos do predmeta ter njihove učne dosežke glede na način 

poučevanja, ki so ga bili deležni. Ugotovitve raziskave so predstavljene v nadaljevanju. 

Janicki in Peterson (Janicki in Peterson, 1981) sta v svoji raziskavi preučevala interakcijo med 

zmožnostjo učencev ter odnosom do načina poučevanja, ki so ga bili deležni. Glede zmožnosti 

učencev sta razlikovala: učenčeve matematične dosežke, učenčev odnos do matematike, 

učenčev odnos do individualnega oziroma skupinskega dela ter učenčev lokus kontrole.  

Učenci so bili poučevani na dva načina: direktni pristop ter direktni pristop z manjšimi 

variacijami (pristop bo opredeljen v nadaljevanju). Poučevanje sta izvajala dva učitelja, ki sta 

se predhodno dodatno izobraževala, kako poučevati na direktni način oziroma na direktni 

način z manjšimi variacijami. Matematika je bila na urniku vsak dan ob isti uri. Dva razreda 

sta v raziskavi sodelovala v prvih dveh tednih, druga dva razreda pa v drugih dveh tednih. V 

prvem delu je učitelj 1 poučeval direktno, učitelj 2 direktno z manjšimi variacijami. V drugem 

delu sta učitelja pristopa zamenjala. Raziskava je torej potekala v štirih različnih razredih. V 

vsakem razredu je bilo enako število učencev z višjimi, srednjimi ter nižjimi matematičnimi 

sposobnostmi. 

 

Tabela 2: Potek raziskave Janickega in Petersona. 

 Učitelj 1 Učitelj 2 

Prvi del 

direktni pristop 

(razred 1) 

direktni pristop z manjšimi 

variacijami 

(razred 2) 

Drugi del 

direktni pristop z manjšimi 

variacijami 

(razred 3) 

direktni pristop 

(razred 4) 
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Sedaj bomo opredelili direktni način poučevanja ter direktni način poučevanja z manjšimi 

variacijami. V spodnji tabeli je predstavljen potek pouka s pomočjo direktnega pristopa ter 

potek pouka na način direktnega pristopa z manjšimi variacijami. 

 

Tabela 3: Primerjava direktnega pristopa in direktnega pristopa z manjšimi variacijami. 

Direktni pristop Direktni pristop z manjšimi variacijami 

Učenci upoštevajo sedežni red. Učenci skozi celotno poučevanje delujejo kot 

skupina. 

Učitelj v prvem delu povzame koncepte 

prejšnje snovi. Skupaj pregledajo domačo 

nalogo ter se pogovorijo o morebitnih 

težavah oziroma nerazumevanju. 

Učitelj v prvem delu razloži pričakovanja, ki 

jih ima do učencev; pričakovanja glede učne 

snovi ter pričakovanja glede delovanja in 

sodelovanja v skupinah. Učitelj poda rešitve 

domače naloge. Nekatera vprašanja, težave 

razloži učitelj, del razlage prihrani, da jih 

učenci v skupinah prediskutirajo sami. 

Učitelj nadaljuje z usvajanjem novih 

konceptov. Razlaga traja toliko časa, 

dokler učitelj ne presodi, da je večina 

učencev novo učno snov razumela. 

Učitelj predstavi nove koncepte, učencem 

zastavlja vprašanja, jih vodi do pravilnih 

spoznanj. Učence uči, kako priti do novih 

spoznanj z reševanjem kratkih nalog. 

Ko je razlaga zaključena, učenci dobijo 

naloge iz delovnega zvezka. Vsakemu 

izmed učencev učitelj nudi individualno 

pomoč. 

Ko je usvajanje zaključeno, učenci dobijo 

naloge iz delovnega zvezka. Učenci v 

skupinah rešujejo dodeljene naloge. Učitelj 

nadzoruje učence, jih opozarja, naj se najprej 

posvetujejo med seboj, šele nato obrnejo 

nanj. 

Učenci po koncu vsake ure dobijo domačo 

nalogo. Naloge so podobne tistim, ki so jih 

reševali v šoli. Rešijo tudi naloge, za 

katere je v šoli zmanjkalo časa. 

Učitelj na tablo napiše domačo nalogo, ki jo 

imajo možnost reševati učenci, ki so šolske 

naloge rešili predčasno. Učitelj jim vedno da 

možnost, da se sami odločijo, ali bi reševali 

domačo nalogo ali bi se rajši igrali 

matematične igre. 
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V raziskavi so prišli do treh spoznanj. Prvo spoznanje nam odkriva, da se učenci, ki imajo 

visok notranji lokus kontrole, bolje odrežejo pri poučevanju z direktnim pristopom z manjšimi 

variacijami. Pri direktnem pristopu je učenje usmerjeno in spremljano s strani učitelja, učenci 

pa imajo malo kontrole nad dogodki pri poučevanju. Ni torej presenečenje, da je direktno 

poučevanje učinkovitejše za učence, ki imajo visok zunanji lokus kontrole. Hkrati je direktno 

poučevanje škodljivo za učence, ki postanejo frustrirani, kadar imajo majhen nadzor nad 

situacijo. Takim učencem veliko bolj ugaja način direktnega poučevanja z manjšimi 

variacijami, saj imajo občutek večjega nadzora nad lastnim procesom učenja. 

Drugo spoznanje kaže, da so izkazali učenci z nizkimi in visokimi matematičnimi 

sposobnostmi bolj pozitiven odnos do matematike pri direktnem poučevanju kot pri 

poučevanju direktnega pristopa z manjšimi variacijami. Učenci z visokimi učnimi 

sposobnostmi so verjetno uživali v individualnem delu, saj so lahko probleme reševali hitro. 

Učenci z nižjimi učnimi sposobnostmi pa so uživali, saj so naloge lahko reševali sebi 

primernem tempu. Učenci s srednjimi učnimi sposobnosti niso izkazali razlike glede 

priljubljenosti enega ali drugega pristopa. 

Tretje spoznanje predstavlja t. i. »učinek učitelja«. Spodnja tabela predstavlja povprečno 

število minut, porabljenih za vsako kategorijo s strani posameznega učitelja (seštevek vseh 

navedenih minut ni enako 45, kot je običajna dolžina učne ure). 

 

Tabela 4: Primerjava časovne strukture pri dveh načinih poučevanja (Janicki in Peterson, 1981). 

Opazovalna 

enota 

Direktno poučevanje z manjšimi 

variacijami [min] 
Direktno poučevanje [min] 

Učitelj 1 Učitelj 2 Učitelj 1 Učitelj 2 

Ponavljanje 13.3 10.6 7.4 17.1 

Učiteljevo 

podajanje nove 

snovi 

15.5 13.3 19.8 15.1 

Učiteljeva 

vprašanja 
5.8 9.1 8.7 9.0 

Uporaba 

nadzorovanih 

vaj 

0.1 2.3 2.5 1.3 

Delo v skupinah 20.1 17.2 0 0 

Individualno 

delo 
0 0 13.4 15.7 

Delo za mizo, 

reševanje nalog 
17.9 14.3 10.8 12.3 
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V preglednici je razvidno, da se je učitelj 1 razlikoval od učitelja 2 znotraj posameznega 

poučevalnega pristopa. Učitelj 1 je pri direktnem pristopu namenil veliko manj časa za 

ponavljanje kot učitelj 2. Podobno je učitelj 1 pri direktnem pristopu z manjšimi variacijami 

namenil manj časa za spremljanje učencev med delom kot učitelj 2. Prav tako je učitelj 1 tako 

pri enem kot drugem pristopu porabil več časa za podajanje snovi kot učitelj 2. Hkrati je 

učitelj 1 pri obeh pristopih porabil manj časa za vprašanja namenjena učencem kot pa učitelj 

2. Razlike, ki se kažejo v uspešnosti učencev, so lahko torej tudi posledica različnega 

poučevanja posameznega učitelja.  

Janicki in Peterson (Janicki in Peterson, 1981) v svoji raziskavi povzameta, da morajo 

obstajati variacije v direktnem pristopu poučevanja, da lahko zadovoljimo potrebe 

posameznih učencev. Učence moramo torej spoznati ter glede na njihove potrebe prilagoditi 

način poučevanja. Prav tako morajo biti učitelji deležni raznolikega urjenja, kako uporabljati 

metode direktnega poučevanja. Na ta način imajo tudi učitelji možnost izbire načina 

poučevanja, ki jim ustreza. Tako je pouk učinkovitejši ter prijetnejši tako za učence kot za 

učitelje. 

2.2.2 Direktni pristop pri učenju gladkosti seštevanja in odštevanja 

Pritegnila me je tudi raziskava z naslovom A comparison of behaviour and constructivist 

interventions for increasing math-fact fluency in a second-grade classroom (Poncy, 2010). 

Avtor v raziskavi predstavi zanimivo različico direktnega načina poučevanja, ki ga sama še 

nisem zasledila. T. i. »model trikotnika« se mi zdi pri učenju seštevanja in odštevanja zelo 

primeren ter je v nadaljevanju tudi podrobneje opisan.  

Poncy (Poncy, 2010) v svoji raziskavi izpostavi problem neznanja osnov matematike. 

Opozarja, da učenci v nižjih razredih ne pridobijo dovolj znanja o osnovah matematike, na 

katerem bi potem gradili in reševali težje in poglobljene matematične naloge. Velik problem 

vidi že v gladkem seštevanju in odštevanju. V svoji raziskavi poskuša ugotoviti, kateri pristop 

je primernejši ter nudi trajnejše pomnjenje. 

V raziskavi je primerjan vpliv dveh pristopov, in sicer CCC  ter FTL pristopa. CCC pristop 

(cover – pokriti, copy – kopirati, compare – primerjati) temelji na osnovi vedenjskega ter 

direktnega pristopa. Učenci na ta način najprej pregledajo račun v sliki, ga pokrijejo (z eno 

roko), odgovorijo na vprašanja o tej nalogi ter nato preverijo, primerjajo točnost odgovorov. 
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Če je odgovor pravilen, se učenec pomakne naprej na naslednjo nalogo. V nasprotnem 

primeru učenec primer še enkrat prepiše in zapiše njegovo pravilno rešitev (kopira model). 

CCC model stremi k čim bolj gladkemu reševanju matematičnih nalog in k pravilnemu ter 

točnemu reševanju. Temelji tudi na tem, da se učencem daje takojšnja povratna informacija 

ter se jim omogoči ponovno reševanje naloge. Ko učenci nalogo rešijo pravilno, so deležni 

pozitivne povratne informacije, ki vpliva na to, da se učenec počuti močnejšega, 

sposobnejšega, kar pripomore k temu, da naslednje naloge rešuje uspešnejše. Zelo pomembna 

komponenta takojšnje povratne informacije je tudi ta, da učenci ne rešujejo nadaljnjih 

primerov na enak, napačen način.  

Na drugi strani je FTL pristop (facts that last – dejstva se ohranijo dalj časa), ki temelji na 

reševanju številnih vaj, ki vsebujejo različne strategije reševanja, ki naj bi vodile k temu, da se 

dejstva v učenčevi glavi ohranijo za dalj časa. Ta pristop temelji na konstruktivističnem ter 

indirektnem načinu poučevanja, saj poudarjajo individualnost učenja, spodbujajo učence, da 

povezujejo nova pridobljena znanja ter sami izbirajo strategije učenja. Nadaljnja značilnost 

tega pristopa je, da učenci slišijo tudi odgovore svojih sošolcev, saj na ta način poglobijo 

razumevanje ter slišijo različne metode reševanja nalog. Tako morda slišijo strategijo, ki jim 

je bližja ter še bolj razumljiva.  
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Ilustrirajmo CCC pristop z nalogo »model trikotnika«.  

 

Slika 2: Model trikotnika (Poncy, 2010). 

 

a) Učenci pogledajo trikotnik. 

b) Prekrijejo model trikotnika. 

c) Zapišejo dve povezani enakosti (npr. 11 – 8 = 3, 11 – 3 = 8). 

d) Odkrijejo model ter preverijo rešitev obeh računov.  

e) Če rešitvi nista pravilni, še enkrat ponovijo postopek v praznem trikotniku. 

Pristop s pomočjo trikotnika je spodbudil učence, da so videli povezanost enačb (11 – 8 = 3 in 

11 – 3 = 8). Tu se gre za učenje seštevanja in odštevanja na pamet. 

 

FTL pristop ilustrira naslednji »model družin«.  

Učitelj je učence spraševal različna vprašanja, s pomočjo katerih jih je želel pripeljati do 

določenih spoznanj. Recimo, da imamo podano družino, ki vsebuje števke 11, 8 in 3. 

a) Kakšen je odnos med tremi števili v eni družini? 

b) Katero je tisto število, od katerega odštevamo? 

c) Katero je tisto število, ki je seštevek dveh ostalih števil? 

d) Kako so tri števila v družini povezana? 

e) Kako lahko spremenimo račun odštevanja v račun seštevanja? 

f) Kakšen je račun seštevanja in račun odštevanja? 
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V raziskavi so merili, koliko računov seštevanja in odštevanja učenci pravilno rešijo v eni 

minuti (DCPM).  

 

Graf 1: Prikaz uspešnosti učencev pri posameznih pristopih (Poncy, 2010, str 923). 

 

Graf nam predstavlja povprečno vrednost pravilnih odgovorov na minuto, ki so jih izvedli 

učenci CCC, FTL ter kontrolne skupine. Predstavljene so 3 faze zbiranja podatkov in sicer 

izhodišče (Baseline), intervencija (Intervention) ter ohranjanje (M).  

