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Povzetek  
V magistrski nalogi so zajeta teoretična spoznanja o ocenah na splošno in 

opisnih ocenah. Vsebuje kratek zgodovinski pregled opisnega ocenjevanja;  
predstavljena so tako stališča, ki govorijo v prid opisni oceni, kot tista, ki le-to kritično 
presojajo. Učenci so v prvem in drugem razredu ocenjevani z opisnimi ocenami, ki 
staršem predstavljajo težavo, saj jih ne poznajo, si jih ne znajo razložiti v povezavi z 
zastavljenimi cilji oz. standardi znanja in zato pogosto sprašujejo po številčnih ocenah. 

 Na podlagi predstavljenih teoretičnih spoznanj sem v empiričnem delu 
magistrske naloge  uporabila kvantitativno metodo, anketo na papirju. Namenjena je 
bila staršem učencev, ki so v šolskem letu 2015/16  končali 1. razred osnovne šole in 
prejeli zaključno spričevalo. Preverila sem, ali so končne opisne ocene pri predmetu 
slovenščina dejansko napisane tako, da jih starši razumejo, ali jih na podlagi izkušenj 
z opisnimi ocenami pri starejših otrocih bolje razumejo in katere predloge imajo glede 
tega.  

Na podlagi analize 160 anketnih vprašalnikov lahko povzamem, da starši 
menijo, da opisne ocene razumejo. Ne znajo pa umestiti svojih otrok v lestvice ali 
mreže, da bi jih lahko primerjali z drugimi vrstniki, kar navajajo kot pomanjkljivost in pri 
izboljšavah predlagajo povratek k številčnim ocenam oz. kombinacijo številčnih in 
opisnih ocen. Starši menijo, da tisto oceno, ki je za njih najbolj informativna, tudi najbolj 
razumejo, to je številčna ocena. Z raziskavo sem dokazala, da obstaja medsebojna 
povezanost glede vrste ocene, ki bi jo izbrali za svojega otroka pri predmetu 
slovenščina, in razumevanjem ter z usmerjanjem k napredku. Pomembne so  medletne 
opisne ocene, saj statistično pomembno vplivajo na razumevanje končnih opisnih ocen 
pri predmetu slovenščina, medtem ko za sprotne zapise o učenčevem znanju, npr. 
informacije, zapisane v zvezkih, del. zvezkih ali kakšnih drugih beležkah, tega ne 
morem trditi. Enako se predhodne izkušnje staršev z opisni ocenami niso pokazale kot 
spremenljivka, ki bi pokazala statistično povezanost. 

 
Ključne besede:  
ocena, ocenjevanje znanja, opisna ocena, spričevalo, sodelovanje učitelja s 

starši, slovenščina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

           Abstract 

This master’s thesis includes theoretical findings on evaluation in general and 
descriptive evaluation in particular. It starts with a brief historical overview of descriptive 
evaluation, presenting both points of view – the one that favors descriptive evaluation 
and the one that critically assess it. Students in the 1st and 2nd grade are assessed with 
a descriptive evaluation which presents a difficulty for the parents, since they are not 
familiar with them, cannot understand them in relation to the set goals or knowledge 
standards and therefore often ask for numerical evaluations. 

Based on the presented theoretical findings, I used the qualitative method, a 
paper-based questionnaire in the empirical part of the thesis. It was intended for the 
parents of students who in the 2015/16 academic year finished 1st grade of primary 
school and received their report card. I checked if the descriptive grades for the 
Slovene language subject were written in a way that the parents could understand, if 
the parents had experience with older children and could therefore understand them 
better and their in this regard. 

Based on the analysis of 160 questionnaires, I can summarize that the parents 
believe they understand descriptive evaluations. However, they do not know how to 
rank their children on a scale to be compared with their peers, which they point out as 
a disadvantage. As an improvement they propose the return to numerical evaluation 
or a combination of numerical and descriptive evaluations. The parents believe that 
they are most likely to understand the evaluation which is most informative for them, 
i.e. the numerical evaluation. With my study I have shown that there is an 
interconnection between the type of evaluation the parents would choose for their child 
for Slovene language and the understanding and guiding toward progress. Interim 
descriptive evaluations are important, as they have a statistically significant influence 
for the understanding of final descriptive evaluations for Slovene, whereas for 
continuous descriptions of the student's knowledge, e.g. noted in notebooks, exercise 
books and similar, this cannot be said. Similarly, the parents' previous experience with 
descriptive evaluations did not prove to be a variable which would demonstrate 
statistical connectivity. 

Key words:  

Evaluation, knowledge assessment, descriptive evaluation, report card, parent-
teacher cooperation, Slovene language subject 
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Razumevanje opisne ocene v 1. razredu osnovne šole pri slovenščini z vidika staršev  Maja Petkovšek 
 

1 
 

UVOD 
 
Med poučevanjem v osnovni šoli sem se večkrat srečala s težavo, kako staršem 

približati opisno oceno na način, da bi jo čim bolje sprejeli kot oceno, jo razumeli in 
tako lažje vodili svojega otroka skozi začetno obdobje šolanja. Pred in takoj po uvedbi 
devetletne osnovne šole se je o opisnih ocenah veliko pisalo. Številnim raziskavam 
navkljub, ena obširnejših je zapisana v knjigi Med opisom in številko (Krek, Kovač 
Šebart, Kožuh, Vogrinc, Peršak in Volf, 2005),  in kar nekaj spremembam kasneje, ob 
prenovi učnih načrtov leta 2011, si stroka še vedno v marsičem ni enotna. Različni 
pomen pripisuje pravičnosti, objektivnosti, zanesljivosti, moči ocen, temu, kaj naj bi oz. 
česa ne bi zajemala opisna ocena in podobno.  

Opisne ocene, ki staršem ne predstavljajo »pravih ocen«, ker niso številčne, 
lahko pri le-teh pripeljejo do zmanjšanja skrbi za otrokovo delo. Da do tega ne bi prišlo, 
mora učitelj biti staršem z dodatnimi informacijami na razpolago na govorilnih urah in 
roditeljskih sestankih (Zadnik, 2005). Zavedati se moramo, da učenci in posredno 
starši prejmejo zadnje, končne, tako imenovane sumativne ocene v spričevalu zadnji 
šolski dan; med počitnicami učitelji nimajo več ne govorilnih ur ne roditeljskih sestankov 
za starše. Starši bi sicer teoretično gledano še lahko prišli nazaj v šolo po dodatne 
informacije o opisni oceni, vendar se nam na šoli, kjer sem zaposlena, v šestnajstletni 
praksi to še ni zgodilo.  

Za razumevanje opisnih ocen in nudenje individualne pomoči bi starši morali 
spoznati in razumeti teoretične osnove opisnega ocenjevanja, kar pa je v praksi pri 
večini staršev nemogoče pričakovati (prim. Kovač Šebart, 2000). Poleg naštetega se 
učitelji izgubljajo v zapisih opisnih ocen, starši pa jih kljub temu ne razumejo oz. jim ne 
pripisujejo prave vrednosti. 
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TEORETIČNI DEL 
 

1 OCENA IN OCENJEVANJE 
 
Ocena je formalni akt in je pomemben ter nujen del pedagoškega procesa.  

Večkrat prinaša težave, zato si pogosto želimo, da je ne bi bilo. Po prisotnosti ocene 
in s tem po spremembi statusa dejanja se preverjanje loči od ocenjevanja. Pri oceni 
preidemo ločnico s tem, ko vrednotenje znanja pridobi status dejanja. Da lahko 
pridemo do pregleda nad lastnim znanjem in do pregleda nad znanjem drugih, se 
moramo spustiti v določeno tveganje in cena tega ni vedno več poučevanja, učenja in 
preverjanja, ampak tako imenovani »prehod k dejanju«, torej v ocenjevanje znanja, ki 
ga v najbolj ozki obliki prikaže ocena (Krek, 2000). Ocena je v našem šolskem vzgojno-
izobraževalnem sistemu pomemben element selekcije. Pravila zahtevajo, da učitelj 
ocenjuje zgolj raven znanja in kompetenc, ki jih predvideva učni program, ne pa 
marljivosti, sodelovanja, truda, ki je vložen. Na prvi pogled bi bilo vključevanje vseh teh 
kompetenc mogoče celo pravičnejše in bi kompenziralo primanjkljaj, ki je lahko 
posledica depriviligiranega socializacijskega okolja. Po drugi strani pa se pojavlja 
vprašanje, ali dejansko vključevanje »drugih okoliščin« res vodi v zmanjševanje 
družbene neenakosti in ali s tem res koristimo otrokom ali le trenutno zabrišemo 
problem. Tako večno ostajamo pri dilemi, kaj naj šteje, znanje ali druge okoliščine, v 
kolikšni meri eno ali drugo (prim. Kovač Šebart in Krek, 2001). 

Ocenjevanje ne vpliva le na zaključno obdobje učnega procesa, temveč je 
neprestano vpleteno kot stalni spremljevalec in vpliva na vse faze poučevanja (Holcar, 
2009). Glede na čas podajanja ocene delimo:  

 formativna oz. medletna ocena je pomembna povratna informacija, 
značilna za obdobje, ko proces učenja še ni zaključen. S pomočjo le-te 
naj bi izboljšali pomanjkljivosti,  zapolnili vrzeli in tako privedli učenca do 
želenih rezultatov (Razdevšek Pučko, 1999; Zadnik, 2005); 

 sumativna  oz. končna ocena znanja je občasna dejavnost, ki ima za 
cilj sporočilo o dosežkih za preteklo učenje. Na sam proces ne vpliva 
bistveno, saj je pravzaprav že končan, zato se uporablja ob zaključku 
nekega daljšega obdobja (Broadfoot, 1997, v Razdevšek Pučko, 2004; 
Zadnik, 2005). 

Prej ali slej se vsakdo, ki je ocenjevan ali ocenjuje, znajde pred vprašanjem, 
zakaj je ocenjevanje v šoli sploh pomembno, potrebno in ali ga ne bi bilo najbolj 
enostavno kar izpustiti. Ob tem si moramo priznati, da je posredovanje znanja 
vrednotno strukturirano, saj struktura vednosti vsebuje tudi vrednotno strukturo. 
Vednost v šoli temelji na osnovi različnih področij znanosti, ima določeno logiko, izhaja 
iz različnih načel, upošteva zakone, spoznanja in bolj ali manj kompleksna dejstva. 
Kvaliteta poučevanja je odvisna od tega, kako učitelj ta vrednotna razmerja razume ter 
kako zaznava in ločuje pomembno od manj pomembnega. Zgradbe znanja ni brez 
vrednostnih predpostavk, saj so del znanja, poučevanja in učenja, zato je vrednotenje 
znanja v šoli nujno, čeprav samo ta dokaz nikakor ne zadošča in ne pojasni pojava 
ocene (Krek, 2000).  
Zanimivo označi Krek (prav tam) ocenjevanje kot neke vrste simbolizacijo vrednotenja 
znanja, zato potrebuje ocenjevanje nekakšen okvir ali simbolno mrežo, ki organizira 
strukturo ocenjevanja. Sočasno z začetkom ocenjevanja se moramo zavedati treh 
povezanih elementov, ki omogočajo ocenjevanju in ocenam legitimnost:  

 nujna postavitev simbolne mreže ocenjevanja,  

 pravila ocenjevanja, ki omogočijo pravičnost,  
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 subjektivna uporaba pravil.  
Vsak ocenjevalec po svoje oblikuje standarde za enoto, ki jo ocenjuje. Enote merjenja 
oblikuje na osnovi svojih izkušenj, znanja ali vzame kot osnovo pojav, ki ga pozna od 
prej oz. ga je uporabljal za ocenjevanje nekega podobnega pojava (prim. Jurman, 
1989). Glede na trenutno veljavno osnovnošolsko zakonodajo predstavlja: 
»Ocenjevanje znanja /…/ ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v 
učnem načrtu določene cilje oziroma standarde znanja. Učitelj ocenjevanje znanja 
opravi po obravnavi učnih vsebin in po opravljenem preverjanju znanja iz teh vsebin.« 
(Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 
Ur. l. RS, št. 52/2013, člen 3, v nadaljnjem besedilu Pravilnik, 52/2013). Pri ocenjevanju 
gre za merjenje in določanje stopnje doseganja zastavljenih učnih ciljev oz. standardov 
znanja. Po opravljenih enotah učnega procesa, od uvajanja, obravnavanja, 
urjenja/vaje, do ponavljanja in preverjanja, nastopi merjenje količine in kvalitete znanja, 
torej ocena (Žakelj, 2012). Učenec in učitelj prevzameta neke vrste tveganje, učenec 
tvega ob izkazovanju svojega znanja, učitelj prevzema odgovornost za oceno (Krek, 
2000). 

Strmčnik (2001) ocenjevanju pripisuje štiri temeljne namene (funkcije), ki se 
ves čas prepletajo:  

 informativna ali administrativna funkcija ocenjevanja poda učencem 
in učiteljem povratno informacijo za nadaljnje delo in usmeritev pri 
doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev. Pomembna je tudi za starše in 
seveda celoten sistem šolanja;  

 represivna funkcija, ki jo lahko opišemo kot nezaželeno in nedopustno, 
saj učitelj s pomočjo ocene vzpostavlja red in disciplino v razredu;  

 pedagoško-motivacijska funkcija, ki jo ocenjevanje prevzame, kadar 
predstavlja za učenca sredstvo motivacije in je vprašljiva, ko gre za 
negativne ocene; 

 selektivna funkcija ocenjevanja nam omogoča razvrstitev učencev npr. 
glede učne uspešnosti v nivoje. Selektivna funkcija končnih ocen se 
pokaže pri odločanju in sprejemanju učencev glede nadaljnjega šolanja. 
Slednja v prvem razredu ne igra pomembne vloge, razen  kadar izberemo 
npr. obliko dela v skupinah ali parih in želimo zaradi narave dela in 
izvedbe učne ure ustvariti skupine ali pare, ki so glede učne uspešnosti 
primerljivi. 

Glede na to, kdo ocenjuje, lahko trdimo, da najpogosteje ocenjujejo učitelji 
znanje učencev znotraj svojega razreda, kar pojmujemo kot notranje ocenjevanje. 
Poleg tega poznamo še zunanje, kjer gre za ocenjevanje s preizkusi, ki jih sestavi 
skupina pedagoških strokovnjakov, strokovnjakov za merjenje, za sestavo in analizo 
merskih instrumentov (Bucik, 2001, v Žakelj, 2012). Zunanje nacionalno preverjanje 
nam omogoča dobro primerjavo rezultatov, saj je enako za vso populacijo iste starosti 
v enakem obdobju. Posredno vpliva tudi na kvaliteto vzgojno-izobraževalnega dela 
(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011, v nadaljnjem besedilu 
Bela knjiga.) Če sistem deluje v povezavi notranjega in zunanjega ocenjevanja oz. 
preverjanja znanja, pripelje do boljše kvalitete in boljših rezultatov, kot sistem, kjer 
zunanjega ocenjevanja nimajo (Japonska, 2009, v Saksida, 2017). 
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1.1 Vrste ocenjevanja 
 

Svetina (1990) prikaže rešitev problema javne ocene z njeno odpravo oz. bolje 
rečeno z zamenjavo ocene za neke objektivne informacije o znanju učenca, o 
njegovem napredku ali nazadovanju. Tako bo učenec spremljal svoj napredek in se ne 
bo primerjal s skupino. Ravno temu sledi prehod s številčnih na opisne ocene, kjer gre 
za kvalitativno ocenjevanje, ki naj bi služilo kot povratna informacija o prednostih in 
slabostih ali ideja, kako preprečiti pomanjkljivo znanje, spretnost ali izdelek  
(Faurschou Hviid, 1996).  

Trenutno veljavni Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS 29/96) nas v redni osnovni šoli 
zavezuje k opisnemu ocenjevanju v prvih dveh razredih osnovne šole, medtem ko 
so od tretjega do devetega razreda osnovne šole učenci ocenjevani številčno v 
razponu od 1 do 5, pri čemer je ocena 1 negativna, ocene od 2 do 5 pa so pozitivne: 

 1 (nezadostno), 

 2 (zadostno), 

 3 (dobro), 

 4 (prav dobro), 

 5 (odlično). 
V preteklosti, do vpeljave devetletne osnovne šole, smo ocenjevali predmete: 

športno, glasbeno, likovno in tehnično vzgojo ter gospodinjstvo  (trenutno 
poimenovanje predmetov: šport, glasbena umetnost, likovna umetnost, tehnika in 
tehnologija, gospodinjstvo) z besednimi ocenami: 

 MU (manj uspešno), 

 U (uspešno), 

 ZU (zelo uspešno) (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 
napredovanju učencev v osnovni šoli, Ur. l. RS 29/96).  

Za ocenjevanje vedenja smo uporabljali posebno ocenjevanje:  

 manj primerno kot najslabše,  

 primerno kot srednje, 

 vzorno kot najboljše (Vogrinc, Kalin, Krek, Medveš in Valenčič Zuljan, 
2011). 

Nekaj časa po vpeljavi devetletne osnovne šole smo v osnovni šoli ocenjevali 
celo kombinirano s številčnimi in opisnimi ocenami.  

V evropskem šolskem prostoru je število stopenj na lestvicah numeričnega 
oziroma številčnega ocenjevanja po posameznih državah različno.  Petstopenjske 
lestvice imajo poleg nas še npr. Estonija, Portugalska; šeststopenjske lestvice 
uporabljajo za ocenjevanje npr. na Švedskem, Poljskem, Norveškem, medtem ko 
imajo Finci in Danci sedemstopenjsko ocenjevalno lestvico in Španci celo 
desetstopenjsko (Bela knjiga, 2011). Do slovenske petstopenjske lestvice je kritičen 
Jurman (1989), ki pravi, da so razlike med vrednostmi posameznih stopenj zelo 
različne in nikoli enake, čeprav se obnašamo, kot da bi bile.  

 

1.2 Značilnosti dobrega ocenjevanja  
 

Na osnovi ocene posameznik izve, kako in za koliko je napredoval pri 
posameznem predmetu. Namenjena je tudi učitelju, saj z njo dobi vpogled v svoje 
preteklo delo, ga analizira ter poučevanje naredi kvalitetnejše. Pomembno mesto imajo 
zunanji opazovalci: ravnatelj npr. z oceno dobi vpogled v sam proces poučevanja na 
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šoli in uspešnost učiteljev, starši pa na osnovi ocene lahko prevzamejo vlogo 
pomočnika pri učenju, če oceno razumejo (Zadnik, 2005). 

Ocenjevanje je tako kot preverjanje del učnega procesa. Če želimo, da je 
kvalitetno, ne smemo zanemariti nobene prvine, ki jih prikazuje v ciklični shemi Žagar 
(1996).  

 
Shema 1: Ciklus učnega procesa (Povzeto po Žagar, 1996, str. 216) 

 

 

  

 

 

 

Sama bi se raje odločila za spiralno ponazoritev, ki bi poudarila naše stremljenje 
k vedno kompleksnejšemu znanju. 

Informacije, pridobljene na standardiziran (npr. standardni testi znanja) ali 
nestandardiziran način (npr. praktični izdelki, govorne informacije, ki jih dobi učitelj na 
primer z intervjuvanjem) morajo biti dobre (prim. Cencič, 2000). Kot navajata M. Cencič 
(2000) in R. Šutalo Selimagić (2013), dobro ocenjevanje temelji na sledečih 
značilnostih:  

 veljavnosti, 

 zanesljivosti, 

 objektivnosti, 

 občutljivosti, 

 etičnosti,  

 odgovornosti. 
M. Cencič (2000) veljavnost označuje kot najpomembnejšo značilnost dobrega 

ocenjevanja, kar naj bi pomenilo, da ocenjujemo točno tiste informacije, ki smo jih 
načrtovali in želeli zbrati. Biti morajo seveda resnične. 

Zanesljivost Zorman (1968) konkretizira in pravi, da je prisotna pri ocenjevanju 
le takrat, kadar bi v drugem obdobju učitelji npr. pisne naloge ocenili z istimi ocenami 
kot prvič. Veljavnost in zanesljivost ocene sta nekako povezani. Merjenje, ki je visoko 
zanesljivo, ni nujno tudi veljavno. Hkrati je zanesljivost nujna, da je ocenjevanje 
veljavno, vendar tudi to ni dovolj (prim. Cencič, 2000). 

Objektivnost kot tretja pomembna značilnost ocenjevanja je zagotovljena, 
kadar je ocena odvisna le od učenčevega znanja in ne od tistega, ki sprašuje ali 
ocenjuje (prim. Zorman, 1968). Torej bi morali različni učitelji oceniti ocenjevanega 
učenca enako. Na objektivnost ocenjevanja vpliva več dejavnikov. Med 
pomembnejšimi so izkušnje, pogoste vaje, stopnja izobrazbe, inteligentnost, 
pripravljenost ocenjevalca in drugi. Subjektivno ocenjevanje je torej lahko posledica 
učiteljevih ali učenčevih značilnosti. Učitelj npr. ocene prilagaja prejšnjim ocenam 
učenca, je nagnjen k povprečnemu ocenjevanju ali pa je učenec bolj oz. manj besedno 
spreten, zna preusmeriti vsebino odgovora in podobno (Vogrinc idr.,  2011). Sagadin 
(1993) dodaja, da morajo za boljšo objektivnost vsi testiranci naloge razumeti enako 
in ustrezno. V izogib temu morajo biti naloge z navodili nedvoumne in enoznačne. Kljub 
vsemu je pri nalogah s prostimi odgovori težje zagotoviti objektivno vrednotenje kot pri 

načrtovanje/ 
pripravljanje 

poučevanje/ 
učenje 

preverjanje/ 
ocenjevanje 

ponovno 
načrtovanje 
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nalogah objektivnega tipa. Objektivnost je zagotovljena le, kadar je korelacija med 
ocenjevalci popolna ali skoraj popolna ter seveda pozitivna (prim. Sagadin, 1993).  

Občutljivost se kaže v rezultatu ocenjevanih oz. testiranih učencev. Če bi vsi 
dosegli enak rezultat, bi bil to znak, da je test premalo občutljiv, saj bi se vse vrednosti 
gibale preblizu srednje vrednosti. Test mora vsebovati različno zahtevne naloge, od 
enostavnih do zahtevnejših. Bolj je ocenjevanje občutljivo, manjše razlike v znanju 
zazna (prav tam; Marentič Požarnik, 2000). Občutljivost je izjemno pomembna pri 
testih v raziskovalne namene, za ocenjevanje pa sta pomembnejši še zadnji 
značilnosti, in sicer etičnost in odgovornost. 

Ocenjevanje ni le tehnična, temveč tudi humana dejavnost, ki učiteljem nalaga 
odgovornost za etično ocenjevanje. Poleg tega, da vpliva na učence, ki nimajo izbire, 
ali bodo ocenjevani ali ne in ali bodo obiskovali osnovno šolo ali ne, vpliva tudi na 
starše in druge. Seveda ima tudi analitični učinek na ocenjevalce same, saj prav tako 
kot učenci, za lastno znanje prevzamejo odgovornost za zapisano oceno (Klančar  
Kobal, 2008; Krek, 2000).  