Rezultati raziskave nam pokažejo, da CCC pristop vodi do takojšnjega in trajnega znanja pri 

učenju seštevanja in odštevanja, medtem ko FTL metoda dosega približno enake rezultate kot 

kontrolna skupina. Razlog za večji uspeh CCC pristopa pripisujejo direktni razlagi, uporabi 

modela trikotnika ter takojšnji povratni informaciji. V nasprotju pa se je FTL metoda bolj 

osredotočala na razvoj dialoga med učenci ter deljenju mnenj, kako priti do zaključnih 

ugotovitev. Taka metoda se izkaže kot časovno zelo dolga ter neprimerna pri izboljšavi 

gladkosti seštevanja in odštevanja. Raziskava opozarja, da je tudi FTL metoda lahko zelo 

učinkovita, vendar ne pri omenjeni snovi. Ko želimo učence naučiti hitrega in gladkega 

računanja, je bolj primeren pristop z veliko vajami, ponavljanja ter takojšnjo povratno 

informacijo. V raziskavi so prišli tudi do ugotovitve, da so učenci bolj naklonjeni CCC 

pristopu kot pa pristopu FTL. 
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3. Primeri učnih priprav 

Namen zapisanih učnih priprav je ilustriranje bistva direktnega ter indirektnega načina 

poučevanja ter razlik med njima. Na primerih želim pokazati, kako v praksi izvesti učno 

uro s pomočjo direktnega pristopa ter s pomočjo indirektnega pristopa. Vse štiri, v 

nadaljevanju zapisane komentirane učne priprave, so bile dejansko izvedene za potrebe 

empiričnega dela magistrske naloge. Sicer sem izvedla šestnajst učnih ur. Za predstavitev 

sem si izbrala dve snovi, ki sta si med seboj najbolj različni, eno s področja geometrije in 

merjenja, drugo s področja aritmetike. Vsako pripravo sem izvedla tako z direktnim kot 

indirektnim pristopom.  

3.1 Geometrija in merjenje  

3.1.1 Direktni pristop 

Izvajalec (študent) Sara Arko 

Mentor Iva Žumer 

Datum 11. 5. 2015 

Ura 8.15–9.00 

Razred 7. a 

Šola OŠ Šmartno v Tuhinju 

Učna tema Geometrija in merjenje 

Učni sklop Štirikotniki 

Učna enota Paralelogram 

Učni cilji 1. Ugotoviti in usvojiti lastnosti paralelograma. 

2. Ugotoviti in usvojiti lastnosti romba kot posebnega 

predstavnika paralelogramov. 

3. Opisati družino paralelogramov. 

Učni pristop Direktni pristop 

Učne oblike Frontalna 

Učne metode Pojasnjevanje, pogovor, razlaga, demonstracija 

Učna sredstva in 

pripomočki 

- Tabla, 

- Geogebra. 

Viri - Strnad M. in ostali (2003): Presečišče 7; 

- Cotič M. in ostali (2005): Kako poučevati matematiko v 7.   

razredu devetletne osnovne šole; 

- Dornik M. in ostali (2006): Kocka 7; 
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- Berk J. in ostali (2006): Skrivnosti števil in oblik 7.  

Priloge - Učni list 1 (Priloga 1). 

 

NAMEN/ 

CILJ 

STRATEGIJE 

DOSEGANJA 

NAČIN 

PREVERJANJA 

METODE/ 

OBLIKE 

ČAS  

Vžig  Pozdrav  Frontalna  1 min 

 

Napoved učnih 

ciljev 

 

 

Učencem pokažem 

sliko v Geogebri. 

Sprva je to kvadrat, 

nato ga »spremenim« 

v pravokotnik ter 

nazadnje še v 

paralelogram. 

Ugotovimo, da so vsi 

liki paralelogrami. 

Učencem napovem, 

kaj bomo obravnavali 

ter kateri so cilji učne 

ure. Primer: »Danes 

bomo spoznali lik, ki 

se imenuje 

paralelogram. Na 

koncu učne ure bomo 

poznali lastnosti, ki 

veljajo za 

paralelograme, 

poznali bomo tudi 

lastnosti posebnega 

predstavnika 

paralelogramov ter 

znali opisati družino 

paralelogramov. 

Odgovori učencev. Pogovor, 

demonstracija/ 

frontalna  

4 min 

Komentar: Prvi korak direktnega poučevanja je vedno napoved učnega cilja. Učencem 

moramo na začetku učne ure jasno povedati, kaj se bodo učili ter kaj pričakujemo, da 

ob koncu ure znajo. 

Preverjanje 

predznanja 

V Geogebri imamo 

sliko kvadrata. Z 

učenci ponavljamo 

lastnosti kvadrata. 

Vsak učenec pove eno 

lastnost kvadrata, ki jo 

preverimo še s 

pomočjo Geogebre. 

Enako ponovimo še 

lastnosti 

Odgovori učencev. Pogovor, 

demonstracija/ 

frontalna 

5 min 
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pravokotnika. 

Komentar: Preden začnemo z usvajanjem nove učne snovi, moramo preveriti 

predznanje učencev. Če ugotovimo, da je predznanje slabo, moramo najprej zagotoviti, 

da učenci obvladajo staro snov, šele nato lahko pričnemo z usvajanjem nove učne snovi.  

Cilj 1 Napišemo naslov: 

Paralelogram. Na 

tabli učenci vidijo 

model paralelograma, 

narisanega v 

Geogebri. Na drugi 

strani table pišemo 

lastnosti 

paralelograma. Vsako 

lastnost posebej 

zapišemo na tablo. 

Nato preverimo v 

Geogebri, če lastnost 

res velja za poljubni 

paralelogram. Najprej 

dam učencem 

možnost, da 

ugotavljajo, katere 

lastnosti bi veljale za 

paralelogram. Ko jim 

zmanjka idej, jim 

preostalih lastnosti ne 

povem direktno. Z 

vprašanji ter 

podvprašanji jih 

pripeljem do tega, da 

ugotovijo še preostale 

lastnosti 

paralelograma. 

Primer: če ne 

ugotovijo lastnosti 

povezane z 

diagonalami: 

»Osredotočimo se na 

diagonali 

paralelograma, kaj 

opazimo? Kako bi 

opisali njuno lego?« 

Primer: če ne opazijo 

lastnosti, ki veljajo za 

notranje kote 

paralelograma: 

»Osredotočimo se na 

notranje kote. Kaj bi 

Učenci razmišljajo, 

poslušajo, zapisujejo v 

zvezek. 

Pogovor/ 

frontalna 

 

15 min 
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lahko povedali o 

nasprotnih kotih? Kaj 

bi lahko povedali o 

kotih ob isti stranici? 

Pozorni bodite na 

velikost kotov.« 

Ko zapišemo in 

preverimo vse 

lastnosti, učencem 

razdelim slike 

paralelograma, da si 

jih prilepijo v zvezek. 

Komentar: Pri doseganju cilja 1 se poslužujemo načina korak za korakom. Vsako 

lastnost paralelograma najprej skupaj premislimo, pri tem učencem zastavljamo jasno 

strukturirana vprašanja, da jih privedemo do želene lastnosti. Lastnost zapišemo na 

tablo, učenci v zvezek. Ugotovljeno lastnost preverimo s pomočjo Geogebre, ki služi kot 

pripomoček za boljše razumevanje ter motivacijo za učence. Zapis mora biti jasen in 

pregleden. Pod zapisane lastnosti si učenci prilepijo še model paralelograma, na katerem 

so lastnosti tudi narisane. Tako imajo učenci lastnosti paralelograma zapisane v besedi 

ter narisane na modelu. 

Cilj 2 V Geogebri si 

pogledamo štiri like 

(kvadrat, pravokotnik, 

paralelogram ter 

romb). Lastnosti 

kvadrata in 

pravokotnika že 

poznajo, spoznali so 

tudi lastnosti 

paralelograma. Sedaj 

učence pozovem, naj 

razmislijo še o 

lastnostih četrtega lika 

(romba). Povprašam, 

če vedo, kako se 

imenuje narisan lik. 

Če ne, jim povem, da 

je to romb. V zvezek 

napišejo podnaslov 

Romb. Učenci 

ugotavljajo lastnosti 

romba, ki jih zaenkrat 

ne zapisujemo. S tem, 

ko učenci ugotavljajo 

lastnosti, jih 

poskušam pripeljati 

do tega, da je tudi 

romb paralelogram. 

Učenci razmišljajo, 

poslušajo, zapisujejo v 

zvezek. 

Pogovor/ 

frontalna 

 

7 min 
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Ko to ugotovimo, 

zapišemo ugotovljeno 

tudi v zvezek. Povem 

jim, da rombi, tako 

kot kvadrati in 

pravokotniki, spadajo 

v posebno skupino 

paralelogramov. Za 

njih veljajo vse 

lastnosti kot za 

paralelograme in še 

nekatere dodatne. 

Zopet sami premislijo, 

katere bi to bile, če ne 

gre, jih sama z 

vprašanji vodim, da 

ugotovijo. 

Primer: »Kaj 

opazimo, če smo 

osredotočeni na 

dolžino stranic 

romba? Če smo 

pozorni na diagonali 

romba – v kakšnem 

položaju sta ena glede 

na drugo?« 

Lastnost zapišemo ter 

preverimo v Geogebri. 

Komentar: Pri doseganju cilja 2 se prav tako poslužujemo načina korak za korakom. 

Najprej ugotovimo, da je romb tudi paralelogram. Preverimo, da lastnosti, ki veljajo za 

paralelogram, veljajo tudi za romb. Nadaljujemo z lastnostmi, ki veljajo samo za romb. 

Vsako lastnost romba najprej skupaj premislimo, pri tem učencem zastavljamo jasno 

strukturirana vprašanja, da jih privedemo do želene lastnosti. Lastnost zapišemo na 

tablo, učenci v zvezek. Ugotovljeno lastnost preverimo s pomočjo Geogebre, ki služi kot 

pripomoček za boljše razumevanje ter motivacijo za učence. Zapis mora biti jasen in 

pregleden. 

Cilj 3 

 

Ko smo dobro 

spoznali lastnosti 

paralelogramov, jih še 

razvrstimo. 

Razvrstitev napišem v 

obliki diagrama, 

barvno ter pregledno. 

Učenci razmišljajo, 

poslušajo, zapisujejo v 

zvezek. 

Pogovor/ 

frontalna 

4 min 

Komentar: Pri doseganju cilja 3 se poslužujemo jasnega, strukturiranega, barvnega 

zapisa, ki učencem pomaga pri pomnjenju. Čeprav smo tekom pogovora že omenili, 

katere paralelograme poznamo, še enkrat zapišemo, da imajo učenci razvrstitev 
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paralelogramov zbrane in pregledno zapisane v zvezku.  

Utrjevanje 

 

 

Rešujemo Učni list 1 

(Priloga 1). 

Učenci sodelujejo pri 

reševanju primera, 

pišejo v zvezek. 

Individualna  8 min 

Komentar: Naloge na učnem listu služijo utrjevanju nove učne snovi, ki smo jo vzeli 

tekočo uro. Pri direktnem pristopu je zelo pomembno, da z učenci naredimo veliko vaj. 

Naloge so preproste, saj morajo učenci najprej usvojiti le-te, nato nadaljujemo z 

zahtevnejšimi primeri. Tempo in zahtevnost nalog prilagajamo učencem. Primere 

rešujemo skupaj in sproti razčiščujemo nejasnosti. Učencem sproti dajemo povratno 

informacijo, povzemamo njihove ugotovitve, opozarjamo na morebitne napake ter 

preverjamo razumevanje vseh učencev. 

Odklop Rešijo naloge v 

učbeniku Presečišče 

7, str. 256, nal. 27–29 

Učenci pospravijo 

svoje stvari in 

odidejo. 

Frontalna  1min 

Komentar: Pomembno je, da učenci tudi sami doma utrjujejo in urijo svoje znanje. 

Naloge so podobnega tipa, kot smo jih reševali v šoli. 

 

 

Direktni pristop kot eno izmed najbolj pomembnih lastnosti navaja pregleden in sistematičen 

zapis v zvezek. V nadaljevanju je glede na zgornjo pripravo prikazan urejen zapis na tablo 

oziroma v učenčev zvezek. 
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ŠTIRIKOTNIKI 

1. PARALELOGRAM 

Lastnosti paralelograma: 

 

1. Je štirikotnik. 

2. Ima dva para vzporednih stranic. 

3. Je središčno simetrični lik (preko točke S, ki je presečišče diagonal paralelograma, se lik prezrcali sam vase). 

4. Nasprotna kota sta skladna. 

5. Ima skladni vzporedni stranici. 

6. Diagonali razpolavljata druga drugo. 

7. Notranja kota ob isti stranici skupaj merita 180°. 

8. Vsota notranjih kotov je 360°. 

9. Ima dve različni višini. 

 

 

 

 

a) POSEBEN PREDSTAVNIK – ROMB 

 

Romb je paralelogram, za katerega še dodatno velja: 

 

1. Vse štiri stranice so enako dolge. 

2. Diagonali romba sta druga na drugo pravokotni ter se razpolavljata. 

3. Diagonali razpolavljata po dva in dva nasprotna notranja kota. 
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b) RAZVRSTITEV PARALELOGRAMOV 

 

       

 

Slika 3: Tabelska slika pri učni enoti Paralelogram. 

 

3.1.2 Indirektni pristop 

Izvajalec (študent) Sara Arko 

Mentor Tina Balantič 

Datum 11. 5. 2015 

Ura 9.05–9.55 

Razred 7. b 

Šola OŠ Šmartno v Tuhinju 

Učna tema Geometrija in merjenje 

Učni sklop Štirikotniki 

Učna enota Paralelogram 

Učni cilji 1. Ugotoviti in usvojiti lastnosti paralelograma. 

2. Ugotoviti in usvojiti lastnosti romba, kot posebnega 

predstavnika paralelogramov. 

3. Opisati družino paralelogramov. 

Učni pristop Indirektni pristop 

Učne oblike Frontalna, delo v skupini 

Učne metode Pojasnjevanje, pogovor 

Učna sredstva in 

pripomočki 

- Tabla. 

Viri - Strnad M. in ostali (2003): Presečišče 7; 

- Cotič M. in ostali (2005): Kako poučevati matematiko v 7. 

razredu devetletne osnovne šole; 

- Dornik M. in ostali (2006): Kocka 7; 

- Berk J. in ostali (2006): Skrivnosti števil in oblik 7. 

Priloge - Priloga 2; 

- Priloga 3. 
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NAMEN/ 

CILJ 

STRATEGIJE 

DOSEGANJA 

NAČIN 

PREVERJANJA 

METODE/ 

OBLIKE 

ČAS  

Vžig  Pozdrav   Frontalna  1 min 

 

Motiviranje  

 

 

Vsak učenec na učni 

list papirja nariše 

poljuben trikotnik. S 

pomočjo Geogebre 

skupaj ponovimo 

zrcaljenje čez 

razpolovišče ene od 

stranic. Nato vsak 

zase naredi navedeno 

za svoj poljuben 

trikotnik. »Kateri lik 

dobimo?« Učenci 

zapišejo naslov 

delovnega lista: 

Paralelogram. 