Učitelj v svoji vlogi pridobi veliko informacij o učencu ter njegovih družinskih, 
socialnih in osebnih razmerah. Če te informacije uporablja pri odločanju, ima to za 
učence lahko kratkotrajne ali dolgotrajne posledice. Učitelj si mora zato prizadevati, da 
zbere korektne, prave informacije in jih ne sme uporabljati za smešenje ali poniževanje 
učencev (prim. Airasian, 1996, v Cenčič, 2000). 

Poleg etičnega vidika je učiteljeva naloga, da vsakega učenca obravnava kot 
posebno, enkratno bitje ter spoštuje različnost (prav tam). Tu pa pride v nasprotje s 
Kodeljo (2000), ki zagovarja stališče, da je ocenjevanje pravično, če je zastavljeno po 
določenem kriteriju, ne glede na individualne značilnosti učenca. Dejansko Airasian 
(1996, v Cenčič, 2000) vsaki informaciji ocenjevanja pripisuje vsaj nekaj napak, ki se 
nanašajo na različne dejavnike, od različne pozornosti učencev do motenj med 
pisanjem, dvoumnih nalog, jasnosti navodil, napak pri točkovanju ipd. 

Ne smemo pozabiti tudi na ekonomičnost, ki jo zagotovimo tako, da ob čim 
manjši porabi časa pridobimo čim kvalitetnejše rezultate oziroma ocene. Upoštevati je 
treba čas, namenjen pripravi, izvedbi in vrednotenju. Zavedati se je potrebno, da se 
kljub vsemu nekaterih znanj ne da prikazati na tak način in informacije lahko pridobimo 
le na manj ekonomičen način (Marentič Požarnik, 2000; Šutalo Selimagić 2013; 
Vogrinc idr., 2011). 

»Naj bo ocenjevanje še tako veljavno in zanesljivo, če učencu sporoča le to, da 
je neuspešen, ima na učenje zaviralen učinek.« (Wiliam, 2006, v Eržen, 2012, str. 50). 

1.3 Odkloni pri ocenjevanju  
 

Ocenjevanje v praksi naj bi spremljalo napredek učenca in ga spodbujalo, a ga 
radi povezujemo z iskanjem neznanja in nerazumevanja. Učitelj ima moč, da ocenjuje 
in nehote ali hote lahko zavrže enega od pomembnih elementov. Tako vrednotenje 
znanja spremeni iz legitimnega v nelegitimnega oziroma v način kaznovanja ali 
nagrajevanja učencev in slabo obliko discipliniranja glede na učiteljev predhodni odnos 
z učencem; ali pa ocenjevanje uporabi za zagotavljanje reda in discipline v trenutni 
situaciji. Posledično lahko različno znanje učitelj za dva učenca oceni enako, glede na 
vlogo kaznovanja ali nagrade. Če pogledamo konkretno, enako znanje dveh učencev 
pri enem oceni boljše in hkrati nagradi vedenje učenca, pri drugem pa slabše in hkrati 
kaznuje neprimerno vedenje ali pretekli problem, ki ga je imel z učencem (Cencič, 
2000; Krek, 2000; Svetina, 1990). Svetina (1990) vidi dvoličnost ocene tudi z drugega 
stališča. Učenec, ki se veliko uči, ker mu gre v šoli slabše, dobi slabšo oceno ter je 
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tako kaznovan za veliko truda in veliko vloženega dela, na drugi strani pa drugi učenec 
z lahkoto in brez posebnega napora dobi boljšo oceno, torej je nagrajen za nedelo. 
Prvi lahko hitro izgubi veselje do dela, drugi, ki je nagrajen za nedelo, lahko istočasno 
dobi za življenje napačno popotnico in taka zamenjava ocen za znanje kot vrednoto, 
vnaša v naš šolski sistem sprevržene vrednote.  

Pri pravičnosti ocenjevanja Kodelja (2000) zagovarja stališče, da ocenjevalca 
ne bi smelo zavesti niti to, da bi pri učencu, ki se je zelo trudil in imel težave pri 
določenem predmetu iz usmiljenja uporabil milejši kriterij. V tem primeru bi učitelj sicer 
bil tako rekoč usmiljen, a hkrati nepravičen. M. Blažić (2000) ravno nasprotno navaja, 
da mora učitelj upoštevati individualni kriterij in vrednotiti učenca v primerjavi z 
znanjem, stanjem, trudom in prizadevanjem posameznika, nikakor ne z drugimi učenci. 
Poleg tega mora upoštevati učitelj okoliščine, kot so bolezen, daljša odsotnost in tudi 
trud, prizadevanje in sposobnosti posameznega učenca. Krek, Kožuh in M. Kovač 
Šebart (2004) v svoji raziskavi ugotavljajo, da učitelji večkrat pri ocenjevanju 
upoštevajo tudi motivacijsko-čustveno področje in opisujejo prizadevnost in zanimanje 
učenca ter socialno področje. Ko se ocena nanaša na sodelovanje in vedenje v skupini, 
lahko hitro prestopijo mejo in začnejo z ocenjevanjem osebnostnega razvoja in 
osebnosti učenca, čeprav Pravilnik (2013) določa, da moramo ocenjevati doseženo 
znanje glede na napredek posameznika pri doseganju ciljev oz. standardov znanja. 

Kodelja (2000) izpostavlja problem pravičnosti ocenjevanja glede na 
posamezne šole znotraj države. Pravičnost se mu v tem pogledu zdi zelo vprašljiva in 
jo je v realnem svetu dejansko težko pričakovati. Že znotraj posameznega oddelka so 
učenci pogosto nepravično ocenjeni, če si učitelj ne zastavi določenih kriterijev 
ocenjevanja in se jih pri ocenjevanju strogo ne drži. V posamezni šoli, kjer isti predmet 
v istem razredu poučuje več učiteljev, ni nujno, da uporabljajo iste kriterije. Tako 
nastopi krivičnost ocenjevanja ne le na ravni oddelka, temveč tudi na ravni šole. Še 
bolj iluzorno je pričakovati poenoteno ocenjevanje znotraj celotne države. Celo isti 
ocenjevalec lahko uporablja za ocenjevanje različna merila ali pa učitelj iste odgovore 
v različnih časovnih obdobjih oceni z različnimi ocenami (Galeša, 1996; Kodelja, 2000). 

Pri vprašanju o pravičnosti ocenjevanja in o vloženem trudu učenca za določeno 
oceno hitro ugotovimo, kako izredno težko oz. nemogoče je ocenjevati pravično in 
hkrati dati  učencu za vloženi trud pravo nagrado. Tako se z enakim problemom 
ocenjevanja srečujemo pri nas in tudi drugod po svetu. Na grobo lahko razdelimo 
razloge za odklone pri ocenjevanju v dve skupini: 

 značilnosti posameznega učitelja (različna stopnja strogosti pri 
ocenjevanju, različni interesi, različni občutki za razlike, različno 
vrednotenje, npr. eni cenijo bolj učenčevo originalnost, drugi so kritični 
pri vsebinah, tretji pri pravopisu, gramatiki, upoštevajo učenčevo 
prizadevanje, vztrajnost  itd.);  

 zunanje dejavnike, kot so bolj ali manj srečno naključje pri izbiri 
vprašanja, učiteljeva simpatija do določenega učenca, tip naloge, način 
spraševanja itd. (prim. Kodelja, 2000). 

Žagar (1996) je mnenja, da je velikokrat številčno ocenjevanje nejasno zaradi 
nejasnih kriterijev in s tem razlogom se je že leta 1996 usmerjal k opisnemu 
ocenjevanju. Ko se je ob primerih ocenjevanja spisa lotil štetja npr. manjkajočih vejic 
in to izrazil v odstotkih ter predlagal določeno številčno oceno, so se mu učitelji 
zoperstavljali, češ da so v spisu važne tudi zamisli. S končno številčno oceno pa ni 
jasno, čemu je učitelj sledil in kaj je ocenjeval. Žagar (prav tam) poudari tudi, da je 
merilo hitro lahko preohlapno, »na elastiki« in učitelj podleže raznim pritiskom, ki jih 
nanj vršijo učenci, starši, poznavanje družinskih razmer ipd. 
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1.4 Motivacijska vloga ocene   
 

Šola se ocenjevanju ne more odpovedati, ker rezultate učencev pričakujejo 
»država« in tudi starši, saj gre za vrednotenje učenčevega dela, torej rezultata. Učenci 
imajo pogosto željo po znanju in jih zanima, kam je le-to umeščeno, oziroma kakšen 
je njihov rezultat dela. Bistveno vprašanje z vidika učinkovitosti ocenjevanja in ocene 
na učenca je torej, kako učenec oceno dojame in kako rezultat svojega dela 
»ponotranji« (prim. Kovač Šebart in Krek, 2001). Zveza za psihologijo v šolah in 
izobraževanju (Juriševič, 2016) si notranjo motivacijo razlaga kot tiste vrste motivacijo, 
ki učence vodi k aktivnosti zaradi nje same. Zunanje motivirani učenci so usmerjeni k 
aktivnosti zato, da dosežejo končni cilj, ki ga v šoli predstavljata npr. dobra ocena ali 
pohvala. 

Učitelj učencu predstavlja zunanji motivacijski dejavnik, ki pa skozi proces 
identifikacije z učiteljem, ko si učenec želi biti »vreden učiteljevega pogleda«, postane 
razlog za učenje, torej »notranja motivacija«. Tudi za ocenjevanje in ocene bi lahko 
rekli, da so zunanji motivacijski dejavnik, vendar zaradi dokazovanja uspešnosti 
samemu sebi ali drugim, na primer staršem, sošolcem ali učiteljem, ocena lahko 
nastopi kot notranja motivacija. Po mnenju učiteljev ocena težko motivira učence k 
delu, če ocene sploh ne razumejo (prim. Šutalo Selimagić, 2013). V kolikor imajo 
učenci zastavljene realne cilje, si jih zastavljajo sami in jih dosegajo, se njihova 
samopodoba izboljšuje in prevzemajo večjo odgovornost (Peterson, 2000, v Novak, 
2016). V praksi je povratna informacija, ki jo učitelj da učencu kot spodbudo, namig ali 
komentar, lahko bolj stimulativna kot ocena, saj učenca usmeri proti dodatnemu viru 
učenja ali mu predstavlja bolj osebna navodila za lažje sledenje cilju. Kadar učenec na 
tak način svoje novo znanje poveže s starim, že utrjenim, lahko govorimo o t. i. trajnem 
znanju (Gagne 1994, v Komljanc, 2010). 

Po želji za dobrimi ocenami učenci postajajo zunanje motivirani, kar 
označujemo za slabo. Učenec ima lahko celo interes po znanju, vendar bo le-temu 
sledil šele takrat, ko bo učenje postalo njegova dolžnost, saj doseganje znanja zahteva 
tudi vložek energije in dela.  Možno je, da učenec dobro kot slabo oceno ponotranji, 
zato lahko slaba ocena kot rezultat postane motivacija za učenje (prim. Kovač Šebart 
in Krek, 2001). Učenci, ki so predvsem notranje motivirani, so samozavestnejši, učenje 
jim pomeni vrednoto in težje naloge predstavljajo izziv. V pretežni meri se 
»zunanjemotivacijsko naravnani učenci  od njih ločijo predvsem po tem, da so veliko 
bolj ciljno usmerjeni k doseganju učne uspešnosti z ocenami ali drugimi oblikami 
nagrajevanja in so visoko učno tekmovalni.« (Juriševič, 2012, str. 18.)  
Notranja in zunanja motivacija se ne izključujeta: več prve ne pomeni manj druge ali 
obratno (Juriševič, 2016). Učenci sodelujejo pri šolskih nalogah tako zaradi notranjih 
kot zunanjih razlogov hkrati. Notranje motiviranim učencem so naloge v zadovoljstvo 
in so nagrajeni s samim sodelovanjem, zunanje motivirani pa opravljajo naloge z željo 
po pridobitvi dobre ocene, pohvale ali v izogib kazni. Učno tekmovalni učenci, kot jih 
poimenuje M. Juriševič (2012), so tisti, ki želijo dobiti dobre ocene, nagrade, pohvale 
in so po rezultatih raziskave, ki jo je opravila, učno zelo uspešni v primerjavi z učenci 
drugih motivacijskih skupin. Ti učenci svojo učno uspešnost pripisujejo svojim učnim 
sposobnostim in v povprečju dejansko dosegajo najboljše učne rezultate (prim. prav 
tam).  
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1.5 Ocenjevanje ob pomoči taksonomskih stopenj  
 

Učenčeve dosežke glede ravni doseženega znanja lahko opisujemo s pomočjo 
taksonomskih lestvic. Taksonomije (Bloomova, Marzanova, Gagejeva, TIMSS-ova, 
Nissonova klasifikacija znanj idr.) temeljijo na hierarhičnih stopnjah. Stopnje se pri 
nalogah prepletajo in jih je včasih težko enoznačno razmejiti. Vsem taksonomijam ne 
moremo pripisati enake uporabnosti na vseh predmetnih področjih. Zadnje čase v 
slovenskem prostoru za področje matematike npr. uporabljamo prirejeno Gagnejevo 
klasifikacijo, zelo širok spekter področij pa pokriva Bloomova taksonomija tako v 
slovenskem kot v mednarodnem prostoru. Cilji so razvrščeni po zahtevnostnih 
stopnjah in so zato dobra podlaga v praksi preverjanja in ocenjevanja, saj se zaradi 
hierarhične vrednosti izognemo ponavljanju vprašanj, namenjenih nižji stopnji 
razumevanja (Marentič Požarnik, 2000; Žakelj, 2012). 

Pod vodstvom psihologa Benjamina Blooma je skupina strokovnjakov 
oblikovala taksonomijo za kognitivno, konativno in psihomotorično področje. Glavni 
namen je bil cilje razdeliti od nižjih do višjih stopenj: znanje (poznavanje), razumevanje, 
uporabo, analizo, sintezo in vrednotenje oz. evalvacijo (Bloom idr., 1956, v Vogrinc 
idr., 2011).  Anderson in Krathwohl (2001) sta nekoliko spremenila hierarhijo stopenj, 
in sicer sta na sam vrh taksonomije postavila ustvarjanje (sintezo) oz. oblikovanje 
nekega novega izdelka ali nove smiselne celote. Vsaki stopnji sta dodala različne vrste 
znanja od konkretnega do abstraktnega:  

 poznavanje dejstev,  

 pojmovno znanje,  

 proceduralno znanje, 

 metakognitivno znanje, kjer gre za znanje posameznika o lastnih miselnih 
procesih in za poznavanje samega sebe.  

Dejstvo je namreč, da mora učitelj, ki želi v končno opisno oceno vpisati cilje 
višje in ne le nižje ravni, tudi med poučevanjem, preverjanjem in ocenjevanjem, 
vzpodbujati učenčeve miselne aktivnosti višjega nivoja ter oblikovati visoke in jasne 
standarde znanja (Grginič, 2001; Saksida, 2017). L. Marjanovič Umek (2008) in Z. 
Rutar Ilc (2008) pri novih sodobnih kurikularnih prenovah ne vidita bistva le v izhajanju 
iz različnih taksonomskih razvrščanj, ki naj bi same po sebi pomenile kakovostno 
znanje, temveč poudarjata, da je učenje z razumevanjem  pomembno ne le na 
vsebinski ravni, temveč tudi na procesni. Kar pomeni, da učenec potrebuje neko široko 
bazno-osnovno znanje, da je sposoben misliti in reševati probleme. Drugače rečeno, 
znanje ne predstavlja več le vsebin, ampak »procesiranje« vsebin in uporabo le-teh.  

V našem šolskem prostoru je Zavod za šolstvo spodbujal tudi Marzanovo 
taksonomijo oz. klasifikacijo znanja (Rutar Ilc, 2008). Gre za delitev znanja na 
vsebinsko in procesno: procesno znanje pretvori vsebinsko znanje v vseživljenjsko.  Z. 
Rutar Ilc (2008) ugotavlja, da morda pravzaprav ne gre za pravo delitev na vsebinsko 
in procesno znanje. Obe znanji se prepletata od začetka, ko se znanje pridobiva med 
učnim procesom, do konca, ko se znanje izkazuje. Zato bi bilo bolje rečeno, da gre za 
dve komponenti znanja, in sicer procesno ter vsebinsko.  
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Preglednica 1: Marzanova taksonomija (povzeto po Rutar Ilc, 2008, str. 29) 

PROCESI 
KOMPLEKSNEGA 
MIŠLJENJA 

DELO Z VIRI 
 

PREDSTAVLJANJE 
IDEJ 
 

SODELOVANJE 
 

primerjanje,  
razvrščanje,  
primerjanje z 
indukcijo in 
dedukcijo,  
utemeljevanje,  
abstrahiranje,  
analiziranje 
perspektiv,  
odločanje,  
preiskovanje, 
reševanje 
problemov,  
eksperimentalno 
raziskovanje,  
analiza napak,  
invencija… 

zbiranje,  
izbiranje,  
analiza, 
interpretiranje,  
sinteza,  
presoja 
uporabnosti 
podatkov, 
presoja vrednosti 
podatkov … 

jasnost izražanja, 
učinkovitost 
komuniciranja z 
različnim 
občinstvom in na 
različne načine, 
ustvarjanje 
kakovostnih 
izdelkov … 

prizadevanje za 
skupne cilje,  
uporaba 
medosebnih 
veščin,  
prevzemanje 
različnih vlog v 
skupini … 

 
Večinoma taki ali drugačni modeli služijo za oporo pri sprotnih povratnih 

informacijah v diagnostičnih/formativnih funkcijah, saj je tam natančnost manj 
pomembna kot pri ocenjevanju. V našem šolskem sistemu, kot navaja Z. Rutar Ilc 
(2008), bi prevelika ohlapnost enega ali drugega modela lahko vodila v to, da bi se 
prek ocenjevanja podvrgli discipliniranju, zato so vsebine in procesi »dialektično« 
prepleteni in se nanašajo na zapis standardov, ki so skonstruirani po prenovi ter 
zapisani v učnih načrtih za posamezne učne predmete. 

1.6 Spreminjanje ocenjevanja znanja 
 

V preteklosti je ocenjevanje znanja imelo predvsem namen informiranja, 
selektivnosti in represivnosti. Sčasoma se je pomen ocenjevanja začel spreminjati in 
poudarjati se je začelo motivacijsko, stimulativno vlogo ter sodelovanje učiteljev in 
učencev glede odločanja o organizacijskih in vsebinskih vidikih (Strmčnik, 2001, v 
Žakelj, 2012). 

Preverjanje in ocenjevanje znanja zato zahteva vse večjo vključenost učencev 
v proces opisovanja in ocenjevanja njihovih dosežkov. Tako se sicer poveča učenčeva 
odgovornost za proces učenja in mu je hkrati omogočeno, da lahko spremlja svoje 
napredovanje, spozna svoja močna in šibka področja in si načrtuje nadaljnje delo oz. 
učenje. Povratne informacije mu lahko posredujejo starši, učitelji, sošolci ali pa jih 
pridobi iz okolja. Pomembno je, da postopno samostojno usmerja svoje učenje 
(Komljanc, 2009a; Razdevšek Pučko, 1994). 

Učitelj mora v sodobni šoli izstopiti iz dolgo ustaljenega okvirja frontalnega 
poučevanja, kjer so učenci  le slušatelji. Ob preskoku v devetletno osnovno šolo, če 
ne že prej, je na osnovi psiholoških značilnosti šestletnih ali celo petletnih otrok 
potrebno spremeniti potek poučevanja od prvega razreda devetletne osnovne šole 
dalje.  V pouk je treba vnašati praktične, vsakdanje ideje, zahtevati od učencev večjo 
miselno vključevanje ter jih usmerjati k temu, da izražajo svoje ideje, mnenja, kritike in 
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ocene. Od učitelja to zahteva stalno izpopolnjevanje, učenje preko svoje profesionalne 
usmerjenosti, saj je le tako lahko neke vrste moderator, usmerjevalec učenja, kjer 
učenci ne le prejemajo znanje, temveč ga sami pomagajo soustvarjati in odkrivati.  Ker 
je samo poučevanje začelo presegati dolgo ustaljene okvirje, posledično tudi številčno 
ocenjevanje ni več zadostilo vsem pričakovanim rezultatom (Klančar Kobal, 2008; 
Razdevšek Pučko, 1994). Nov način ocenjevanja je usmerjen v razvojno-procesno 
spremljanje napredka učenca (Marentič Požarnik, 2011; Zadnik, 2005). Drugačno 
podajanje znanja in pojmovanje poučevanja prestopa okvirje klasičnega frontalnega 
poučevanja, ki je temeljilo na transmisijskem modelu. Sodobni učitelj mora že med 
poučevanjem delovati medpredmetno, torej povezovati področja in s tem znanje, ki ga 
podaja otrokom znati umestiti v njihovo življenje (Razdevšek Pučko, 1994). Tako tudi 
raziskava PISA 2009, pri kateri se trudimo dosegati čim boljše rezultate, ne meri le 
znanja, ampak sposobnost učencev pri prenosu znanja v življenjske okoliščine in 
povezavo njihovih lastnih izkušenj z novimi informacijami (Kitsing, 2011, v Saksida, 
2017). Sodobni način preverjanja in ocenjevanja presega klasična pisna ocenjevanja 
in klasična ustna spraševanja, saj se zaradi večje pestrosti in vseživljenjskosti mora 
širiti na druge načine, kot so npr. plakati, razgovori, poskusi, projekti, izdelki ipd. 
(Razdevšek Pučko, 1994). Marsh (2009) predstavi še dve pogosto uporabljeni obliki 
za ocenjevanje, in sicer ocenjevalne naloge in mape dosežkov, kjer prevzemajo 
odgovornost za svoje znanje učenci sami, ga sami pokažejo in ne le čakajo, da ga 
poiščejo učitelji. 

Konstruktivistični način poučevanja daje velik poudarek načinom posredovanja 
vsebin in ne le vsebinam samim. Pouk je naravnan tako, da za učence učne snovi niso 
vnaprej pripravljene, temveč se sami učijo pridobivanja in obdelave podatkov, se učijo 
zastavljanja vprašanj, reševanja problemov, eksperimentiranja, preizkušanja, 
razvijanja diskusije in kritičnega presojanja. Učitelj je ob tem mentor, ki strukturira, 
podpira in po potrebi usmerja učenčevo dejavnost. V ospredje prihaja učenec, ki ni več 
le slušatelj, ki tvori odgovore, temveč razmišlja, eksperimentira, interpretira, povezuje, 
zastavlja vprašanja in svoje znanje prikazuje na različne načine (Komljanc, 2009b; 
Marentič Požarnik, 1998; Zadnik: 2005). Nista pomembni le usvojena snov in njena 
količina, temveč dobijo pomen tudi razumevanje same snovi, utemeljevanje in 
podkrepitev s primeri, uporaba le-teh v sorodnih primerih, razčlenjevanje z različnih 
vidikov, povezovanje na nov način in kritično presojanje (prim. Rutar Ilc, 2000). 