Premislimo, da sta 

tudi pravokotnik in 

kvadrat 

paralelograma. 

Odgovori učencev Pogovor/ 

frontalna  

4 min 

Komentar: Pri indirektnem pristopu, kjer učenci sami raziskujejo, je zelo pomembno 

začetno motiviranje. Če z njim ne pritegnemo pozornosti učencev, bo njihovo 

raziskovanje manj zavzeto, kot bi lahko bilo sicer. V nasprotju z direktnim pristopom, 

učencem ne napovemo ciljev tokratne ure, temveč le-te sami ugotovijo tekom 

raziskovanja. 

Cilj 1 Preko reševanja 

delovnega lista 

(Priloga 2) v skupinah 

spoznavajo lastnosti 

paralelograma. Ko 

končajo z reševanjem, 

skupaj komentiramo 

rešitve. 

Rešujejo delovni list. Delo v skupini 15 min 

Komentar: V nasprotju z direktnim pristopom jim ničesar ne demonstriramo in ne 

zapisujemo lastnosti na tablo. Učenci s pomočjo delovnega lista spoznavajo lastnosti 

paralelograma. Delovni list je tudi njihov zapis v zvezek, zato jih opozorimo, da svoje 

ugotovitve zapisujejo natančno, kasneje tudi pravilno popravijo, saj ne sledi noben zapis 

na tabli. Kar si bodo zapisali, bo kasneje služilo kot material za učenje. 

 

Cilj 2 

Preko reševanja 

delovnega lista 

(Priloga 2) v skupinah 

spoznavajo lastnosti 

Rešujejo delovni list. Delo v skupini 

 

12 min 
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romba. Ko končajo z 

reševanjem, skupaj 

komentiramo rešitve. 

Komentar: Enako kot pri ugotavljanju lastnosti paralelograma, tudi lastnosti romba 

raziskujejo učenci sami. Pustimo jim čim več svobode. Če nas pokličejo na pomoč, jim 

najprej rečemo, naj še enkrat preberejo, kaj naloga zahteva od njih, kakšni so napotki, 

zapisani na delovnem listu. Če še vedno ne gre, jim pomagamo. Zelo pomembno je, da 

hodimo po razredu in spremljamo delo in napredek učencev. Če tega ne delamo, se hitro 

zgodi, da učenci zaidejo s prave poti, oziroma se posvečajo stvarem, ki niso del 

raziskovanja. Na koncu sledi poročanje. Pomembno je, da znajo učenci posredovati 

svoje ugotovljeno znanje ter ga po drugi strani tudi sprejeti. Naša naloga ni povzemanje 

njihovih ugotovitev. Skrbeti moramo le, da sošolci ne učijo svojih sošolcev napačnih 

ugotovitev. Spodbujamo razgovor in sodelovanje med učenci. 

Cilj 3 

 

Učenci glede na 

spoznane lastnosti v 

skupinah poskušajo 

izpolniti dani diagram 

na delovnem listu 

(Priloga 2). Ko 

končajo, skupaj 

preverimo rešitve. 

Učenci razmišljajo, 

poslušajo, zapisujejo v 

zvezek. 

Pogovor/ 

frontalna 

7 min 

Komentar: Učenci po skupinah rešijo še zadnji del delovnega lista. Sedaj morajo svoje 

novo naučeno znanje povzeti ter izpolniti dani diagram. Na koncu sledi poročanje 

skupin. 

Utrjevanje 

 

 

Rešujemo učni list 

(Priloga 3). 

Učenci sodelujejo pri 

reševanju primera, 

pišejo v zvezek. 

Individualna  5 min 

Komentar: Naloge, ki jih rešujemo, so enake kot pri direktnem pristopu, le da jih je 

manj. Začnemo prav tako z lažjimi, nadaljujemo s težjimi. Tempo prilagajamo 

učencem. Učenci se sami odločijo, ali jih rešujemo skupaj ali imajo raje individualno 

reševanje. 

Odklop Rešijo naloge v 

učbeniku Presečišče 

7, str. 256, nal. 27–29 

Učenci pospravijo 

svoje stvari in 

odidejo. 

Frontalna  1min 

Komentar: Tako kot pri direktnem pristopu, je tudi pri indirektnem potrebno skrbeti, 

da učenci svoje znanje urijo in utrjujejo tudi doma. Naloge, ki jih učenci dobijo za 

domačo nalogo, so enake kot pri direktnem pristopu. 



33 

 

3.2  Aritmetika 

3.2.1 Direktni pristop 

Izvajalec (študent) Sara Arko 

Mentor Majda Kalan 

Datum 18. 1. 2016 

Ura 8.15–9.00 

Razred 6. a 

Šola OŠ Frana Albrehta 

Učna tema Aritmetika 

Učni sklop Deljivost naravnih števil 

Učna enota Večkratniki naravnih števil 

Učni cilji 1. Zna poiskati večkratnike poljubnega števila a. 

2. Razloži pojem skupnega večkratnika. 

3. Uporabi oznako Va za zapis množice vseh večkratnikov 

števila a. 

Učni pristop Direktni pristop 

Učne oblike Frontalna 

Učne metode Pojasnjevanje, pogovor, razlaga 

Učna sredstva in 

pripomočki 

-Tabla. 

Viri - Berk J. in ostali (2013): Skrivnosti števil in oblik 6; 

- Strnad M. in ostali (2003): Presečišče 6; 

- Cotič M. in ostali (2005): Kako poučevati matematiko v 6.   

razredu devetletne osnovne šole. 

Priloge - Priloga 4. 
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NAMEN/ 

CILJ 

STRATEGIJE 

DOSEGANJA 

NAČIN 

PREVERJANJA 

METODE/ 

OBLIKE 

ČAS  

Vžig  Pozdrav   Frontalna  1 min 

 

Napoved učnih 

ciljev 

 

 

Izpostavim zanimiv 

problem. Mama peče 

torto za babičin rojstni 

dan. Za okrasitev torte 

potrebuje 80 jagod. Ker 

ima veliko dela, po 

jagode v trgovino 

pošlje hčerko. Ta v 

trgovini najde paketke 

jagod. Vsak paket 

vsebuje 8 jagod. 

Koliko paketov mora 

kupiti hčerka, da bo 

domov prinesla dovolj 

jagod? Napovem, kaj 

bomo tokrat 

obravnavali ter kateri 

so cilji te učne ure. 

Primer: »Danes bomo 

spoznavali večkratnike 

naravnih števil. Ob 

koncu ure bomo znali 

razložiti pojem 

večkratnika ter znali 

poiskati večkratnike 

poljubnega naravnega 

števila. Pravilno bomo 

znali zapisati in 

označiti množico 

večkratnikov 

poljubnega naravnega 

števila.« 

Odgovori učencev Pogovor/ 

frontalna  

4 min 

Komentar: Prvi korak direktnega poučevanja je napoved učnega cilja. Najprej jim 

zastavimo motivacijsko vprašanje, vzbudimo zanimanje ter skupaj pridemo do teme, ki 

jo bomo obravnavali. Sledi jasna napoved ciljev učne ure. 

 

Preverjanje 

predznanja 

Ponovimo računski 

operaciji množenja ter 

deljenja. Ponovimo, 

kako zapišemo 

elemente množice ter 

kako zapišemo 

množico z neskončno 

mnogo elementi. 

Zapišem prva tri 

števila, ki si sledijo po 

nekem zaporedju. 

  4 min 
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Ugotovimo pravilo ter 

dopišemo še nekaj 

naslednjih števil. 

Komentar: Preden začnemo z usvajanjem nove učne snovi, moramo preveriti 

predznanje učencev. Če ugotovimo, da je predznanje slabo, moramo najprej zagotoviti, 

da učenci obvladajo staro snov, šele nato lahko pričnemo z usvajanjem nove učne snovi. 

Cilj 1 Napišemo naslov: 

Večkratniki naravnih 

števil. Izpostavim 

Špelin problem;  

Deklica ima kovance, 

ki so vredni 5 centov. 

Naredila je različne 

kupčke. Na prvem 

kupčku je 1 kovanec, 

na drugem sta 2, na 

tretjem kupčku 3 

kovanci in tako dalje. 

Vprašamo se, koliko 

denarja je na 

posameznih kupčkih? 

Na ta način ugotovimo, 

kateri so večkratniki 

števila 5. 

Učenci  razmišljajo, 

poslušajo, zapisujejo 

v zvezek. 

Pogovor/ 

frontalna 

 

8 min 

Komentar: Sistematično začnemo razmišljati, koliko kovancev je na posameznem 

kupčku. Vsak kupček posebej narišemo ter zraven še zapišemo. Poslužujemo se načina 

»korak za korakom«. Zapis mora biti jasen in pregleden. Pojem večkratnika podamo s 

primerom. 

 

Cilja 2, 3 

Zapišemo definicijo 

večkratnikov 

naravnega števila. 

Zapišemo tudi simbolni 

zapis. Nato učence 

pozovem, naj mi 

narekujejo prvih 5 

večkratnikov števil 3, 6 

in 8. Zapišem jih na 

tablo, učenci si jih ne 

pišejo v zvezek. Služijo 

nam le kot pomoč za 

nadaljnja vprašanja. 

Sedaj jih povprašam o 

najmanjšem ter 

»največjem« 

večkratniku naših 

števil. »Ali obstaja 

»največji« večkratnik 

naravnega števila?« 

Ugotovimo, da ne. 

Nadaljujem z 

Učenci razmišljajo, 

poslušajo, zapisujejo 

v zvezek. 

Pogovor/ 

frontalna 

 

15 min 
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najmanjšim 

večkratnikom 

poljubnega števila a.  

Primer: »Če je 

najmanjši večkratnik 

števila 3, število 3, 

najmanjši večkratnik 

števila 6, število 6 ter 

najmanjši večkratnik 

števila 8, število 8 – do 

kakšnih zaključkov, 

ugotovitev lahko 

pridemo? Kateri je 

najmanjši večkratnik 

števila a? 

Ko se o tem 

pogovorimo, 

ugotovitve 

sistematično zapišemo 

na tablo. Nato sledi 

primer. Primerjamo 

elemente množice V3 

in elemente množice 

V12. Skupaj 

premislimo, do kakšnih 

ugotovitev smo prišli. 

Le-te skupaj zapišemo 

tudi v zvezek. Kot 

podkrepitev nove 

ugotovitve, rešimo še 

en podoben primer. 

Komentar: Pojem večkratnika sedaj podamo še z definicijo. Učence vodimo do 

ugotovitve, kateri je najmanjši in ali obstaja »največji« večkratnik poljubnega števila. 

Zopet se poslužujemo načina korak za korakom. Pojem najprej ugotovimo na točno 

določenem primeru, nato še posplošimo. Zopet pazimo, da v zadostni meri poudarimo, 

obkrožimo pomembne stvari, da je zapis sistematičen ter pregleden. Nato skupaj 

zapišemo elemente množice V3 in elemente množice V12. Vsakemu učencu najprej damo 

minuto časa, da vsak zase premisli, če ugotovi kakšno povezavo. Nato jih pozovemo, naj 

dvignejo roko tisti, ki so opazili kakšno povezavo. Če je teh učencev malo, počakamo še 

malo časa, da ostali še malo premislijo. Nato enega pozovemo, da nam pove svoje 

ugotovitve. Ko nam jo pove, povprašamo še ostale učence, če razumejo, zakaj je temu 

tako. Skupaj premislimo o vzroku te lastnosti. Ugotovitev strnjeno zapišemo v zvezek. 

Ker je to zelo pomemben podatek, ga obkrožimo z rdečo barvo.  

Utrjevanje 

 

 

Rešujemo učni list 4 

(Priloga 4). 

Učenci  sodelujejo pri 

reševanju primerov, 

pišejo v zvezek. 

Individualna  12 min 

Komentar: Naloge na učnem listu služijo utrjevanju nove učne snovi, ki smo jo vzeli 

tekočo uro. Pri direktnem pristopu je zelo pomembno, da z učenci naredimo veliko vaj. 

Naloge so preproste, saj morajo učenci najprej usvojiti le-te, nato nadaljujemo z 

zahtevnejšimi primeri. Tempo in zahtevnost nalog prilagajamo učencem. Primere 
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rešujemo skupaj in sproti razčiščujemo nejasnosti. Učencem sproti dajemo povratno 

informacijo, povzemamo njihove ugotovitve, opozarjamo na morebitne napake ter 

preverjamo razumevanje vseh učencev. 

Odklop Rešijo naloge v 

učbeniku Skrivnosti 

števil in oblik 6, str. 17, 

nal. 1–6. 

Učenci pospravijo 

svoje stvari in 

odidejo. 

Frontalna  1min 

Komentar: Pomembno je, da učenci tudi sami doma utrjujejo in urijo svoje znanje. 

Naloge so podobnega tipa, kot smo jih reševali v šoli. 

 

 

Direktni pristop kot eno izmed najbolj pomembnih lastnosti navaja pregleden in sistematičen 

zapis v zvezek. V nadaljevanju je glede na zgornjo pripravo prikazan urejen zapis na tablo ter 

v učenčev zvezek. 

 

 

 

VEČKRATNIKI NARAVNIH ŠTEVIL 

 

 

Zapisana števila sestavljajo množico večkratnikov števila 5, ki jo zapišemo takole: 

V5 = {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 …} 
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Definicija: 

Če naravno število a množimo z zaporednimi naravnimi števili, dobimo množico večkratnikov števila a: 

Va = {1 ∙ a, 2 ∙ a, 3 ∙ a, 4 ∙ a, 5 ∙ a …}  

 

Zapomnimo si: 

- Najmanjši večkratnik števila a je kar število a. 

- Ne moremo povedati največjega večkratnika števila a. 

 

Primer:  

Zapišimo prvih petnajst elementov množice V3 in prvih šest elementov množice V12. 

V3 = {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 …} 

V12 = {12, 24, 36, 48, 60, 72 …} 

 

Ker je število 12 večkratnik števila 3, so vsi večkratniki števila 12 hkrati tudi večkratniki števila 3. 

Množica večkratnikov števila 12 je podmnožica množice večkratnikov števila 3. 

                                                            V12  ⊆ V3 

 

Primer: 

Zapišimo prvih dvanajst elementov množice V4 in prve štiri elemente množice V16. 

V4 = {4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 …} 

V12 = {16, 32, 48, 64 …} 

 

Slika 4: Tabelska slika pri učni enoti Večkratniki naravnih števil. 
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3.2.2 Indirektni pristop  

 

Izvajalec (študent) Sara Arko 

Mentor Majda Kalan 

Datum 18. 1. 2016 

Ura 9.05–9.50 

Razred 6. b 

Šola OŠ Frana Albrehta 

Učna tema Aritmetika 

Učni sklop Deljivost naravnih števil 

Učna enota Večkratniki naravnih števil 

Učni cilji 1. Zna poiskati večkratnike poljubnega števila a. 

2. Razloži pojem skupnega večkratnika. 

3. Uporabi oznako Va za zapis množice vseh večkratnikov 

števila a. 

Učni pristop Indirektni pristop 

Učne oblike Frontalna, delo v skupini 

Učne metode Pojasnjevanje, pogovor 

Učna sredstva in 

pripomočki 

-Tabla. 

Viri - Berk J. in ostali (2013): Skrivnosti števil in oblik 6; 

- Strnad M. in ostali (2003): Presečišče 6; 

- Cotič M. in ostali (2005): Kako poučevati matematiko v 6.   

razredu devetletne osnovne šole. 

Priloge - Priloga 5; 

- Priloga 6. 
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NAMEN/ 

CILJ 

STRATEGIJE 

DOSEGANJA 

NAČIN 

PREVERJANJA 

METODE/ 

OBLIKE 

ČAS  

Vžig  Pozdrav   Frontalna  1 min 

 

Motiviranje 

 

 

Zastavim jim nalogo, 

ki jo ima Maša. Preko 

reševanja delovnega 

lista ji bodo pomagali 

k rešitvi. 

 Pogovor/ 

frontalna  

2 min 

Komentar: Pri indirektnem pristopu, kjer učenci raziskujejo sami, je zelo pomembno 

začetno motiviranje. Če z njim ne pritegnemo pozornosti učencev, bo njihovo 

raziskovanje manj zavzeto, kot bi sicer lahko bilo. Učencem zastavimo primer iz 

vsakdanjega življenja ter jih spodbudimo k iskanju rešitev. V nasprotju z direktnim 

pristopom, učencem ne napovemo ciljev tokratne ure, temveč le-te sami ugotovijo tekom 

raziskovanja. 

Cilj 1 Preko reševanja 

delovnega lista 

(Priloga 5) v skupinah 

spoznajo večkratnike 

števila 5. Ko končajo 

z reševanjem, skupaj 

komentiramo rešitve. 

Rešujejo delovni list. Delo v skupini 12 min 

Komentar: Učenci preko zastavljenega problema sami raziskujejo, kaj večkratnik sploh 

je. Opazujejo, rišejo ter zapisujejo svoje zamisli in iz tega izpeljejo nove ugotovitve. 

 

Cilj 2,3 

Preko reševanja 

delovnega lista 

(Priloga 5) v skupinah 

spoznajo pojem 

večkratnika ter 

uporabijo oznako za 

zapis množice vseh 

večkratnikov 

poljubnega števila a. 

Premislijo tudi, kaj bi 

lahko ugotovili glede 

najmanjšega ter 

»največjega« 

večkratnika števila a. 

V skupinah spoznajo 

tudi pojem 

podmnožice 

večkratnikov 

poljubnega števila a. 

Ko končajo z 

reševanjem, skupaj 

pregledamo rešitve. 

Rešujejo delovni list. Delo v skupini 

 

22 min 

Komentar: Preko raziskovanja, sodelovanja in pogovora s sošolci učenci skupaj 

odkrijejo pojem večkratnika. Nato s primeri pridejo do posplošitve, pravila glede 

najmanjšega ter »največjega« večkratnika. Na enak način, s primeri, raziščejo tudi 
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pojem podmnožice množice večkratnikov poljubnega števila a. Opazujejo, kaj lahko 

ugotovijo s pomočjo rešenega primera, če niso prepričani, si lahko samostojno izberejo 

podoben primer ter preverijo, če njihove ugotovitve zares veljajo. Vsak član skupine 

poda svoje zamisli, ostali razmišljajo o tem, potrdijo ali ovržejo hipoteze. Na koncu 

skupaj preverimo rešitve. Vseskozi jih opozarjamo, naj bodo zapiski pregledni ter 

rešitve pravilne, saj so to njihovi edini zapiski o novi snovi. 

Utrjevanje 

 

 

Rešujemo učni list 6 

(Priloga 6). 

Učenci sodelujejo pri 

reševanju. 

Individualna  7 min 

Komentar: Naloge, ki jih rešujemo, so enake kot pri direktnem pristopu, le da jih je 

manj. Prav tako začnemo z lažjimi, nadaljujemo s težjimi. Tempo prilagajamo učencem. 

Učenci se sami odločijo, ali jih rešujemo skupaj ali imajo raje individualno delo. 

Odklop Rešijo naloge v 

učbeniku Skrivnosti 

števil in oblik 6, str. 

17, nal. 1–6. 

Učenci pospravijo 

svoje stvari in 

odidejo. 

Frontalna  1 min 

Komentar: Tako kot pri direktnem pristopu je tudi pri indirektnem potrebno skrbeti, 

da učenci svoje znanje urijo in utrjujejo tudi doma. Naloge, ki jih učenci dobijo za 

domačo nalogo, so enake kot pri direktnem pristopu. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

1. Namen 

V empiričnem delu predstavljam raziskavo, s katero sem želela ugotoviti, kateri način 

poučevanja, direktni ali indirektni, je učencem ljubši, ob katerem se bolje počutijo in kateri 

način poučevanja daje boljše učne rezultate. Predvidevala sem, da bodo med učno 

uspešnejšimi in učno šibkejšimi učenci razlike glede priljubljenosti direktnega ter 

indirektnega pristopa ter glede znanja, ki ga učno šibkejši oziroma učno uspešnejši učenci 

pridobijo pri direktnem oziroma pri indirektnem pristopu. 

2. Raziskovalna vprašanja 

1. Kako učenci ocenjujejo primernost direktnega oziroma indirektnega pristopa? 

2.  Ali je priljubljenost učnih pristopov povezana z učno uspešnostjo učencev? 

3.  Ali je priljubljenost učnih pristopov povezana s spolom učencev? 

4.  Ali učni pristop vpliva na učne dosežke učencev? 

3. Hipoteze 

Z raziskavo želim raziskati nekaj vidikov razlik med direktnim ter indirektnim pristopom 

poučevanja. Oprta na teoretična izhodišča pričakujem, da so učno šibkejši učenci bolj 

privrženi direktnemu načinu poučevanja, prav tako naj bi z njim dosegali boljše učne dosežke. 

Glede na svoje dosedanje izkušnje pa sklepam, da so dečki raje deležni indirektnega načina 

poučevanja. Zato bom v analizi rezultatov preverila naslednje hipoteze: 
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1. Učno zmožnejši učenci so raje deležni indirektnega načina poučevanja. 

2.  Učno šibkejši učenci so raje deležni direktnega načina poučevanja. 

3.  Deklice so raje deležne direktnega načina poučevanja. 

4.  Dečki so raje deležni indirektnega načina poučevanja. 

5. Učno šibkejši učenci dosežejo boljše učne rezultate, če so deležni poučevanja z 

direktnim pristopom. 

 

4. Metodologija 

Raziskavo sem izvedla v dveh delih. V prvem delu sem ugotavljala priljubljenost direktnega 

ter indirektnega načina poučevanja. V drugem delu pa sem ugotavljala učno uspešnost 

učencev, ko so poučevani na direktni oz. indirektni način. 

4.1 Vzorec 

Pri prvem delu so vzorec tvorili učenci 7. a ter 7. b razreda Osnovne šole Šmartno v Tuhinju. 

7. a razred je obiskovalo 21 učencev, prav tako 7. b razred. Skupaj je pri anketiranju 

sodelovalo 42 učencev. V drugem delu so vzorec tvorili učenci 6. a ter 6. b razreda Osnovne 

šole Frana Albrehta v Kamniku. 6. a razred je obiskovalo 22 učencev, 6. b razred pa 18 

učencev. Skupno je pri anketiranju sodelovalo 40 učencev.  

4.2  Potek raziskave 

Prvi del raziskave je bil namenjen raziskovanju priljubljenosti direktnega ter indirektnega 

poučevanja. Poučevanje je potekalo v dveh razredih, v 7. a ter 7. b razredu. Izvedla sem osem 

učnih ur, za dve učni uri (paralelogram z direktnim pristopom in paralelogram z indirektnim 

pristopom) sta učni pripravi predstavljeni v teoretičnem delu. Vsak razred je bil deležen dveh 

ur direktnega pristopa ter dveh ur indirektnega pristopa. V obeh razredih sem poučevala 

enako snov. Razreda sta predhodno poučevali različni učiteljici. Po koncu vseh izvedenih 
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učnih ur so učenci odgovorili na krajši vprašalnik (V1), s katerim sem želela ugotoviti 

priljubljenost obeh pristopov. Pilotiranje tega vprašalnika sem predhodno izvedla v svoji 

diplomski nalogi. 

 

Tabela 5: Potek prvega dela raziskave. 

 7. a 7. b 

1. ura Direktni pristop 

PARALELOGRAM 

Indirektni pristop 

PARALELOGRAM 

2. ura Direktni pristop 

TRAPEZ 

Indirektni pristop 

TRAPEZ 

3. ura Indirektni pristop 

DELTOID 

Direktni pristop 

DELTOID 

4. ura Indirektni pristop 

SIMETRIČNI ŠTIRIKOTNIKI 

Vprašalnik V1 

Direktni pristop 

SIMETRIČNI ŠTIRIKOTNIKI 

Vprašalnik V1 

 

Drugi del raziskave je bil namenjen raziskovanju učinkovitosti direktnega in indirektnega 

pristopa. Izvedla sem osem učnih ur, za dve učni uri (večkratniki z direktnim pristopom in 

večkratniki z indirektnim pristopom) sta učni pripravi predstavljeni v teoretičnem delu. V 6. a 

razredu sem izvedla zaporedno štiri učne ure z direktnim pristopom, v 6. b pa štiri zaporedne 

teme z indirektnim pristopom. Oba razreda je predhodno poučevala ista učiteljica. V obeh 

razredih sem poučevala enako snov. Po štirih zaporednih učnih urah so tako učenci v 6. a kot 

v 6. b razredu dobili enak krajši preizkus znanja (V2). Učinkovitost pristopov sem ugotovila s 

primerjanjem rezultatov preizkusa s predhodnimi ocenami iz matematike. 
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Tabela 6: Potek drugega dela raziskave. 

 6. a 6. b 

1. ura Direktni pristop 

VEČKRATNIKI 

Indirektni pristop 

VEČKRATNIKI 

 

2. ura Direktni pristop 

DELITELJI 

 

Indirektni pristop 

DELITELJI 

3. ura Direktni pristop 

PRAVILA ZA DELJIVOST S 

ŠTEVILI 2, 5 IN 10 

 

Indirektni pristop 

PRAVILA ZA DELJIVOST S 

ŠTEVILI 2, 5 IN 10 

 

4. ura Direktni pristop 

PRAVILA ZA DELJIVOST S 

ŠTEVILOMA 3 IN 9 

Preizkus V2 

 

Indirektni pristop 

PRAVILA ZA DELJIVOST S 

ŠTEVILOMA 3 IN 9 

Preizkus V2 

 

 

4.3 Opis instrumentov 

Pri raziskavi sem uporabila dva vprašalnika. Prvi vprašalnik sem uporabila pri prvem delu 

raziskave po vseh izvedenih učnih urah. Z njim sem ugotavljala, kateri način poučevanja se 

učencem zdi ljubši oziroma primernejši. Vprašalnik je bil sestavljen iz šestih vprašanj. Prvih 

pet vprašanj se je nanašalo na priljubljenost direktnega ter indirektnega pristopa. Pri šestem 

vprašanju pa sem učence povprašala o zaključeni oceni pri matematiki v preteklem letu, saj 

sem v nadaljevanju pri analizi rezultatov učence grupirala glede na učno uspešnost. 

Vprašalnik sem predhodno pilotirala v diplomski nalogi ter ga na ta način izpopolnila. 

Vprašalnik o primernosti pristopov je v celoti priložen v Prilogi 7.  

Drugi vprašalnik o pridobljenem znanju sem uporabila v drugem delu raziskave po vseh 

izvedenih učnih urah. Vprašalnik so sestavljale štiri kratke naloge, s katerimi sem preverila, 

koliko so se učenci v štirih urah naučili. Na koncu vprašalnika sem učence tudi povprašala o 

njihovi lanski oceni iz matematike. Ker pa je to ravno šesti razred in so bili učenci predhodno 

leto poučevani s strani druge učiteljice, slednjih odgovorov nisem upoštevala. Z njihovo 

sedanjo učiteljico sva namreč ugotovili, da lanske ocene niso odražale tedanjega znanja, zato 

sva izračunali povprečno vrednost ocen iz matematike, ki so jih učenci pridobili v tekočem 
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letu. Tako sem lahko preučila, kako dobro so naloge reševali šibkejši oziroma zmožnejši 

učenci, ki so bili deležni direktnega oziroma indirektnega pristopa. Naloge so kratke ter 

preverjajo tako učenčevo pomnjenje kot razumevanje. Vprašalnika predhodno nisem 

pilotirala. Vprašalnik o pridobljenem znanju je v celoti priložen v Prilogi 8. 

4.4 Postopek obdelave podatkov 

Pridobljene odgovore sem obdelala s pomočjo programa Microsoft Excel in programa SPSS. 

Podatke bom prikazala s preglednicami ter grafi. Pri ugotavljanju pomembnosti odstotkovnih 

razlik v odgovorih glede na način poučevanja ter učno uspešnost sem si pomagala s testom hi-

kvadrat, t-testom, Mann Whitney U testom ter enosmerno ter dvosmerno analizo variance – 

ANOVA. Pri tem sem ponekod odgovore učencev združevala v nove skupine. Tako sem 

ravnala, ko sem primerjala priljubljenost pristopov glede na učenčevo učno uspešnost 

(poglavje 5.2) ter pri analiziranju učinkovitosti direktnega in indirektnega pristopa (poglavje 

5.4). 
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5. Analiza rezultatov z interpretacijo 

5.1 Priljubljenost pristopov 

V nadaljevanju predstavljam pridobljene rezultate posameznih vprašanj za oba razreda skupaj. 