Pri avtentičnem ocenjevanju ali ocenjevanju avtentičnega učenja, ki se pojavlja 
v literaturi o ocenjevanju v 21. stoletju je potrebno pristopiti od spodaj navzgor proti 
načrtovanju kurikula. Avtentično ocenjevanje izhaja prav iz tega, kar je pomembno in 
ne iz tega, kar je bolj pripravno. Govorimo o izobraževanju, ki povezuje čutenje, 
razmišljanje in opravljanje ter s tem vodi k razumevanju učenčevega življenja in ne le 
učnih snovi. Naloge učencev morajo biti bolj praktične, realistične in zahtevne, saj ne 
zadostuje več le običajno pisno ocenjevanje s testi. Učenci morajo biti ob nalogah 
usmerjeni v analiziranje, povezovanje znanja in posredovanje (prim. Marsh, 2009). 
Postopno preko dejavnosti lahko postanejo pomembni razvijalci in načrtovalci samega 
ocenjevanja, saj za te vrste ocenjevanje ni nujna običajna časovna omejitev na šolsko 
uro, temveč lahko traja ocenjevanje dlje časa. Lep primer je na primer igra vlog (prav 
tam), ki je tudi eden od standardov znanja v posodobljenem učnem načrtu za 
slovenščino. 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 
devetletni osnovni šoli (Ur. l. RS, št.73/08) v 10. členu celo navaja načine ocenjevanja, 
in sicer je v primerjavi s preteklostjo ocenjevanja spekter razširjen in popestren, saj 
obsega:  
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 ustne odgovore, 

 pisne, likovne, tehnične, praktične in druge izdelke, 

 projektno delo, 

 nastope učencev, 

 druge dejavnosti.  
Slednjih Pravilnik (52/2013) ne vsebuje več, medtem ko načini ocenjevanja, 

zapisani v prvih štirih alinejah, ostajajo. 
 

 
2 OPISNE OCENE IN OPISNO OCENJEVANJE 

 
 »Z opisnimi ocenami se z besedami izrazi, kako učenec napreduje glede na 

opredeljene cilje oziroma standarde znanja v učnih načrtih« (Pravilnik, 52/2013, člen 
9), »zato ponujajo učencu, staršem in drugim učiteljem bistveno več informacij kot 
številčne« (Razdevšek Pučko, 1999, str. 23).  

Učitelj naj v sumativni oceni opiše dejansko znanje, spretnosti in sposobnosti,  
poudari naj napredek učenca, upošteva pozitivno naravnanost in hkrati ne prikriva 
učnih težav učenca, saj mu s tem daljnosežno naredi več škode kot koristi. Učitelj mora 
sproti prepoznati morebitne težave in ga usmeriti k ukrepom, ki bodo pripomogli k 
izboljšanju učenčevega primanjkljaja. Načelo pozitivne naravnanosti pri opisnem 
ocenjevanju ne pomeni, da naj učitelj le-to razume poenostavljeno in dobesedno. 
Poleg dosežkov učenca je potrebno obveščati starše in učence tudi o težavah in 
načinih oz. napotkih, kako morebitne pomanjkljivosti premagati. (Razdevšek Pučko, 
1995, 1999; Škof, 1999; Gojkov, 1997, v Šutalo Selimagić, 2013).   

Učitelj mora biti pozoren na to, kako podaja učencu informacijo, saj lahko z njo 
krepi otrokovo zaupanje vase ali pa pri njem spodbudi občutek krivde. Najti je treba 
dobre strani v izdelku učenca in mu ob pogovoru svetovati, kako le-tega še izpopolniti, 
nadgraditi, dopolniti (Zadnik, 2005). Pohvalimo učenčevo prizadevanje in doseženo 
znanje ter ga spodbudimo k boljšim dosežkom in k odpravljanju pomanjkljivosti.  Tak 
način naj bi pripomogel k ohranjanju želje in veselja do učenja, s katerima učenci 
pridejo v šolo. Učenci se tako izognejo strahu pred slabšo oceno, kljub temu da se 
učijo na lastnih napakah. Naučijo se ceniti delo in trud (Razdevšek Pučko, 1995). 

»Ob že znanih, preverjenih in potrjenih pedagoških ter psiholoških ciljih 
opisnega ocenjevanja želim posebej izpostaviti praktični cilj vsakršne ocene in s tem 
njen smisel - to je njeno korist, pri čemer je poudarjena njena uporabna vrednost.« 
(Bezjak, 2001, str. 36.) Ocena le-to dobi, ko pri učencu pusti pozitivno posledico in ga 
vzpodbudi k nadaljnjemu učenju. Take vrednosti opisna ocena ne doseže, v kolikor 
učenec le-te ne razume, je ne zna osmisliti. Učenec mora dojeti logično povezavo med 
obsegom in kvaliteto svojega znanja. Razumeti mora, kaj je naredil pravilno, česa ne 
in v tem najti izziv za novo učenje in lastni napredek. Da učitelj učenca do tega pripelje, 
mora oceno izraziti primerno njegovi starosti, psihološki zrelosti ter v obliki, ki si jo je 
sposoben predstavljati. Kot poudarja Z. Bezjak (2001), je na to zlasti potrebno misliti 
na začetku šolanja.  

Prednosti opisnih ocen vidi M. Blažić (2000) v tem, da so optimistične, 
upoštevajo trud, napredek, razvoj, poglobljenost, prizadevnost ter hkrati posredujejo 
ustrezno povratno informacijo. Opisne ocene so didaktično in pedagoško uporabne, 
saj zagotavljajo njihovo uporabo neposredno pri delu z učenci. Omogočajo primerjanje 
tako napredka kot razvoja in spodbudijo ocenjevalce k različnim vidikom vrednotenja 
ter imajo diagnostično vrednost (prav tam). V obdobju predoperacionalnega mišljenja, 
torej med petim in sedmim letom starosti, otroci ne razumejo simbolike številk. Po 
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Piagetu takrat sodijo na stopnjo predlogičnega mišljenja. Vajeni so opisnega 
sporočanja tako od doma kot iz vrtca. V šoli se učenci v tem času šele začenjajo učiti 
števila, jih urejati in postopno razumeti njihov pomen (Zadnik, 2005). Samo obdobje v 
prvem razredu osnovne šole je za njih izrednega pomena. Oblikuje se odnos med 
učiteljem in učencem. Sprejetost ali zavračanje, konfliktne situacije, razumevanje, 
spoštovanje,  ovire in še mnogo več tako vplivajo na njihovo samopodobo. Učitelj naj 
bi se trudil graditi pozitivno samopodobo učencev z individualnimi prilagoditvami 
posamezniku pri poučevanju in preverjanju. Rezultati tega bodo vidni pri dejanskem 
problemu, ko učenci problema ne bodo zaznali kot nekaj negativnega, temveč se bodo 
pripravljeni z njim spoprijeti in jim bo predstavljal le nadaljnji vir spodbud (prav tam). 

 

2.1 Zgodovinski pregled  
 

Začetek opisnega ocenjevanja v pedagoški praksi sega v zgodnja šestdeseta 
leta (1959/60), ko je Zavod na napredek šolstva LRS po navodilih Sekretariata 
zveznega izvršnega sveta za prosveto in kulturo določil dve eksperimentalni šoli. V 
letih 1960/61 je prostovoljno sodelovalo pri projektu 16 šol, in sicer z vsem razredi, od 
prvega do osmega. Projekt so ukinili po besedah  C. Razdevšek Pučko (v Škof, 1999) 
zaradi domnevno nezadostne usposobljenosti učiteljev. Zavodu za napredek šolstva 
pa so zadali nalogo, naj v čim krajšem času pripravi ustrezne priročnike. Nekaj let 
kasneje je iz prakse zopet vzniknila želja po opisnem ocenjevanju ter posledično od 
leta 1992 izobraževanje učiteljev. Projektna skupina je že takrat opozarjala, da je 
potrebno pri opisnem ocenjevanju izhajati iz ciljev, na kar kažejo tudi sodobni učni 
načrti, ki so ciljno zasnovani, kot pojasnjuje C. Razdevšek Pučko (1999). Poskusno 
projektno uvajanje opisnega ocenjevanja je potekalo na nekaterih šolah od leta 
1996/97, vendar je bilo za to potrebno pridobiti pisno soglasje staršev. Projekte je 
podpiralo Ministrstvo za šolstvo in šport (prav tam). 

Zakonska sprememba je sledila s postopnim uvajanjem programa 9-letne 
osnovne šole, ki je potekalo v obdobju med šolskima letoma 1999/00 in 2008/09. Ob 
prehodu iz osemletne v devetletno osnovno šolo je slovenski šolski sistem dobil 
uzakonjen nov način ocenjevanja, in sicer v prvem triletju devetletne osnovne šole 
opisno, v drugem triletju pa kombinacijo številčnega in opisnega ocenjevanja. S 
šolskim letom 1999/00 je začelo z izvedbo opisnega ocenjevanja 39 šol, ki so bile 
preko razpisa za poskusno uvajanje devetletne osnovne šole prijavljene in sprejete. 
Prijava je potekala na podlagi Odredbe o postopnem uvajanju devetletne osnovne šole 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (Ur. l. RS, št. 22/98, 77/00, 62/01). Leta 2000/01 
se jim je v tako imenovanem drugem krogu priključilo 54 šol (največ 20 % osnovnih šol 
od skupnega števila, ki so izpolnjevale pogoje v skladu z odredbo in imele dovoljenje 
ministra). V šolskem letu 2001/02 je po odredbi bilo sprejetih lahko največ 30 % 
osnovnih šol od skupnega števila, medtem ko so v šolskem letu 2002/03 začele izvajati 
program prvega in sedmega razreda še vse tiste osnovne šole, ki so izpolnjevale 
pogoje v skladu z odredbo in imele dovoljenje ministra. Postopno je bilo do šolskega 
leta 2003/04 vključenih v devetletko 252 šol. Takrat se je priključilo še preostalih 196 
šol, saj se je začel obvezno izvajati program prvega in sedmega razreda še v vseh 
preostalih šolah v Republiki Sloveniji (Odredba o postopnem uvajanju devetletne 
osnovne šole, Ur. l. RS, št. 22/98, 77/00, 62/01). Vzporedno so se sistematično 
usposabljali tudi učitelji za opisno obliko ocenjevanja.  

Zakonsko je bilo opisno ocenjevanje določeno v Zakonu o osnovni šoli, leta 
1996 (Ur. l. RS, št.12/96). Zapisano je bilo, da se v prvem vzgojno-izobraževalnem 
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obdobju opisno ocenjuje, v drugem obdobju številčno in opisno, medtem ko v tretjem 
zgolj številčno.  

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 
devetletni osnovni šoli (Ur. l. RS, št.61/99) je opredelil opisno oceno kot z besedami 
izražen napredek učenca glede na doseganje učnih ciljev in standardov znanja. Isti 
pravilnik določa tudi, da v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci dobijo med 
letom številčne in opisne ocene, medtem ko na koncu pouka v šolskem letu le številčne 
ocene (13. člen). Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in 
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli (Ur. l. RS, št.64/03) 
je zgoraj omenjeni 13. člen spremenil tako, da se v drugem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju med letom številčno ocenjuje, ocene pa učitelj le ustno razloži, medtem ko se 
opisne ocene ob koncu prvega in drugega ocenjevalnega obdobja, poleg številčnih 
ocen, zapiše.    

S 1. septembrom 2008 je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
osnovni šoli spremenil 61. člen (Ur. l. RS, št.102/07) in ukinil opisno ocenjevanje v 
drugem triletju. Torej se je opisno ocenjevalo le še v prvem triletju devetletne osnovne 
šole. Enako ja določal tudi Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 
napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli (Ur. l. RS, št.73/08, 8.člen). 

Štiri leta kasneje, leta 2011, je bil sprejet novi Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o osnovni šoli s ponovno spremenjenim 61. členom (Ur. l. RS, št. 
87/11) tako, da se opisno ocenjuje od 1. 9. 2012 le še v 1. in 2. razredu, medtem ko 
se od 3. razreda dalje ocenjuje številčno, kar velja še danes.  