Tako A kot B razred sta bila deležna dveh ur direktnega načina poučevanja ter dveh ur 

indirektnega načina poučevanja. Za lažje razumevanje s strani učencev sem direktno 

poučevanje poimenovala učiteljevo podajanje snovi, indirektno poučevanje samostojno 

raziskovanje.  

 

Vprašanje 1: 

Ob katerem načinu spoznavanja nove učne snovi se počutiš prijetneje? 

 

Tabela 7: Rezultati 1. vprašanja o priljubljenosti pristopov. 

 Razred A Razred B Skupaj 

Samostojno 

raziskovanje 
9    5 14 

Učiteljevo podajanje 

snovi 
12 16 28 

Skupaj 21 21 42 

 
 
 
 

Iz preglednice je razvidno, da se pojavljajo razlike med pristopoma poučevanja. Učenci se 

prijetneje počutijo ob učiteljevem podajanju snovi. Takšne rezultate si lahko razlagamo kot 

posledico navajenosti. Direktnega načina poučevanja so učenci vajeni in se ob njem počutijo 

varno. Potek ure jim je znan, obenem pa vedo, da jim bo snov podana neposredno, morebitne 

nejasnosti pa bo takoj pojasnil učitelj. Prav tako se ob takem načinu poučevanja prijetneje 
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počutijo tisti, ki niso ljubitelji dela v skupinah oziroma raje vidijo, da učenje poteka 

individualno. 

Tudi hi-kvadrat preizkus nam pokaže, da je pri tem vprašanju statistično pomembna razlika v 

odgovorih (χ
2
 = 4.709, g = 1, p = 0.030). Pomembno je, da več učencev meni, da se ob 

učiteljevem podajanju nove učne snovi počutijo prijetneje, kot če le-to spoznavajo s pomočjo 

samostojnega raziskovanja. 

 

Vprašanje 2: 

Kateri način spoznavanja nove učne snovi je tebi razumljivejši? 

 

Tabela 8: Rezultati 2. vprašanja o priljubljenosti pristopov. 

 Razred A Razred B Skupaj 

Samostojno 

raziskovanje 
6     3 9 

Učiteljevo podajanje 

snovi 
15 18 33 

Skupaj 21 21 42 

 

Tudi pri tem vprašanju se pokaže razlika med pristopoma. Učencem je učiteljevo podajanje 

snovi razumljivejše kot pa samostojno spoznavanje snovi. Takšne rezultate sem tudi 

pričakovala, saj je eno bistvenih načel direktnega načina poučevanja prav sistematično, 

razumljivo, jasno in nazorno predstavljanje nove učne snovi. Učitelj frontalno podaja snov, 

hkrati ustvarja urejeno tabelsko sliko, ki služi urejenim zapiskom v učenčevem zvezku. 

Učenci spremljajo razlago, ob morebitnih vprašanjih učitelja lahko ustavijo, da jim le-ta 

ponovno, morda še na drugačen način razloži novo učno snov ter s tem odpravi njihovo 

nerazumevanje snovi.  

Tudi hi-kvadrat preizkus nam pokaže, da je pri tem vprašanju statistično pomembna razlika v 

odgovorih (χ
2
 = 10.828, g = 1, p = 0.001). Pomembno je, da več učencev meni, da jim je 

učiteljevo podajanje snovi razumljivejše kot samostojno raziskovanje. 
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Vprašanje 3: 

Na kateri način raje spoznavaš preprosto novo učno snov? 

 

Tabela 9: Rezultati 3. vprašanja o priljubljenosti pristopov. 

 Razred A Razred B Skupaj 

Samostojno 

raziskovanje 
13    9 22 

Učiteljevo podajanje 

snovi 
8 12 20 

Skupaj 21 21 42 

 

Iz preglednice je razvidno, da glede priljubljenosti spoznavanja preproste nove učne snovi 

noben način poučevanja ne prevladuje. Pri tem vprašanju sem pričakovala večjo naklonjenost 

indirektnemu pristopu kot pri ostalih vprašanjih. Glede na to, da je nova učna snov preprosta, 

učencem ni potrebno skrbeti za razumljivost. Pri tem vprašanju se osredotočijo predvsem na 

osebno počutje pri enem in drugem pristopu. Janicki in Peterson (1981) nas opozarjata, da 

direktni pristop ni primeren za učence, ki imajo notranji lokus kontrole ter za učence, ki imajo 

radi občutek večjega nadzora nad lastnim učenjem. In prav takim ob spoznavanju preprostejše 

učne snovi prav gotovo bolj ugaja indirektni način poučevanja. Obenem so svoj glas 

indirektnemu poučevanju lažje učne snovi dali tudi učenci, ki imajo radi nove situacije in 

izzive. Še vedno, kljub lažji učni snovi, pa bo vedno nek delež učencev, ki ima v vsaki 

situaciji raje sistematično razlago, znan način podajanja nove učne snovi, kar dobi le pri 

direktnem načinu poučevanja. 

Tudi hi-kvadrat preizkus nam pove, da pri tem vprašanju v odgovorih ni statistično 

pomembne razlike (χ
2
 = 0.095, g = 1, p = 0.758). 
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Vprašanje 4: 

Na kateri način raje spoznavaš zahtevnejšo novo učno snov? 

 

Tabela 10: Rezultati 4. vprašanja o priljubljenosti pristopov. 

 Razred A Razred B Skupaj 

Samostojno 

raziskovanje 
1     2 3 

Učiteljevo podajanje 

snovi 
20 19 39 

Skupaj 21 21 42 

 

Pri tem vprašanju so razlike več kot očitne. Učenci so se skoraj enoglasno odločili, da 

zahtevnejšo učno snov raje spoznavajo tako, da jim le-to učitelj posreduje direktno, 

sistematično in frontalno. Sama sem pričakovala, da bodo učenci izrazili takšno mnenje. Tudi 

Al-Makahleh (2011), ki v svojem delu predstavi kar nekaj raziskav o učinkovitosti direktnega 

pristopa, poudarja, da direktni način predvsem izboljša razumevanje učencev. Prav 

razumevanje pa je ob težji učni snovi ključen problem. Ti rezultati nam povedo, da se tudi 

učenci zavedajo, da jim učiteljevo podajanje snovi pomaga pri razumevanju zahtevnejših 

vsebin.  

Hi-kvadrat preizkus nam potrdi, da je razlika v odgovorih statistično pomembna (χ
2
 = 35.327, 

g = 1, p = 0.000). Pomembno več učencev meni, da je pri spoznavanju zahtevnejših vsebin 

učiteljevo podajanje snovi bolj primerno kot pa samostojno raziskovanje učencev. 
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Vprašanje 5: 

Kateri način ti je omogočil, da si si učno vsebino bolje zapomnil? 

 

Tabela 11: Rezultati 5. vprašanja o priljubljenosti pristopov. 

 Razred A Razred B Skupaj 

Samostojno 

raziskovanje 
6    5 11 

Učiteljevo podajanje 

snovi 
15 16 31 

Skupaj 21 21 42 

 

Tudi pri tem vprašanju se pojavljajo razlike med pristopoma poučevanja. Učenci so mnenja, 

da bi si od ure več zapomnili ob učiteljevem podajanju snovi. Takšni rezultati me ne 

presenečajo, saj so učenci le-tega načina vajeni, zato ura poteka bolj gladko, utečeno ter brez 

večjih prekinitev ter zapletov. Učitelj si pri direktnem pristopu predhodno učno uro strukturira 

tako, da vedno dovolj časa ostane za utrjevanje, torej reševanje vaj. Pri indirektnem pristopu 

si učitelj prav tako predhodno zamisli potek ure, a ker le-ta poteka tako, da učenci sami 

raziskujejo, se kaj hitro lahko zgodi, da časa za vaje zmanjka. Vsekakor pa se od učne ure več 

zapomniš, če takoj po razlagi narediš zadostno število vaj, s katerimi novo znanje najbolje 

utrdiš. 

Tudi hi-kvadrat preizkus nam pokaže, da je pri tem vprašanju statistično pomembna razlika v 

odgovorih (χ
2
 = 9.524, g = 1, p = 0.002). Pomembno je, da več učencev meni, da si s pomočjo 

učiteljevega podajanja snovi zapomnijo več kot pa s samostojnim raziskovanjem. 
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6. Kakšna je bila tvoja zaključena ocena pri matematiki lansko leto? 

 

Tabela 12: Rezultati 6. vprašanja. 

 Razred A Razred B Skupaj 

5 6 4 10 

4 3 3 6 

3 9 9 18 

2 3 5 8 

Skupaj 21 21 42 

 

Glede na moja raziskovalna vprašanja sem morala učence povprašati tudi o njihovi oceni pri 

matematiki. Na ta način sem jih v nadaljevanju lahko obravnavala glede na njihovo učno 

uspešnost.  
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5.2 Priljubljenost pristopov glede na učenčevo uspešnost 

V nadaljevanju predstavljam primerjavo odgovorov na posamezna vprašanja glede na ocene 

učencev pri matematiki. Pri posameznem vprašanju sem s hi-kvadrat preizkusom preverjala, 

ali sta spremenljivki »način obravnave« in »učenčeve ocene« neodvisni. Pri tem sem učence 

obeh razredov skupaj glede njihove ocene razdelila v dve skupini: »učenci z višjimi ocenami« 

(5,4) in »učenci z nižjimi ocenami« (3,2). 

 

Vprašanje 1:  

Ob katerem načinu spoznavanja nove učne snovi se počutiš prijetneje? 

 

Tabela 13: Rezultati 1. vprašanja o priljubljenosti pristopov glede na učno uspešnost .  

 Ocena 
Samostojno 

raziskovanje 

Učiteljevo 

podajanje 

snovi 

Samostojno 

raziskovanje 

Učiteljevo 

podajanje 

snovi 

Učenci z 

višjimi 

ocenami 

5 5 5 
7 9 

4 2 4 

Učenci z 

nižjimi 

ocenami 

3 5 13 
7 19 

2 2 6 

 

 

Pri tem vprašanju vrednost hi-kvadrat preizkusa za neodvisnost spremenljivk »način 

obravnave« in »učenčeve ocene« ni statistično pomembna (χ
2
 = 1.263, g = 1, p = 0.261). Med 

učenci z višjimi ocenami se jih je 44 % odločilo, da se prijetneje počutijo pri samostojnem 

raziskovanju, ter 56 %, da jim je ljubše učiteljevo podajanje snovi. Razlika med 

priljubljenostjo enega ter drugega pristopa ni velika, kar me nekoliko preseneča, saj sem 

pričakovala, da bodo učenci z boljšimi ocenami v večji meri izbrali samostojno raziskovanje. 

Med učenci z nižjimi ocenami je razlika v priljubljenosti pristopa nekoliko višja. 27 % se 
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prijetneje počuti ob samostojnem raziskovanju, 73 % pa je ljubše učiteljevo podajanje snovi. 

To, da bodo šibkejši učenci v večji meri izbrali, da se ob direktnem pristopu poučevanja 

počutijo prijetneje, sem pričakovala. Direktni pristop namreč učencem nudi sistematično in 

jasno razlago, ob čemer se šibkejši učenci počutijo varneje in prijetneje kot pa ob 

samostojnem raziskovanju. 

 

Vprašanje 2: 

Kateri način spoznavanja nove učne snovi je tebi razumljivejši? 

 

Tabela 14: Rezultati 2. vprašanja o priljubljenosti pristopov glede na učno uspešnost. 

 Ocena 
Samostojno 

raziskovanje 

Učiteljevo 

podajanje 

snovi 

Samostojno 

raziskovanje 

Učiteljevo 

podajanje 

snovi 

Učenci z 

višjimi 

ocenami 

5 2 8 
5 11 

4 3 3 

Učenci z 

nižjimi 

ocenami 

3 4 14 
4 22 

2 0 8 

 

Tudi pri tem vprašanju vrednost hi-kvadrat preizkusa za neodvisnost spremenljivk »način 

obravnave« in »učenčeve ocene« ni statistično pomembna (χ
2
 = 1.479, g = 1, p = 0.224). 

Učenci z višjimi ocenami so na vprašanje odgovarjali podobno kot učenci z nižjimi ocenami. 

Takšne rezultate sem tudi pričakovala. V nasprotju s prejšnjim vprašanjem, kjer sem 

pričakovala, da bodo učenci z višjimi ocenami v večji meri izbrali samostojno raziskovanje, 

sem tu pričakovala, da se bodo tako eni kot drugi odločili za učiteljevo podajanje snovi. Tega 

načina učenja so namreč učenci vajeni, zato jim je vsekakor razumljivejši. Poleg tega je pri 

učiteljevem podajanju snovi veliko večja organiziranost zapiskov v zvezek, poudari se, kaj si 

je pomembno zapomniti, kar vsekakor pripomore k večjemu razumevanju učencev. Vseeno pa 

je odstotek zmožnejših učencev, ki so izbrali samostojno raziskovanje nekoliko višji (31 %) 

kot pri manj zmožnih učencih (15 %).  
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Vprašanje 3: 

Na kateri način raje spoznavaš preprosto novo učno snov? 

 

Tabela 15: Rezultati 3. vprašanja o priljubljenosti pristopov glede na učno uspešnost. 

 Ocena 
Samostojno 

raziskovanje 

Učiteljevo 

podajanje 

snovi 

Samostojno 

raziskovanje 

Učiteljevo 

podajanje 

snovi 

Učenci z 

višjimi 

ocenami 

5 8 2 
12 4 

4 4 2 

Učenci u 

nižjimi 

ocenami 

3 8 10 
10 16 

2 2 6 

 

 

Pri tem vprašanju je vrednost hi-kvadrat preizkusa za neodvisnost spremenljivk »način 

obravnave« in »učenčeve ocene« statistično pomembna (χ
2
 = 5.327, g = 1, p = 0.021). Učenci 

z višjimi ocenami preprosto učno snov raje spoznavajo na drugačen način kot učenci z nižjimi 

ocenami. Zmožnejši učenci so se kar v 75 % odločili, da preprosto učno snov raje spoznavajo 

s pomočjo samostojnega raziskovanja. Takšne rezultate sem pričakovala, saj se z indirektnim 

načinom povečata aktivnost in samostojnost učencev, sami iščejo odgovore na zastavljena 

vprašanja ter sami pridejo do novih spoznanj. Tak način učencem nudi dodaten izziv, ki ga 

zmožnejši učenci vsekakor potrebujejo. V nasprotju z njimi so se učenci, ki imajo nižje ocene, 

le v 38 % odločili za samostojno raziskovanje. Rezultati nam torej povedo, da se zmožnejši 

učenci (ter tudi kar nekaj manj zmožnih učencev) radi poslužujejo samostojnega raziskovanja, 

a se ob tem zavedajo, da je takšen način bolj primeren ob spoznavanju preproste učne snovi.   
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Vprašanje 4: 

Na kateri način raje spoznavaš zahtevnejšo novo učno snov? 