 

2.2 Različni pogledi na opisno ocenjevanje 
 

V literaturi o opisnih in številčnih ocenah različni avtorji navajajo zelo različne 
utemeljitve, zakaj je boljša ena in čemu druga. Kritike nekateri povezujejo z notranjo in 
zunanjo motivacijo. Številčno oceno razumejo kot zunanjo motivacijo, kar je slabo. 
Učenci se v tem primeru učijo zaradi ocen samih, ne zaradi znanja (Kovač Šebart, 
2000). Opisno ocenjevanje naj bi spodbujalo notranjo motivacijo, čeprav nimamo 
nobenih dokazov, da se učenec, ki je ocenjevan z opisno oceno, ne uči le zato, da bi 
ustregel učitelju, staršem, da bi dobil več njihove ljubezni ipd. (Kovač Šebart, 2000). 
Na osnovi tega lahko ugotovimo, da tudi pri opisni oceni ne gre nujno za notranjo 
motivacijo. 

Kot nas opozarjajo humanistične in kognitivne teorije motivacije, imajo pretežno 
pisne oblike ocenjevanja in zgodnje številčno ocenjevanje lahko neugoden vpliv na 
oblikovanje otrokove samopodobe. Hkrati lahko povzročijo tudi razvoj negativne 
motivacije (Razdevšek Pučko, 1994), zato večina držav evropskega prostora ocenjuje 
opisno in številčno. S številčnim ocenjevanjem v različnih državah začenjajo različno 
zgodaj, vsem pa je enako zaporedje, in sicer najprej opisno ocenjevanje, nato 
številčno. Pristojnost odločanja o načinu ocenjevanja je večinoma prepuščena 
ministrstvom. Kljub temu nekatere države šolam dajejo možnost odločanja, katere 
vrste ocenjevanje bodo uporabljale; tako imajo na Nizozemskem nekatere šole 
številčne ocene, druge pa pisna poročila o znanju in napredku učenca (Bela knjiga, 
2011). 

Zanimivo je mnenje, da številčne ocene učence peljejo v medsebojno 
tekmovalnost, kjer so učenci lahko prizadeti, če pri teh tekmovanjih niso uspešni. Po 
drugi strani gre pri opisnem ocenjevanju še vedno za neke vrste tekmovanje, čeprav 
tokrat ne z drugimi, temveč učenec tekmuje sam s seboj. M. Kovač Šebart in J. Krek 
(2000) postavljata vprašanje, ali je v tem primeru tekmovanje s samim seboj resnično 
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bolj pozitivno kot tekmovanje z drugimi in ali je tako tekmovanje dobro spodbujati, 
medtem ko tekmovanje z vrstniki ni priporočljivo. Tekmovanje v pedagoškem procesu 
ni negativno, zato ga je treba krepiti, če »je razumljeno v povezavi z visokimi 
pričakovanji  npr. mentorja branja, kar je učitelj vsakega razreda« (Saksida 2017, str. 
28). V vsakem posamezniku se prepletata prav tako tendenca po sodelovanju kot po 
tekmovanju in učenci so lahko hkrati izjemno tekmovalni in spretni v sodelovalnem 
vedenju. Tisti, ki sledijo obema strategijama, pridobijo več v primerjavi s tako ali 
drugače nemotiviranimi učenci. Tekmovalnost ni negativna in je v šolskem sistemu 
prisotna, saj se učenci prej ali slej srečajo z njo (točkovanje, ocenjevanje …) (Pergar 
Kuščer in Razdevšek Pučko, 2005) ter je prisotna vse življenje. 

Galeša (1996) navaja kar nekaj pomanjkljivosti številčnega ocenjevanja. Po 
njegovem mnenju ta vrsta ocenjevanja ne upošteva življenjskih razmer, prizadevnosti 
in individualnih razlik. Ustvarja razlikovanje na socialnem področju, je nepopolna 
informacija za starše in učence; dva učenca ocenimo enako, čeprav sta izkazala svoje 
znanje z različnih področij. S pozitivnimi kritikami se nagiba k opisnemu ocenjevanju. 
Navaja nekatere prednosti: opisno ocenjevanje je povsem individualizirano, spodbuja 
otrokov celostni razvoj, ker je opisna ocena celovitejša in pozitivna, učenca primerja le 
z njim samim. Prav tako z opisno oceno učencev ne razvrščamo v skupine, bolj je 
cenjena kakovost znanja, kot količina. Pri ocenjevanju sodelujejo učenci, starši in 
učitelji. Opisna ocena sloni na kriterijih z notranjo diferenciacijo stopenj, dosežkov 
sposobnosti, spretnosti in znanj, ki so vnaprej definirani.  

Dejstvo, ki mu pritrjujejo domače izkušnje s projekti opisnega ocenjevanja je, da 
se preveč svobodno in nedefinirano opisno ocenjevanje pogosto sprevrže v 
vrednostne sodbe, ki otroka lahko stigmatizirajo na podoben način kot številčne ocene. 
Ravno temu pa se z opisnimi ocenami želimo izogniti (prim. Krek idr., 2004). Z 
vrednostno sodbo otroku namreč ne sporočamo le tega, da česa ne obvlada, marveč 
je dodan tudi podatek o njegovi morebitni osebnostni lastnosti, še huje, če je le-ta 
takšna, da sam nanjo ne more vplivati. Če je opisna ocena torej zapisana kot nekakšen 
»dosje« učenca, se poraja tudi vprašanje, kako in kje jo hraniti, kako sporočati vsebino 
in podobno, saj gre v tem primeru za varovanje osebnih podatkov (prav tam). 

Na osnovi dveh raziskav Krek, M. Kovač Šebart in Vogrinc (2007) povzemajo 
poleg že omenjenih vrednostnih sodb, ki se pojavljajo v spričevalih, še dve bistveni 
slabosti opisnega ocenjevanja. Pojavljajo se stereotipni vzorci v zaključnih ocenah in 
zapisi slabo prikazujejo individualni napredek posameznega učenca. Enako tudi M. 
Blažić (2000) kritično opozarja na stereotipnost, na moraliziranje, enobesedno 
izražanje, neutemeljevanje opisnih ocen, pretirano hvaljenje ali celo skromno 
besedišče učitelja ipd.  

S stališča pravičnosti in motivacije za učenje je vprašanje, če so tako 
imenovane »druge okoliščine« dejansko lahko vključene v kriterije za oceno. Učitelja 
namreč zajetje »drugih okoliščin« v kriterije znanja postavi v nerealen položaj, kjer 
nazadnje ne on ne učenci več ne vedo, kakšne so zahteve, ki jih pred njih postavlja 
pouk (prim. Kovač Šebart in Krek, 2001).  

Tako kot je navedenih nekaj slabosti, ki so posledica svobodnega in 
nedefiniranega opisnega ocenjevanja, je tudi pri nacionalnih obrazcih moč najti šibke 
točke. Le-ti pogosto vodijo v različne oblike prepisovanja s formularjev, kjer so  zapisani 
sintezni cilji oz. standardi znanja. Nekateri učitelji naredijo dva, tri vzorce opisov in jih 
ponavljajo pri učencih, pri čemer ni mogoče razbrati znanja posameznega učenca 
(prim. Krek idr., 2007). 

Napačno razumevanje in razlaganje opisnih ocen se pokaže v strokovnih 
krogih (pri učiteljih, ravnateljih) in nestrokovnih (starših, učencih). V izogib učiteljevim 
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subjektivnim presojanjem dosežkov posameznika potrebujemo jasno oblikovane 
opisne kriterije, ustrezno terminologijo, profesionalni jezik in ustrezno usposobljen 
pedagoški kader (Zadnik, 2005; Žakelj, 2012). Velik in pogost problem opisnega 
ocenjevanja je ustreznost zapisanega, ki mora izvirati iz razumljivega izrazja tako za 
starše kot učence in učitelje, ki bodo učili učenca v prihodnjih letih. Če opisne ocene 
staršem ne predstavljajo »pravih ocen«, ker niso številčne, lahko pripeljejo do 
zmanjšanje skrbi za otrokovo delo. Da do tega ne bi prišlo, mora učitelj biti staršem z 
dodatnimi informacijami na razpolago na govorilnih urah in roditeljskih sestankih 
(Zadnik, 2005).  

Učitelji pri zapisu pogosto premalo kritično, ozko, togo in preveč dobesedno 
razumejo načelo pozitivne naravnanosti opisne ocene, kar vodi lahko v prezrtost 
težav in primanjkljajev učenca v zgodnjem obdobju šolanja (Zadnik, 2005). Ali pa kot 
navajajo Krek idr.  (2004), učitelj izključno izhaja iz teorije, da so spodbudne za učence 
le »dobre ocene« in na račun tega začne izpuščati vse neznanje in nedosežene cilje 
oz. standarde znanja. 

R. Šutalo Selimagić, (2013) navaja razmišljanje učiteljice, ki pravi, da učitelj za 
opisne ocene porabi preveč časa. Za vsakega otroka mora za vsak cilj zapisati poved 
in čeprav je kratka, jo mora preoblikovati od približno dvajset- do petindvajsetkrat, 
odvisno od števila učencev v razredu. Pri nas tudi do osemindvajsetkrat. Učitelji so 
mnenja, da je zelo težko realno in objektivno oblikovati oceno o ravni znanja, ki ga ima 
učenec. R. Šutalo Selimagić (2013) zato predlaga bolj ekonomično zapisovanje 
opisnih ocen, in sicer opisne ocene, ki bi bile že zapisane, učitelj pa bi s plusom/kljukico 
in datumom označil dosežek učenca (prav tam). Nekaj podobnega je pripravil v 
slovenskem prostoru tudi Zavod RS za šolstvo v šolskem letu 2005/06, ko smo imeli 
na razpolago strukturirane obrazce za medletno opisno ocenjevanje, torej podlago za 
redovalnico. Primer slednje prikazujem v preglednici 2.     
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Preglednica 2: S strani Zavoda RS za šolstvo predlagana podlaga za redovalnico za 
predmet slovenščina v 1. razredu (Povzeto po: 
http//www.zrss.si/doc/os9_slovenscina_123.doc, 21. 10. 2005). (Vir: Lastni arhiv.) 

 

R. Šutalo Selimagić (2013) trdi, da je kvaliteta opisnega ocenjevanja odvisna od 
strokovnosti učitelja. Učitelj ob ocenjevanju dobi pomembno povratno informacijo o 
svojem delu in svojem poučevanju. Gre za neke vrste preplet poučevanja in 
ocenjevanja, saj mora ravno ta povratna informacija voditi učitelja pri nadaljnjem 
poučevanju (Airasian, 1996, v Cenčič, 2000). 
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2.3 Sprotno beleženje in posredovanje informacij 
 

Pravilnik (52/2013) v 14. členu pravi: »Učitelj pri ocenjevanju ustnih odgovorov 
in nastopov učenčevo znanje oceni takoj in ga seznani z oceno. Opisno oceno vpiše v 
redovalnico oddelka najkasneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko je bil učenec 
ocenjen /…/; pri ocenjevanju pisnih in drugih izdelkov učitelj učenca seznani z oceno 
ter jo vpiše v redovalnico oddelka oziroma učne skupine najkasneje v sedmih delovnih 
dneh po tem, ko učenec izdelek odda.« Starši se tako z medletnimi ali formativnimi 
opisnimi ocenami seznanjajo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih ali direktno 
preko računalniških programov, ki jih je osnovna šola izbrala za elektronsko vodenje 
dokumentacije. Trenutno je poleg drugih v uporabi npr. eAsistent, ki staršem omogoča 
neposreden vpogled v otrokove ocene, vendar proti plačilu. 