 

Tabela 16: Rezultati 4. vprašanja o priljubljenosti pristopov glede na učno uspešnost. 

 Ocena 
Samostojno 

raziskovanje 

Učiteljevo 

podajanje 

snovi 

Samostojno 

raziskovanje 

Učiteljevo 

podajanje 

snovi 

Učenci z 

višjimi 

ocenami 

5 1 9 
1 15 

4 0 6 

Učenci z 

nižjimi 

ocenami 

3 2 16 
2 24 

2 0 8 

 

 

Pri tem vprašanju hi-kvadrat preizkusa ne moremo izvesti, a je očitno, da je mnenje učencev 

tako z nižjimi kot z višjimi ocenami praktično enako. Kot smo že omenili, nam takšni rezultati 

povedo, da se učenci dobro zavedajo, da je samostojno raziskovanje bolj primerno za 

preprosto učno snov. Ob zahtevnejši snovi je učencem učiteljevo podajanje snovi velika 

prednost, saj ga lahko ob vsakem nerazumevanju ustavijo in prosijo za ponovno razlago. Ob 

samostojnem raziskovanju le-tega niso deležni, saj so oni tisti, ki morajo do novih zakonitosti 

priti, jih razumeti ter nato tudi posredovati in obrazložiti svojim sošolcem. Tudi sama sem 

mnenja, da je ob zahtevnejši učni snovi, direktni, sistematični, frontalni način poučevanja 

primernejši kot indirektni način. 
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Vprašanje 5: 

Kateri način ti je omogočil, da si si učno vsebino bolje zapomnil? 

 

Tabela 17: Rezultati 5. vprašanja o priljubljenosti pristopov glede na učno uspešnost. 

 Ocena 
Samostojno 

raziskovanje 

Učiteljevo 

podajanje 

snovi 

Samostojno 

raziskovanje 

Učiteljevo 

podajanje 

snovi 

Učenci z 

višjimi 

ocenami 

5 4 6 
6 10 

4 2 4 

Učenci z 

nižjimi 

ocenami 

3 4 14 
5 21 

2 1 7 

 

Enako tudi pri tem vprašanju vrednost hi-kvadrat preizkusa za neodvisnost spremenljivk 

»način obravnave« in »učenčeve ocene« ni statistično pomembna (χ
2
 = 1.710, g = 1, p = 

0.191). Tako eni kot drugi so se odločili, da so si od ure več zapomnili, če so bili poučevani s 

pomočjo učiteljeve razlage. Razlika je le v tem, da so zmožnejši učenci nekoliko manj enotni 

kot manj zmožni. Pri učencih z višjimi ocenami se jih je dobra polovica (62 %) odločila, da so 

od ure več odnesli ob učiteljevem podajanju snovi, pri učencih z nižjimi ocenami pa je bilo 

takega mnenja 81 % učencev. Takšni rezultati podkrepijo ugotovitve mnogih raziskav (Al-

Makahleh, 2011), ki zagovarjajo, da uporaba direktnih metod poučevanja izboljša 

razumevanje in zapomnitev učencev, tako zmožnejših kot manj zmožnejših. Hkrati pa 

poudarjajo, da so direktne metode za manj zmožne učence še toliko bolj primerne in 

učinkovitejše. 
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V nadaljevanju so rezultati prvih petih vprašanj prikazani tudi grafično. Prvi graf prikazuje 

odgovore učencev z višjimi ocenami, drugi graf odgovore učencev z nižjimi ocenami pri 

matematiki. 

 

Graf 2: Odgovori učencev z višjimi ocenami pri matematiki na vprašanja 1–5. 

 

 

Graf 3: Odgovori učencev z nižjimi ocenami pri matematiki na vprašanja 1–5. 

 

Kot rečeno, se statistično pomembne razlike o »načinu obravnave« glede na »učenčeve 

ocene« kažejo le pri tretjem vprašanju. Torej, na kateri način poučevanja učenci raje 

spoznavajo preprosto učno snov. 
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5.3 Priljubljenost pristopov glede na spol 

V nadaljevanju predstavljam primerjavo odgovorov na posamezna vprašanja glede na spol. 

Pri posameznem vprašanju sem s hi-kvadrat preizkusom preverjala, ali sta spremenljivki 

»način obravnave« in »spol« neodvisni. 

 

Vprašanje 1: 

Ob katerem načinu spoznavanja nove učne snovi se počutiš prijetneje? 

 

Tabela 18: Rezultati 1. vprašanja o priljubljenosti pristopov glede na spol. 

 Deček  Deklica Skupaj 

Samostojno 

raziskovanje 
8    6 14 

Učiteljevo podajanje 

snovi 
7 21 28 

Skupaj 15 27 42 

 
 
 
 

Pri tem vprašanju je vrednost hi-kvadrat preizkusa za neodvisnost spremenljivk »način 

obravnave« in »spol« statistično pomembna (χ
2
 = 4.218, g = 1, p = 0.040). Med dečki namreč 

skoraj ni razlike glede na to, ob katerem pristopu se počutijo prijetneje. V nasprotju z njimi je 

mnenje deklic tu očitno drugačno. Kar 78 % deklic se je odločilo, da se prijetneje počuti ob 

spoznavanju učne snovi s strani učitelja. Takšne rezultate sem pričakovala, saj sem bila tudi 

sama mnenja, da imajo deklice raje urejene zapiske ter direktno podajanje snovi. Menila pa 

sem, da se bodo dečki v večji meri odločili, da se prijetneje počutijo ob samostojnem 

raziskovanju. Tekom prakse sem namreč dobila občutek, da se večina dečkov ob 

samostojnem raziskovanju počuti zelo dobro. 
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Vprašanje 2: 

Kateri način spoznavanja nove učne snovi je tebi razumljivejši? 

 

Tabela 19: Rezultati 2. vprašanja o priljubljenosti pristopov glede na spol. 

 Deček  Deklica Skupaj 

Samostojno 

raziskovanje 
4     5 9 

Učiteljevo podajanje 

snovi 
11 22 33 

Skupaj 15 27 42 

 

Pri tem vprašanju vrednost hi-kvadrat preizkusa za neodvisnost spremenljivk »način 

obravnave« in »spol« ni statistično pomembna (χ
2
 = 0.381, g = 1, p = 0.537). Tako dečki kot 

deklice so mnenja, da jim je razumljivejše učiteljevo podajanje snovi, deklice pa so v svoji 

odločitvi še nekoliko odločnejše kot dečki. Da jim je manj razumljivo samostojno 

raziskovanje so se dečki odločili v 73 % ter deklice v 81 %. Takšne rezultate sem pričakovala. 

Čeprav se nekateri dečki prijetneje počutijo pri delu v skupinah, kjer imajo nekoliko več 

svobode, se hkrati zavedajo, da je učiteljevo podajanje snovi bolj pregledno, sistematično ter 

posledično razumljivejše za podajanje nove učne snovi. 
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Vprašanje 3: 

Na kateri način raje spoznavaš preprosto novo učno snov? 

 

Tabela 20: Rezultati 3. vprašanja o priljubljenosti pristopov glede na spol. 

 Deček Deklica Skupaj 

Samostojno 

raziskovanje 
8    14 22 

Učiteljevo podajanje 

snovi 
7 13 20 

Skupaj 15 27 42 

 

 

Tudi pri tem vprašanju vrednost hi-kvadrat preizkusa za neodvisnost spremenljivk »način 

obravnave« in »spol« ni statistično pomembna (χ
2
 = 0.008, g = 1, p = 0.927). Med dečki in 

deklicami so razlike o priljubljenosti učnega pristopa ob spoznavanju preproste nove učne 

snovi zares minimalne. Tako eni kot drugi so svoje glasove enakomerno porazdelili med oba 

pristopa. Kot smo že omenili, učenci občasno radi samostojno raziskujejo, a se zavedajo, da je 

za samostojno raziskovanje bolj primerna preprosta učna snov. Razlike se kažejo glede na 

učno sposobnost učencev, glede na spol pa razlik ne moremo izpostaviti. 
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Vprašanje 4: 

Na kateri način raje spoznavaš zahtevnejšo novo učno snov? 

Tabela 21: Rezultati 4. vprašanja o priljubljenosti pristopov glede na spol. 

 Deček Deklica Skupaj 

Samostojno 

raziskovanje 
1     2 3 

Učiteljevo podajanje 

snovi 
14 25 39 

Skupaj 15 27 42 

 

 

Pri spoznavanju zahtevnejše učne snovi so se tako dečki kot deklice skoraj enoglasno odločili 

za učiteljevo podajanje snovi. Torej razlik med njimi ni, kar sem tudi sama pričakovala. Tako 

med razredi, med zmožnejšimi ter manj zmožnimi kot tudi med spoloma do razlik ne prihaja, 

saj so se učenci skoraj stoodstotno odločili, da je za zahtevnejšo učno snov bolj primerno 

učiteljevo podajanje snovi, temu mnenju pa se pridružujem tudi sama.  
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Vprašanje 5: 

Kateri način ti je omogočil, da si si učno vsebino bolje zapomnil? 

 

Tabela 22: Rezultati 5. vprašanja o priljubljenosti pristopov glede na spol. 

 Deček Deklica  Skupaj 

Samostojno 

raziskovanje 
5    6 11 

Učiteljevo podajanje 

snovi 
10 21 31 

Skupaj 15 27 42 

 

 

Tudi pri zadnjem vprašanju vrednost hi-kvadrat preizkusa za neodvisnost spremenljivk »način 

obravnave« in »spol« ni statistično pomembna (χ
2
 = 0.614, g = 1, p = 0.433). Tako dečki kot 

deklice so mnenja, da so s pomočjo učiteljeve razlage odnesli od ure več, kot pa če je učenje 

potekalo samostojno. Zopet so deklice v primerjavi z dečki bolj očitno na strani direktnega 

poučevanja. Kar 78 % deklic meni, da si več zapomnijo od učiteljeve razlage, dečki pa so 

enakega mnenja v 67 %. Takšne rezultate sem pričakovala, saj so bile tudi pri vprašanju, 

kateri način se jim zdi razumljivejši, deklice bolj na strani direktnega pristopa kot pa dečki. 

Vseeno pa večjih razlik med spoloma tu ne moremo izpostaviti. Tako eni kot drugi, kljub 

manjšim razlikam med njimi, so mnenja, da si več zapomnijo od direktnega načina 

poučevanja. 
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V nadaljevanju so rezultati prvih petih vprašanj prikazani tudi grafično. Prvi graf prikazuje 

odgovore dečkov, drugi graf odgovore deklic. 

 

Graf 4: Odgovori dečkov na vprašanja 1–5. 

 

 

Graf 5: Odgovori deklic na vprašanja 1–5. 

 

Kot smo ugotovili, se statistično pomembne razlike pri »načinu obravnave« glede na »spol« 

kažejo le pri prvem vprašanju. Torej, pri tistem, ki sprašuje, pri katerem načinu poučevanja se 

učenci počutijo prijetneje. 
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5.4 Analiza učne učinkovitosti direktnega in indirektnega pristopa 

Tudi v drugem delu raziskave sem sprva povprašala o povprečnih ocenah učencev pri 

matematiki. Izkazalo se je, da so mnenja učencev o njihovih ocenah pri matematiki precej 

drugačna od realnega stanja. Zato sva z učiteljico kot indikator znanja raje uporabili povprečje 

dotedanjih ocen pri matematiki. Rezultati, prikazani v tabeli, so torej izračun povprečja 

pridobljenih ocen učencev iz matematike v tekočem šolskem letu. 

 

Tabela 23: Ocene učencev pri matematiki. 

 Razred A Razred B Skupaj 

5 4 0 4 

4 6 7 13 

3 4 6 10 

2 8 5 13 

Skupaj 22 18 40 

 

 

V nadaljevanju bom za vsako nalogo posebej preverila, ali se kaže razlika v uspešnosti 

reševanja naloge med učno šibkejšimi in učno uspešnejšimi učenci. Pri tem bom uporabila t-

test za nepovezane spremenljivke, v primeru, da so podatki znotraj skupine normalno 

porazdeljeni (Kolmogorov-Smirnov test) ter obenem upoštevala predpostavke o homogenosti 

varianc (Levenov test). V nasprotnem primeru bom uporabila Mann Whitney U-test, ki ne 

zahteva normalne porazdelitve podatkov (Vogrinc, 2014/2015).  
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Naloga 1 

Pravilne trditve potrdi, nepravilne popravi. 

 

a) Število 27 je večkratnik števila 3.   P ali N 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b) Število 21 je delitelj števila 7.   P ali N 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c) Najmanjši večkratnik števila 8 je 1.   P ali N 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

d) Število 2375983 je deljivo s 3.   P ali N 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

e) Če je število deljivo s številom 5, je deljivo tudi s številom 10.  

  

         P ali N 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

f) 5 deli število 255.  .   P ali N 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Opomba: Naloge z oznako aa, bb, cc, dd, ee, ff se nanašajo na popravljene trditve. Če 

je bila trditev pravilna in jo tudi učenci označijo za pravilno, dobijo dodatno točko tudi 

za »pravilni popravek«. Pri nalogi 1 so učenci lahko dosegli do 12 točk. 
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Tabela 24: Rezultati 1. naloge testa. 

 
 Rezultati 1. naloge T-test 

N M σ t g α 

Samostojno 

raziskovanje 
18 7.7 1.67 

-3.728 38 0.001 Učiteljevo 

podajanje 

snovi 

22 9.8 1.64 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0.241, α = 0.627) je t-test za 

neodvisne vzorce pokazal statistično pomembne razlike (t = -3.728, g = 38, α = 0.001). S 

tveganjem 0.1 % trdimo, da so v osnovni množici med učenci poučevani s samostojnim 

učenjem ter učenci poučevani z učiteljevo razlago razlike v povprečnem številu točk pri prvi 

nalogi testa. Učenci, ki jim je učitelj direktno podal snov, so v povprečju dosegli boljši 

rezultat (M = 9.8) kot učenci, ki so snov raziskovali samostojno (M = 7.7). 