V 1. in 2. razredu mora učitelj oblikovati pri vseh predmetih zaključno opisno 
oceno, s katero opiše učenčev napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov 
znanja, opredeljenih v učnih načrtih (Pravilnik, 52/2013). Za zapis zaključne ocene si 
mora učitelj dejansko tudi sistematično sprotno beležiti znanje in napredek učenca 
(Blažić, 1999). Beleženje je potrebno evidentirati z datumom, ker nam to omogoča 
lažje sledenje napredku učenca (Gojkov, 1997, v Šutalo Selimagić, 2013), čeprav M. 
Blažić (1999) navaja, da je iz celostne ocene nemogoče razbrati napredek učenca, 
kljub temu da je le-ta izrednega pomena npr. pri začetnem opismenjevanju. N. Zrimšek 
(2000) loči dve obliki sprotnega ocenjevanja, in sicer prvo kot komentar k učenčevim 
izdelkom, drugo kot sprotno beležko učitelja. Pri več avtorjih sem zasledila preplet rabe 
terminov ocena in sprotni zapis, čeprav menim, da gre bolj za sprotno zapisovanje oz. 
beležke učitelja kot resnično za oceno, saj je zapis ocene jasno določen s Pravilnikom 
(52/2013) in si je učitelj ne zapisuje v svoj zvezek, temveč v redovalnico. Kot pojasnjuje 
N. Zrimšek (2000), naj bo komentar napisan kratko in jedrnato in predvsem razumljivo. 
Zajemati mora pohvalo, individualno postavljen cilj, diagnosticiranje in spodbudo. Če 
zapisujemo presplošne cilje ali se izogibamo diagnosticiranju in zapisovanju napak, 
lahko nenačrtno zakrijemo tudi morebitne učne težave, kot so npr. bralno-napisovalne 
motnje ipd., na kar smo že opozorili. Oblika sprotnega beleženja je prepuščena 
učiteljevi iznajdljivosti (anekdotski zapis, kontrolni listi, ocenjevalne lestvice ipd.), kar 
je učitelju v veliko pomoč pri oblikovanju končne, tako imenovane sumativne ocene. 

Pri zapisovanju sprotnega vrednotenja se moramo izogibati: 

 personifikaciji (Uporaba pisala ti dela še velike težave.); 

 prepogosti rabi besed dobro, lepo ali celo super … (Lepo pripoveduješ.); 

 komentarjem o odnosu učitelja do izdelka, zlasti če so le-ti negativni (Bila 
sem žalostna, ker nisi pripovedoval bolj glasno.); 

 drugim neprimernim povedim, ki zvenijo kot grožnje ali pa se z njimi 
vtikamo v življenje otrokove družine ipd. (O tem bova še govorila. Vidim, 
da se doma dobro razumete ...) (Prav tam.) 

Spodaj prikazujem nekaj konkretnih primerov neprimernih zapisov učiteljev.  
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Slika 1: Primer sprotnega zapisa o otrokovem znanju. (Vir: Lastni arhiv.) 

 

 

 

Slika 2: Primer sprotnega zapisa o otrokovem znanju. (Vir: Lastni arhiv.) 
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Slika 3: Primer sprotnega zapisa o otrokovem znanju. (Vir: Lastni arhiv.) 

 

 

 

Slika 4: Primer sprotnega zapisa o otrokovem znanju. (Vir: Lastni arhiv.) 
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Slika 5: Primer sprotnega zapisa o otrokovem znanju. (Vir: Lastni arhiv.) 

 

Iz danih primerov lahko razberemo podobno, kot navaja N. Zrimšek (2000): 

 da učitelj ne uporablja besede poved, temveč stavek, na kar je s 
pripombo, da se učitelji lahko nepravilno izražajo, opozorila tudi M. Blažič 
(2000). Iz zapisanega lahko sklepamo namreč, da učitelj ne loči povedi 
od stavka; 

 »Pisava ni v redu« je presplošen zapis, saj ne vemo ali ni natančen pri 
zapisu posameznih črk, ali ni v redu, ker je pisal v eno vrstico, namesto 
v dve, ali pa je pisal z velikimi tiskanimi, namesto z malimi tiskanimi 
črkami;  

 »lepo« subjektivna opomba; 

 »Še bova vadila …« spominja na grožnjo, ki je kot ostale podkrepljena 
celo s klicajem; 

 »Bo preveč, če bi naredil popravo?« Na kar je učenec doma odgovoril 
pritrdilno; 

 »S črkami nisem zadovoljna.« Kaže na to, da se naj učenec trudi z 
zapisom zato, da bo učiteljica zadovoljna, ne zato, da bo npr. njegova 
pisava postala natančnejša. 

Sprotno komentiranje učenčevih izdelkov je poleg ocen najhitrejša, konkretna 
informacija o učenčevem znanju. M. Blažić (2000) je mnenja, da imajo opisne ocene 
dve obliki, in sicer sprotne zapise in končne zapise. Sprotni zapis ali ocena je komentar 
ali podana pisna informacija. Sprotni zapis naj bo strukturiran, čeprav je neformalen in 
ga učitelj najpogosteje zapiše učencu v zvezek. Šlo naj bi za kratko informacijo o tem, 
ali je učenec dosegel cilj, zapisan v podnaslovu besedila. Poleg informacije sta 
potrebna tudi spodbuda in konkreten nasvet, kako izboljšati pomanjkljivosti, ki jih 
opazimo. Upoštevati je potrebno tudi individualne okoliščine: če je učenec tujec, dlje 
časa odsoten ali pa je npr. ne/ustvarjalen.  

Za vsako povratno informacijo ne moremo reči, da je formativna in da pozitivno 
vpliva na učenje. Vsekakor so s formativno povratno informacijo neposredno povezani 
tudi pojmi samorefleksija, postavljanje ciljev, motivacija, samovrednotenje. Povratna 
informacija je za učitelje postala pomembna in ugotovili so, da ni smiselno ob vsaki vaji 
ali rezultatu učencev ocenjevati. Velikokrat se jim zdijo bolj smiselni spodbuda, namig, 
komentar, ponujen nov vir učenja in podobno za učenčevo doseganje znanja.   Učenec 
mora razumeti morebitne težave, zaznati svoj neprimeren pristop k učenju, si želeti 
izboljšanja ter stremeti tudi  k cilju in ne le k trenutnim dosežkom (Komljanc, 2010; 
Razdevšek Pučko, 2004). Nujno je vključevanje učencev, spodbujanje le-teh, da bodo 
znali sami opazovati, nadzorovati in vrednotiti svoje dosežke in svoj napredek. Tako 
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bodo formativne informacije koristne v pravem pomenu besede in bodo spodbujale 
učenčevo refleksijo, samovrednotenje lastnih dosežkov, oblikovanje meril kakovosti 
znanja skupaj z učiteljem (Eržen, 2012; Komljanc, 2010; Razdevšek Pučko, 2004). 
Povratna informacija, ki spodbuja učence, mora biti po raziskavah Centra za raziskave 
in inovacije na področju izobraževanja OECD (CERI, 2005, v Eržen, 2012; CERI, 2005, 
v Kerndl, 2016 ) posredovana pravočasno, biti mora konkretna in specifična, izražati 
mora učiteljeve predloge za izboljšavo in izhajati iz jasnih, konkretnih kriterijev 
uspešnosti. Pri posredovanju povratne informacije je pomemben tudi čas. Načeloma 
naj bi posredovali čim prej, čeprav obstajajo razlike glede zahtevnosti in vrste 
informacij. Če se povratna informacija nanaša na naloge, je bolje, če jo posredujemo 
čim prej, medtem ko je, če komentiramo proces, bolje da nekoliko počakamo s 
posredovanjem povratne informacije. Glede različnih taksonomskih stopenj je pri nižjih 
bolje, če podamo povratno informacijo čim prej, medtem ko jo je  pri višjih bolje 
posredovati z določenim časovnim zamikom (Hattie in Timperley, 2007, v Vogrinc idr., 
2011).  

»Kvalitetne povratne informacije učencu so ključni element formativnega 
spremljanja in sodijo med najmočnejše orodje za izboljšanje recepcijske zmožnosti 
učencev.« (Kerndl, 2016, str. 231).  

 

2.4 Zapisovanje končnih opisnih ocen s primeri spričeval  
 

O zapisovanju končnih opisnih ocen so tekle polemike med strokovnjaki. 
Rešitev, ki je bila zapisana v zakonu in pravilniku, je bila zasnovana na podlagi Bele 
knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995) ter se razlikuje od rešitev 
v zasnovah Perspektive razvoja osnovne šole v RS (1992). V slednji so predlagali 
namreč »izključno odprto analitično opisovanje, in sicer brez vnaprej določenih stopenj 
…« (str. 37), medtem ko so se avtorji Bele knjige (1995)  zavzemali, naj se »kot osnova 
za zapis uporabljajo nacionalni obrazci, v katerih so ob upoštevanju globalnih ciljev in 
standardov znanja za posamezne predmete razčlenjena področja ocenjevanja« (str. 
162). 
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Slika 6: Primer spričevala z opisno oceno za predmet slovenščina v prvem razredu 
osemletne osnovne šole iz šolskega leta 2000/01.  (Vir: Arhiv OŠ Nove Jarše.) 

 

 

Leta 1999 so bili postavljeni nacionalni obrazci, ki imajo svoje prednosti, a tudi 
slabosti, saj lahko pripeljejo do prepisovanja s samega formularja. Slednje sem 
omenila že pri slabostih opisnih ocen in je razvidno na sliki 7. Pri učiteljih se pojavlja 
dilema, ali zapisati v zaključne ocene zgolj »znanje« ali tudi »neznanje« oz. ali kar 
izpustiti vse nedosežene cilje, glede na to, da so učni cilji oz. standardi znanja določeni 
za vsak razred posebej, vendar s predpostavko, da je prva triada kurikularno 
zaključena celota. S tako nepopolnim zapisom pa starši seveda ne dobijo pravega 
uvida v znanje svojega otroka (Krek, 2004). 
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Slika 7: Primer spričevala z opisno oceno za predmet slovenščina v prvem razredu 
devetletne osnovne šole iz šolskega leta 2001/02. (Vir: Arhiv OŠ Nove Jarše.) 

 

Do leta 2004 so bili cilji oz. standardi znanja sintezno oblikovani in združeni v 
sklope ter zapisani v nacionalnih obrazcih (spričevalih). Od leta 2005 so bili cilji oz. 
standardi znanja, kot so jih oblikovale predmetne komisije, združeni v sklope ter 
zapisani in priloženi nacionalnim obrazcem.  
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Slika 8: Primer ciljev, zapisanih v redovalnici za opisne ocene v prvem razredu 
osnovne šole za leto 2005/06. (Vir: Arhiv OŠ Nove Jarše.) 

 

 

 

Prav cilji z nacionalnih obrazcev so zelo vplivali na učiteljev zapis zaključne 
ocene. Ponekod se zgodi celo do te mere, da učitelji niso zapisovali ciljev oz. 
standardov znanja, ki so določeni za višji ali nižji razred. Na nek način je te napake 
učiteljev mogoče zmanjšati tako, da se cilje oz. standarde znanja le priloži in zato niso 
več napisani na nacionalnih obrazcih (Krek, 2004). Ta forma se je obdržala le nekaj 
let, saj trenutno učenci ne dobijo dodanih ciljev oz. standardov znanja niti v zaključnem 
spričevalu niti na dodatnem priloženem listu. 
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Slika 9: Primer spričevala z opisno oceno za predmet slovenščina v prvem razredu 
devetletne osnovne šole iz šolskega leta 2003/04. Prikazana oblika je bila predpisana 
za šolska leta 2003/04 in 2004/05, 2005/06 in 2006/07. (Vir: Arhiv OŠ Nove Jarše.) 
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Slika 10: Primer spričevala z opisno oceno za predmet slovenščina v prvem razredu 
devetletne osnovne šole iz šolskega leta 2008/09. Prikazana oblika je bila predpisana 
za šolska leta od 2007/08 ter vse do danes. (Vir: Arhiv OŠ Nove Jarše.) 
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Slika 11: Primer spričevala z opisno oceno za predmet slovenščina v prvem razredu 
devetletne osnovne šole v šolskem letu 2015/16. Prikazana oblika je bila predpisana 
za šolska leta od 2007/08 ter vse do danes . (Vir: Arhiv OŠ Nove Jarše.1) 

 

Opisno ocenjevanje s standardiziranimi  nacionalnimi obrazci za opisno 
ocenjevanje ne omogoča več svobodnega ocenjevanja otroka in njegovega 
dejanskega napredka, temveč vodi nazaj k medsebojnemu primerjanju ocen in znanja. 
Če so področja ocenjevanja še dodatno razčlenjena, pa je ta medvrstniška primerjava 
znanja še toliko večja in enostavnejša (prim. Kovač Šebart, 2000). 