Učenci so prvo nalogo v splošnem reševali dobro, predvsem so se dobro odrezali učenci, ki so 

bili deležni direktnega načina poučevanja, saj so v povprečju pravilno rešili 81,7 % naloge. 

Prva naloga na podlagi Gagnejeve klasifikacije znanj od učenca zahteva temeljna 

konceptualna znanja, zato nad uspehom direktnega pristopa nisem presenečena. Teoretiki 

poudarjajo, da je direktni pristop primeren prav za naloge, ki obsegajo poznavanje dejstev in 

pojmov ter manj za naloge, ki bi od učenca zahtevale problemsko znanje (Žakelj in Borstner, 

2012). 
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Naloga 2 

a) Katero števko lahko vpišemo na prazno mesto, da bo število deljivo s številom 9? 

216___565 

b) Vpiši manjkajočo števko tako, da bo pri deljenju tega števila s številom 3 ostanek 1. 

   12___65 

Tabela 25: Rezultati 2. naloge testa. 

 
 Rezultati 2. naloge Mann Whitney U-test 

N M σ α 

Samostojno 

raziskovanje 
18 1.3 0.60 

0.262 
Učiteljevo 

podajanje snovi 
22 1.0 0.63 

 

Mann Whitney U-test ni pokazal statistično pomembnih razlik med eno ter drugo skupino (α 

= 0.262). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da 

učenci s pomočjo samostojnega raziskovanja dosegajo boljše rezultate pri drugi nalogi testa 

(M = 1.3) kot pa učenci, ki jim je snov podal učitelj (M = 1.0). 

Pri drugi nalogi sem pričakovala, da se bodo zmožnejši učenci odrezali veliko bolje kot 

šibkejši učenci. Moje domneve so se izkazale za pravilne. Naloga ni bila lahkega tipa, a smo 

podoben tip kot je prvi del naloge v šoli že reševali. Drugi del je sicer nadgradnja, a učenci, 

predvsem šibkejši, so imeli težave že pri prvem delu (glej Priloga 9). Vseeno pa so se 

nekoliko bolje odrezali učenci, ki so snov spoznavali samostojno. Le-ti so ta tip naloge tudi v 

šoli, ko so se z njim srečali prvič, reševali sami. Zato so tisti, ki so v šoli sami prišli do 

pravilne rešitve, to nalogo zagotovo tudi v testu rešili pravilno. Pri direktnem načinu 

poučevanja pa smo skupaj rešili samo eno nalogo takšnega tipa, zato je verjetno marsikdo 

postopek reševanja pozabil. Takega tipa naloge v šoli načrtno nismo povadili, ker bi potem 

naloga zahtevala rutinsko proceduralno znanje. S to nalogo pa sem želela ugotavljati 

kompleksna proceduralna znanja. 
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Naloga 3 

a) Zapiši najmanjši štirimestni večkratnik števila 9. 

__________________________________________ 

b) Zapiši največje trimestno število, ki je deljivo z 2. 

__________________________________________ 

 

Tabela 26: Rezultati 3. naloge testa. 

 
 Rezultati 3. naloge Mann Whitney U-test 

N M σ α 

Samostojno 

raziskovanje 
18 0.5 0.76 

0.045 
Učiteljevo 

podajanje snovi 
22 1.1 0.65 

 

Mann Whitney U-test je pokazal statistično pomembne razlike pri reševanju tretje naloge testa 

med učenci, ki so snov spoznavali samostojno, ter učenci, ki jim je snov podal učitelj (α = 

0.045). V osnovni množici so boljše rezultate dosegli učenci, ki jim je snov podal učitelj (M = 

1.1) kot učenci, ki so snov spoznavali samostojno (M = 0.5). 

Tretja naloga je od učencev zahtevala problemsko znanje, saj se s takim tipom naloge učenci 

še niso srečali. Nalogo so predvsem šibkejši učenci rešili zelo slabo. Nalogo lahko ocenimo 

kot težko, saj so morali učenci za pravilno rešitev uporabiti prenos znanja v novi situaciji. 

Naloga je učencem predstavljala še toliko težjo situacijo, saj so snov, ki je zajeta, komaj 

dodobra spoznali. Vseeno pa sem presenečena, da so se bolje izkazali učenci, ki so bili 

deležni učiteljeve razlage. Pri takem tipu naloge bi namreč boljše rezultate pričakovala od 

učencev, ki so snov spoznavali samostojno.  
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Naloga 4 

a) Zapiši večkratnike števila 4. 

__________________________________ 

b) Zapiši delitelje števila 16. 

__________________________________ 

 

Tabela 27: Rezultati 4. naloge testa. 

 
 Rezultati 4. naloge Mann Whitney U-test 

N M σ α 

Samostojno 

raziskovanje 
18 1.4 0.68 

0.717 
Učiteljevo 

podajanje snovi 
22 1.5 0.72 

 

Mann Whitney U-test ni pokazal statistično pomembnih razlik med eno ter drugo skupino (α 

= 0.717). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da 

učenci s pomočjo učiteljeve direktne razlage dosegajo boljše rezultate pri četrti nalogi testa 

(M = 1.5) kot pa učenci, ki so snov spoznavali samostojno (M = 1.4). 

Zadnja, četrta naloga je bila zopet lažja in je od učencev zahtevala zgolj temeljna 

konceptualna znanja. Učenci so jo reševali relativno dobro, razlik med enim in drugim 

pristopom ne moremo izpostaviti. Sama sem pričakovala, da bodo učenci, ki so snov 

spoznavali s pomočjo učiteljeve razlage, nalogo reševali bolje kot učenci, ki so snov 

spoznavali samostojno. Naloga namreč ne zahteva globljega razumevanja učencev, potrebno 

je le narediti dovolj vaj takšnega tipa. V povprečju so učenci nalogo pravilno rešili v 75 %.  
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Primerjava učne uspešnosti pristopov glede na celoten dosežek 

 

Z enosmerno analizo variance – ANOVA sem preverila, ali se kažejo razlike med 

zmožnejšimi in uspešnejšimi učenci ter ali se kažejo razlike med učenci, ki so bili poučevani 

na direktni način in učenci, ki so bili poučevani na indirektni način.  

Z dvosmerno analizo variance – ANOVA sem preverila, ali prihaja do interakcije med 

spremenljivkama »uspeh« (zmožnejši in šibkejši) in »pristop« (direktni in indirektni pristop).  

Tudi pri ANOVI sem predhodno preverila predpostavko o normalni porazdelitvi podatkov ter 

predpostavko o homogenosti varianc (Vogrinc, 2014/2015). 

 

Tabela 28: Primerjava rezultatov testa med zmožnejšimi in šibkejšimi učenci. 

 
 Rezultati 

Enosmerna analiza variance – 

ANOVA 

N M σ F g α 

Zmožnejši 

učenci 
17 14.8 0.55 

43.773 1 0.000 
Šibkejši 

učenci 
23 10.1 0.46 

 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1.070 , g1 = 3, g2 = 36,  α = 0.374) 

nam enosmerna analiza variance – ANOVA pokaže statistično pomembne razlike med 

zmožnejšimi ter šibkejšimi učenci na ravni (F = 43.773, g = 1, α = 0.000). Z ničelnim 

tveganjem lahko trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike v povprečnem številu 

točk, doseženih na testu. Zmožnejši učenci so v povprečju dosegli boljše rezultate (M = 14.8) 

kot šibkejši (M = 10.1). Takšne rezultate sem vsekakor pričakovala. 
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Tabela 29: Primerjava rezultatov testa med direktnim in indirektnim pristopom. 

 
 Rezultati 

Enosmerna analiza variance – 

ANOVA 

N M σ F g α 

Samostojno 

raziskovanje 
18 11.4 0.54 

9.290 1 0.004 
Učiteljevo 

podajanje 

snovi 

22 13.5 0.47 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1.070 , g1 = 3, g2 = 36,  α = 0.374) 

nam enosmerna analiza variance – ANOVA pokaže statistično pomembne razlike med učenci, 

poučevanimi s samostojnim učenjem, ter učenci, poučevanimi z učiteljevo razlago, na ravni 

(F = 9.290, g = 1, α = 0.004). S 0.4% tveganjem lahko trdimo, da se v osnovni množici 

pojavljajo razlike v povprečnem številu točk, doseženim na testu. Učenci, ki jim je učitelj 

direktno podal snov, so v povprečju dosegli boljši rezultat (M = 13.5) kot učenci, ki so snov 

raziskovali samostojno (M = 11.4). Takšne rezultate sem tudi sama pričakovala. 
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Tabela 29: Interakcija med načinom poučevanja ter zmožnostjo učencev. 

 
 Rezultati  

Interakcija pristop*uspeh. 

Dvosmerna analiza variance – 

ANOVA 

N M σ F g α 

Direktni 

način 

poučevanja 

Zmožnejši 

učenci 
10 15.9 0.70 

0.000 1 0.989 

Šibkejši 

učenci 
12 11.2 0.64 

Indirektni 

način 

poučevanja 

Zmožnejši 

učenci 
7 13.7 0.84 

Šibkejši 

učenci 
11 9.0 0.67 

 

Dvosmerna analiza variance – ANOVA nam pokaže, da ne prihaja do interakcije med 

spremenljivkama »uspeh« (zmožnejši in šibkejši) in »pristop« (direktni in indirektni pristop) 

na ravni (F = 0.000, g = 1, α = 0.989). Tako zmožnejši kot šibkejši učenci so dosegli boljše 

rezultate s pomočjo direktnega načina poučevanja ter slabše rezultate s samostojnim 

raziskovanjem. Da to drži, vidimo tudi na spodnjem grafu. 

 

Graf 6: Interakcija med načinom poučevanja ter zmožnostjo učencev. 
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6. Sklepne ugotovitve 

Pri prvem vprašanju »Ob katerem načinu spoznavanja nove učne snovi se počutiš prijetneje?« 

prihaja do razlik zgolj v nekaterih pogledih. Glede na vse učence se kažejo razlike med 

priljubljenostjo posameznega pristopa in sicer so kar v 67 % učenci bolj nagnjeni k 

direktnemu načinu poučevanja kot pa samostojnemu raziskovanju. Prav tako se razlike kažejo 

glede na spol. Deklice se prijetneje počutijo ob direktni učiteljevi razlagi, za razliko od njih pa 

so dečki svoje glasove skoraj enakomerno razporedili med oba načina poučevanja. Takšne 

rezultate sem pričakovala. Tudi sama sem bila mnenja, da bodo deklice raje izbrale direktni 

pristop poučevanja. Menila sem le, da bodo dečki v večji meri izbrali indirektni način, saj je 

bolj sproščen, hitro se lahko izgubi nadzor nad učenci. Iz prakse sem sklepala, da tak način 

dečkom po večini ustreza. Razlike med dečki in deklicami so pri tem vprašanju tudi 

statistično gledano pomembne. Na drugi strani pa glede na ocene učencev do razlik ne 

prihaja. To me je malo presenetilo, saj sem menila, da se šibkejši učenci prijetneje počutijo ob 

direktnem načinu poučevanja ter zmožnejši učenci ob indirektnem načinu. A ni tako, tako eni 

kot drugi so za prijetnejši način izbrali učiteljevo podajanje snovi. 

Pri drugem vprašanju »Kateri način poučevanja je tebi razumljivejši?« zopet prihaja do razlik 

glede na vse učence. V kar 79 % je učencem razumljivejši direktni način poučevanja in tu ni 

razlik niti glede na spol niti glede na ocene učencev pri matematiki. Takšne rezultate sem 

pričakovala, saj so učenci takšnega načina bolj vajeni, tudi podajanje učne snovi je 

preglednejše ter bolj sistematično podano kot pri indirektnem načinu poučevanja. Zato me 

tako visok odstotek v prid direktnega poučevanja ne preseneča. 

Pri tretjem vprašanju »Na kateri način raje spoznavaš preprosto učno snov?« se razlike 

kažejo le glede na učne sposobnosti učencev. Učenci z višjimi ocenami preprosto novo učno 

snov raje spoznavajo na indirektni način, učenci z nižjimi ocenami pa preprosto novo učno 

snov še vseeno raje spoznavajo s pomočjo učiteljeve direktne razlage. Takšni rezultati me ne 

presenečajo in vsaj deloma potrjujejo mojo hipotezo. Gledano kot celota so učenci svoje 

glasove skoraj enakomerno porazdelili med oba načina poučevanja, tudi glede na spol razlik 

skoraj da ni opaziti.  

Pri četrtem vprašanju »Na kateri način raje spoznavaš zahtevnejšo novo učno snov?« so 

učenci podali skoraj enoglasen odgovor, in sicer jim je ljubši direktni način poučevanja. 

Razlike se ne kažejo niti glede na razred niti glede na spol ter niti glede na učno zmožnost 



75 

 

učencev. Takšne rezultate sem pričakovala, saj sem tudi sama mnenja, da je samostojno 

raziskovanje primernejše ob spoznavanju preproste učne snovi. 

Pri zadnjem, petem vprašanju »Kateri način ti je omogočil, da si si učno vsebino bolje 

zapomnil?« gledano kot celota prihaja do razlik glede na način poučevanja. V kar 74 % so bili 

učenci mnenja, da so od učne ure več odnesli, če so bili poučevani z direktnim pristopom. Do 

razlik glede na spol ter učno uspešnost učencev ne prihaja. 

Tudi pri rezultatih testa vidimo, da se učenci pri reševanju nalog bolje odrežejo, če so 

poučevani s pomočjo direktnega načina poučevanja. Učinkovitost pristopa ni povezana z 

uspešnostjo učencev, kot sem pred tem sama pričakovala. Tako učno šibkejši kot učno 

zmožnejši učenci so se pri reševanju testa bolje odrezali, če so bili poučevani z direktnim 

načinom. Prav tako sem predhodno predvidevala, da se bodo učenci, ki so bili deležni 

direktnega načina poučevanja, bolje odrezali le pri nalogah, ki zahtevajo temeljna 

konceptualna znanja ter rutinska proceduralna znanja. Ob nalogah, ki zahtevajo od učenca 

problemska znanja, sem pričakovala, da se bodo bolje odrezali učenci, ki so snov spoznavali 

samostojno. A ni bilo tako, tako pri enem kot drugem tipu naloge so se bolje odrezali učenci, 

ki so bili deležni direktne učiteljeve razlage. 

Za konec naj povzamem ugotovitve glede raziskovalnih hipotez. Moja hipoteza, da so učno 

zmožnejši učenci raje deležni indirektnega načina poučevanja, ni bila potrjena. Učno 

zmožnejši učenci le preprosto učno snov raje spoznavajo samostojno, vseeno pa se zavedajo, 

da je za težjo učno snov primernejši direktni način poučevanja. Prav tako so mnenja, da se več 

zapomnijo pri direktnem načinu, ob njem pa se tudi prijetneje počutijo. Hipoteza, da so 

šibkejši učenci raje deležni direktnega načina poučevanja pa je s pomočjo raziskave potrjena.  

Do razlik med spoloma glede na priljubljenost pristopa prav tako ne prihaja. Razlike se 

pokažejo zgolj glede tega, ob katerem pristopu se učenci počutijo prijetneje. Splošno gledano 

pa do statistično pomembnih razlik med spoloma glede na pristop poučevanja ne prihaja. 

Torej je hipoteza, da imajo deklice raje direktni pristop, potrjena. To, da imajo dečki raje 

indirektni pristop, pa je s pomočjo raziskave zavrnjeno. 

Zadnja hipoteza, da šibkejši učenci dosežejo boljše učne rezultate, če so deležni poučevanja z 

direktnim pristopom, pa je s pomočjo raziskave potrjena. Še več, tudi učno zmožnejši učenci 

dosegajo boljše rezultate, če so poučevani na direktni način. Ti rezultati so me nekoliko 

presenetili. Sama sem bila mnenja, da bodo zmožnejši učenci dosegli boljše rezultate s 
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pomočjo samostojnega raziskovanja ali da do razlik med pristopoma ne bo prihajalo. Izkazalo 

pa se je drugače. Povzamemo lahko, da učinkovitost pristopa ni povezana z učno uspešnostjo 

učencev. Tako učno šibkejši kot učno zmožnejši učenci boljše učne rezultate dosegajo s 

pomočjo direktnega načina poučevanja. 

Do razlik med pristopoma torej prihaja, v večini so učenci vseeno bolj privrženi direktnemu 

načinu poučevanja, prav tako z njim dosegajo boljše učne rezultate. A kljub temu se moramo 

zavedati, da je tudi indirektni način poučevanja potreben, le dobro moramo razmisliti, kdaj in 

kako ga bomo uporabili. Vsekakor pa je za uspešnost indirektnega načina potrebnega veliko 

časa. Morda bi bil indirektni način učencem bolj všeč in bi z njim dosegali celo boljše učne 

rezultate kot pri direktnem načinu, če bi takšen način poučevanja trajal daljše časovno 

obdobje. Sama sem mnenja, da bi potrebovali vsaj nekaj let, da bi tak način dodobra 

ponotranjili ter bi se tako učitelji kot učenci naučili pravilno in uspešno uporabljati t. i. 

novodoben način poučevanja. Vsekakor pa je dobrodošlo in potrebno, da indirektni način tudi 

pri matematiki kdaj pa kdaj uporabimo, saj s tem učence spodbudimo k drugačnemu 

razmišljanju in jim omogočimo višjo stopnjo notranje diferenciacije in individualizacije. Oba 

načina se med seboj dopolnjujeta in povezujeta, zato je primerno, da ju kombiniramo glede na 

učne cilje, učno vsebino ter razvojno stopnjo učencev. 
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V. PRILOGE 

Priloga 1 

Učni list 1 

PARALELOGRAM 

1. Navedi 5 lastnosti paralelograma. 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2. Paralelogramu izračunaj neznane kote. 

 

a)  

 

b) 
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c) 

 

 

3. Za vsako izjavo ugotovi, ali je pravilna ali napačna. 

 

a) Vsak pravokotnik je paralelogram. 

P ali N 

 

b) Vsak kvadrat je romb. 

P ali N 

 

c) Romb ima po dve nasprotni stranici vzporedni. 

P ali N 

 

d) Vsak paralelogram je tudi romb. 

P ali N 
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Priloga 2 

Učni list 2 

_______________________________________________________ 

 

1. Nariši poljuben trikotnik in ga prezrcali čez razpolovišče ene od stranic. 

 

 

 

 

 

 

 

Original in zrcalna slika tvorita skupaj štirikotnik. 

 

2. Ali so stranice štirikotnika paroma vzporedne?  

 

_____________________________ 

 

3. Izmeri dolžino vseh stranic štirikotnika in jih primerjaj po velikosti. Kaj opaziš? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Izmeri velikosti notranjih kotov in jih primerjaj po velikosti. Kaj opaziš? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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5. Izmeri diagonali štirikotnika. Kaj lahko poveš o njiju? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Preko presečišča diagonal štirikotnika prezrcali dani lik. Kaj opaziš? Kaj bi torej lahko 

zapisal o simetričnosti danega štirikotnika?  

 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Pri točki 2 si ugotovil glavno lastnost obravnavanega štirikotnika, in sicer da sta 

nasprotni stranici vzporedni. Razdaljo med vzporednima stranicama imenujemo 

višina. Koliko višin ima tvoj štirikotnik? Koliko merijo? 

 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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________________________________________________ 

S pomočjo spodnje slike odgovori na naslednja vprašanja. 

 

 

1. Izmeri dolžino vseh stranic štirikotnika in jih primerjaj po velikosti. Kaj opaziš? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Oglej si diagonali štirikotnika. V kakšnem položaju sta ena glede na drugo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Lahko zapišeš vpliv diagonale e na velikost notranjih kotov α ter γ? Podobno: lahko 

zapišeš vpliv diagonale f na velikost notranjih kotov β ter δ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Ali poleg zgoraj ugotovljenih lastnostih za dani štirikotnik veljajo tudi vse lastnosti, ki 

si jih predhodno ugotovil za paralelogram? Je torej dani štirikotnik tudi paralelogram? 

Morda veš, kako se imenuje štirikotnik na sliki? Če da, zapiši njegovo ime na začetek 

učnega lista. 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



84 

 

Razvrstitev paralelogramov 

Na voljo imaš besede romb, kvadrat, paralelogram in pravokotnik. Razmisli, katero besedo 

moraš zapisati v posamezni okenček. 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                        (enakostranični paralelogram)                                (pravokotni paralelogram) 

 

 

                                  

                                                                              

                                        (enakostranični pravokotni paralelogram) 
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Priloga 3 

Učni list 3 

 

PARALELOGRAM 

Paralelogramom izračunaj neznane kote. 

 

a)  

 

b) 

 

 

 

c) 
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Priloga 4 

Učni list 4 

Večkratniki 

1. Zapiši prvih 7 večkratnikov naslednjih števil. 

 

a) Večkratniki števila 3 so: 

b) Večkratniki števila 5 so: 

c) Večkratniki števila 7 so: 

d) Večkratniki števila 8 so: 

e) Večkratniki števila 12 so: 

 

2. Drži ali ne drži? Nepravilne trditve popravi. 

 

a) Število 56 je večkratnik števila 9. 

b) Število 56 je večkratnik števila 56. 

c) Število 7 je večkratnik števila 49. 

d) Število 8 je najmanjši večkratnik števila 8. 

e) Število 1 je najmanjši večkratnik števila 8. 

f) Število 100 je največji večkratnik števila 10. 

 

3. Zapiši množico večkratnikov števila 5 ter množico večkratnikov števila 15. Bodi 

pozoren na pravilno oznako množice in na to, ali bo zapisana množica končna množica 

ali neskončna množica.  

 

 

 

 Kako sta množici med seboj povezani? 

 _____________________________________________________________________ 

4. V trgovini dobiš nad določenim zneskom nakupa komplet šestih nalepk. Zapiši, koliko 

nalepk je v enem kompletu, v dveh kompletih, v treh kompletih, v desetih kompletih. 
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Priloga 5 

Učni list 5 

_______________________________________________________ 

 

1. Maša izdeluje ogrlice iz lesenih barvnih kroglic. Da bi bila ogrlica lepša, se je 

odločila, da bo vsaka peta kroglica drugačne barve od drugih. Opazuj, nariši in zapiši, 

katere kroglice po vrsti bodo drugačne barve od drugih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V okenca vpiši manjkajoče številke. 

enkratnik 

števila 5 

1 ∙5 = 5 

dvakratnik 

števila 5 

2 ∙5 =  

trikratnik 

števila 5 

 ∙5 =  

štirikratnik 

števila 5 

 ∙5 =  

petkratnik 

števila 5 

 ∙5 =  

šestkratnik 

števila 5 

 ∙5 =  

sedemkratnik 

števila 5 

7 ∙   =  
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Zapisana števila sestavljajo množico večkratnikov števila 5. Dopolni elemente te množice. 

V5 = {                                                               }. 

 

Če naravno število a množimo z zaporednimi naravnimi števili, dobimo množico 

______________________ števila a. 

 

Sedaj lahko dopolniš tudi naslov učnega lista. 

 

2. a) Kateri je najmanjši večkratnik števila 2? 

 

 

b) Kateri je najmanjši večkratnik števila 3? 

 

 

c) Kateri je najmanjši večkratnik števila 5? 

 

 

d) Kateri je najmanjši večkratnik števila 7? 

 

 

e) Kaj bi torej lahko zapisal o najmanjšem večkratniku poljubnega števila a? 

 

 

d) Podobno se vprašaj za »največji« večkratnik števil 2, 3, 5 ter 7. Kaj bi torej lahko 

zapisal o »največjem« večkratniku poljubnega števila a? 
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3. Zapiši prvih petnajst elementov množice V3 ter prvih šest elementov množice V12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj opaziš? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Priloga 6 

Učni list 6 

Večkratniki 

 

1. Zapiši prvih 7 večkratnikov števila 5. 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

2. Drži ali ne drži? Nepravilne trditve popravi. 

 

 

a) Število 56 je večkratnik števila 9. 

b) Število 56 je večkratnik števila 56. 

c) Število 7 je večkratnik števila 49. 

d) Število 8 je najmanjši večkratnik števila 8. 

e) Število 1 je najmanjši večkratnik števila 8. 

f) Število 100 je največji večkratnik števila 10. 

 

 

3. Zapiši množico večkratnikov števila 5 ter množico večkratnikov števila 15. Bodi 

pozoren na pravilno oznako množice in na to, ali bo zapisana množica končna množica 

ali neskončna množica.  

 

 

 

 

 

 Kako sta množici med seboj povezani? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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Priloga 7 

Vprašalnik o primernosti pristopov 

VPRAŠALNIK 

Prosila bi te, da si vzameš še nekaj minut in odgovoriš na spodnja vprašanja. 

Pri matematiki lahko novo učno snov spoznavate tako, da: 

a) samostojno raziskujete v skupinah, 

b) učiteljica razloži snov. 

Zanima me tvoje mnenje o enem in drugem načinu dela. 

1. Ob katerem načinu spoznavanja nove učne snovi se počutiš prijetneje? 

a) Samostojno raziskovanje, 

b) učiteljevo podajanje snovi. 

 

2. Kateri način spoznavanja nove učne snovi je tebi razumljivejši? 

a) Samostojno raziskovanje, 

b) učiteljevo podajanje snovi. 

 

3. Na kateri način raje spoznavaš preprosto novo učno snov? 

a) Samostojno raziskovanje, 

b) učiteljevo podajanje snovi. 

 

4. Na kateri način raje spoznavaš zahtevnejšo novo učno snov? 

a) Samostojno raziskovanje, 

b) učiteljevo podajanje snovi. 

 

5. Kateri način ti je omogočil, da si si učno vsebino bolje zapomnil? 

a) Samostojno raziskovanje, 

b) učiteljevo podajanje snovi. 

 

6. Kakšna je bila tvoja zaključena ocena pri matematiki lansko leto? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 
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Priloga 8 

Vprašalnik o pridobljenem znanju 

 

VEČKRATNIKI, DELITELJI, PRAVILA ZA DELJIVOST 

1. Pravilne trditve potrdi, nepravilne popravi. 

 

a) Število 27 je večkratnik števila 3.   P ali N 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b) Število 21 je delitelj števila 7.   P ali N 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c) Najmanjši večkratnik števila 8 je 1.   P ali N 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

d) Število 2375983 je deljivo s 3.   P ali N 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

e) Če je število deljivo s številom 5, je deljivo tudi s številom 10.   

       P ali N 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

f) 5 deli število 255.  .   P ali N 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2. a) Katero števko lahko vpišemo na prazno mesto, da bo število deljivo s številom 9? 

216___565 

b) Vpiši manjkajočo števko tako, da bo pri deljenju tega števila s številom 3 ostanek 1. 

   12___65 

 

3. a) Zapiši najmanjši štirimestni večkratnik števila 9. 

 

__________________________________________ 

 

b) Zapiši največje trimestno število, ki je deljivo z 2. 

 

__________________________________________ 

 

 

 

4. a) Zapiši večkratnike števila 4. 

__________________________________ 

b) Zapiši delitelje števila 16. 

__________________________________ 

 

Za konec bi te prosila še, če obkrožiš svojo zaključeno oceno pri matematiki lansko leto. 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 
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Priloga 9 

Rezultati testa po nalogah 

V tabeli je prikazano število točk, ki so jih učenci dosegli pri posamezni nalogi. 

 Učno uspešnejši učenci Učno šibkejši učenci 

Samostojno 

raziskovanje 

 (N = 7)  

Učiteljeva 

razlaga snovi 

(N = 10) 

Samostojno 

raziskovanje 

(N = 11) 

Učiteljeva 

razlaga snovi 

(N = 12) 

1. a 7 10 11 12 

1. aa 7 10 11 12 

1. b 7 8 3 6 

1. bb 5 8 2 4 

1. c 4 8 6 9 

1. cc 4 7 2 8 

1. d 6 10 7 11 

1. dd 6 10 5 10 

1. e 4 9 6 10 

1. ee 3 8 3 8 

1. f 6 10 9 11 

1. ff 6 10 9 11 

2. a 6 9 4 7 

2. b 7 7 6 2 

3. a 4 8 1 2 

3. b 5 10 3 4 

4. a 7 10 9 9 

4. b 5 7 4 7 

 

 