 

2.5 Namenjenost opisnih ocen 
 

Opisna ocena je namenjena učencu, saj z njo dobi informacijo o tem, kaj se je 
naučil, oz. česa se še ni, kje se kaže vrzel v njegovem znanju. Učitelj hkrati pridobi 
informacijo, če je bilo njegovo poučevanje uspešno, če je posredoval učno snov dovolj 

                                            
1 Oblika trenutnega zaključnega spričevala za opisno oceno je predpisana s Pravilnikom o 

obrazcih javnih listin v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 44/08, 32/09, 88/13, 32/16, 40/16). (Povzeto po 
elektronskem viru: https://www.uradni-list.si/files/RS_-2013-088-03193-OB~P001-0000.PDF, 15. 5. 
2017) 

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2013-088-03193-OB~P001-0000.PDF
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dobro, da so jo učenci razumeli ali mora spremeniti metodo in način poučevanja. 
Seveda je ocena namenjena tudi staršem. Le-ti jo sprejmejo kot informacijo o znanju 
otrok, a hkrati tudi kot informacijo o osebnostnih lastnostih učitelja, o njegovi strogosti, 
nepopustljivosti, nedoslednosti ali doslednosti ipd. (prim. Airasian, 1996, v Cenčič, 
2000). Bistvena slabost opisnega ocenjevanja je, da starši težko iz opisne ocene 
ugotovijo, ali je otrok napredoval ali ne. Otroka ne primerjamo z drugimi otroki, temveč 
le z njim samim in glede na njegovo prejšnje ocenjevanje zapišemo, kakšen je 
napredek. Za razumevanje opisnih ocen in nudenje individualne pomoči bi starši morali 
spoznati in razumeti teoretične osnove opisnega ocenjevanja, kar pa je v praksi pri 
večini staršev nemogoče pričakovati (prim. Kovač Šebart, 2000). M. Kovač Šebart, 
(2000, str. 76) celo trdi: »Starši so izločeni iz ocenjevanja napredka svojih otrok, še 
več, prisiljeni so sprejeti za napredek tisto, kar za napredek označi učitelj.« Odnos 
učitelja in staršev do opisnega ocenjevanja pomembno vpliva na njegovo kakovostno 
izvedbo. Učitelji lahko vplivajo na razvoj zavesti staršev in poglobijo resnost njihovega 
spremljanja učenčevega znanja (Margetić, 2014). V primeru, da starš učnega jezika 
ne zna, pa pade dejansko vsa odgovornost za učenčevo učenje na šolo (Rot Vrhovec, 
2016). M. Kovač Šebart in Krek (2001) zastavljata vprašanje, namenjeno diskusiji, ali 
ne bi bilo smiselno zasnove opisnega ocenjevanja dopolniti v tej smeri, da bi na željo 
staršev učitelj ob opisu napredka staršem pojasnil, kakšen je otrokov napredek v 
razmerju do zastavljenih ciljev ali standardov znanja ter kakšno je doseganje ciljev in 
standardov znanja njihovega otroka v primerjavi z doseganjem sovrstnikov.  

Umetnosti komuniciranja se učimo vse življenje, zato je potrebno 
izpopolnjevanje. Vsaka povratna informacija za učence ali starše ni dobra, če ne vodi 
proti glavnemu cilju, spodbujanju učenja (Novak, 2010). »Če nam bodo starši zaupali 
in če jim bomo dajali podporo, če se bomo čutili drug drugemu potrebni, če bomo 
vedeli, zakaj in kako sodelovati, bomo kot zavezniki lažje dosegali zastavljene cilje.« 
(Komljanc, Kepec, Gašperšič, Ignjatič, Murovec, Pintar, … Šorn, 1997, str. 6). 

O tem, da je opisna ocena namenjena tudi učencem in zakaj, sem zapisala že 
v poglavju o motivacijski vlogi ocene. Omenim naj le še, da so Vogrinc idr. (2011) v 
svoji raziskavi preverjali mnenje staršev učencev prvega vzgojno-izobraževalnega 
obdobja o tem, kako dobro njihov otrok razume opisno oceno. Na petstopenjski lestvici 
jih je odgovorilo več kot tretjina, da jo razumejo srednje dobro. Podobno je več kot 
tretjina staršev bila mnenja, da jo razumejo dobro ali zelo dobro. Zaskrbljujoča pa se 
mi zdi zadnja, skoraj tretjina staršev, ki so bili mnenja, da opisno oceno učenci 
razumejo slabo ali zelo slabo. V kolikor učenec oceno razume, mu pomeni spoznanje 
o tem, kako dobro se na posameznem področju udejstvuje, kako in kje svoja znanja 
lahko uporablja in kako lahko dvigne svoje zmožnosti (Žagar, 1969). 

 

 
3 OCENJEVANJE PRI SLOVENŠČINI V PRVEM RAZREDU 

 
Učni načrt za predmet slovenščina je razdeljen na dve področji, in sicer jezik in 

književnost (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt, 2011). Kljub temu da sta 
jezikovni in književni pouk po svoji specifiki različna glede poučevanja in metodike 
same, se obe področji tudi močno povezujeta ali prepletata. Njuno razmejevanje, zlasti 
v prvem triletju osnovne šole nikakor ni primerno, saj gre za obdobje, ko učenci šele 
začenjajo z razvojem bralnih strategij in besedilnost še ni razdeljena na umetnostno in 
neumetnostno področje. Kasnejša delitev loči bralca, ki je motiviran za doživljanje 
umetniških besedil, od bralca, ki bere zaradi bolj »življenjskih« razlogov (Elley, 1992, 
v Saksida, 2007; Saksida, 2007).  
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Kljub cilju, ki usmerja učence k ločevanju področij, »to ne sme pripeljati do 
popolne osamosvojitve katerega koli izmed njiju.« (Saksida, 2007, str. 133.) Pri 
prvošolcih se že med igro čuti povezava jezika in književnosti npr. pri igrah s črkami, 
besedami ipd. Enako se obe področji prekrivata tudi v dejavnostih. Učni načrt temelji 
na štirih dejavnostih: poslušanju, branju, pisanju in govorjenju, ki jim sledita tako 
književnost kot neumetnostni del. Med recepcijskimi dejavnostmi je v začetku šolanja 
poudarjeno predvsem poslušanje, ki se z učenjem branja pretvarja postopno v 
samostojno branje. Pouk književnosti ne sme temeljiti zgolj na pridobivanju znanja, saj 
ne smemo zanemariti pomembnih dveh členov: bralca in okolja, ki soustvarjata 
sodobno bralno pismenost (prav tam).  

 

3.1 Izbira ciljev oz. standardov znanja  
 

Cilji oz. standardi znanja so v učnih načrtih nekaterih predmetov ločeni po 
razredih že od 1. razreda dalje, vendar ob predpostavki, da je prva triada kurikularno 
zaključena celota in so cilji oz. standardi znanja večinoma naravnani na zaokroženo 
celoto prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Za predmet slovenščina je večina 
operativnih ciljev (razen nekaj izjem) zapisana v okviru celotnega  obdobja in ne določa 
splošnih in operativnih ciljev natančno po razredih niti v jezikovnem niti v književnem 
delu. S tem učitelju učni načrt prepušča odločitev, katerim ciljem bo sledil v določenem 
delu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.  

Učitelju je na podlagi predznanja učencev omogočena avtonomna izbira ciljev, 
vsebin in sama hitrost obdelave posameznih učnih enot. Vsekakor cilji in vsebine 
postopno vodijo učence k »oblikovanju jezikovno kultiviranega človeka in kultiviranega 
bralca književnih besedil.« (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt, 2011, str. 
97). Učiteljevi presoji je prepuščeno tudi, kakšno obliko ali metodo dela bo glede na 
interese in predznanje učencev uporabil v razredu. Pri književnosti sta metoda in oblika 
pogojeni z naravo umetnostnega besedila, hkrati pa dobra učiteljeva praksa pripomore 
k fleksibilnim izbiram specifičnih in operativnih konkretnih didaktičnih rešitev (Novak,  
2016). Če pouk sledi potrebam, interesom in zmožnostim učenca, je enovitost 
enostavno nemogoča. Diferenciacijo in individualizacijo je potrebno izvajati glede na 
celotno zasnovo slovenščine, torej pri vsebinah, ciljih, dejavnostih in zmožnostih, ne le 
s prilagoditvijo metod ob skupnih ciljih. Paziti moramo, da se ne ujamemo v zanko in 
ne začnemo ustvarjati razlik med učenci, namesto da bi jim pouk prilagajali (Saksida, 
2007; Saksida, 2017).   

Ne smemo se slepo pustiti zavesti poenotenju ciljev za ves razred in tako zatreti 
individualnih želja in interesov učencev. V bistvu gre pri procesu učenja za 
preoblikovanje, poglobitev in razširitev učenčevega predznanja (Kavkler, 2008, v 
Novak, 2016). Da do stanja oziroma ocene predznanja pridemo, se moramo v prvem 
razredu, ko učenci še vsi ne znajo pisati, z njimi pogovarjati v skupini, v raznih kotičkih 
ali centrih aktivnosti. Zastavljati jim je potrebno vprašalnice Zakaj?, saj tako pridobimo 
informacije o razmišljanju učencev, o njihovih predstavah in podobno. Vse to je 
povezano z nadaljnjim delom v razredu od občutljivosti za branje pa do intenzivnega 
literarnoestetskega doživljanja (Kordigel in Saksida, 2005, v Novak, 2016). Zavedati 
se moramo, da ni pomembna le učiteljeva izbira ciljev oziroma standardov znanja, 
temveč tudi informiranost učencev, saj M. Kerndl (2016) pravi, da mora učitelj  v 
»učencem razumljivem jeziku« (prav tam, str. 229) povedati, katerim ciljem bo sledil, 
ker je oblikovanje ciljev in kriterijev osnova vsem nadaljnjim dejavnostim. 
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3.2 Opisni kriteriji znanja  in ocenjevanja  
 

Vnaprej določeno znanje, zapisano v pričakovanih rezultatih, ki izhaja iz 
značilnosti učnih načrtov, imenujemo kriterijsko ocenjevanje znanja. Da sledimo 
takemu ocenjevanju, moramo izhajati iz spoznanja, da so vsi učenci sposobni doseči 
neko raven znanja. Poučevanje kot učenje je zato potrebno prilagoditi potrebam 
učencev, za razliko od normativnega znanja, kjer dosežke učencev medsebojno 
primerjamo in pričakujemo porazdelitev znanja in zmožnosti po Gaussovi krivulji 
(Sentočnik, 2002, 2004, v Borstner, 2012). 

Kriterije in opisnike učitelj uporablja pri poučevanju, učenju, uresničevanju ciljev 
in določanju ocene. S pomočjo opisnih kriterijev opredeljujemo učne rezultate in 
dosežke učencev. Kvalitativni opis omogoča, da razumemo dosežek v relaciji do 
učenčevih zmožnosti in do njegovih prejšnjih dosežkov (Žakelj, 2012). Če želimo biti 
uspešni pri doseganju učnih ciljev, morajo kriteriji učencem pomagati razumeti, kaj naj 
med učenjem skušajo doseči in čemu naj sledijo. Predvsem pa morajo učne cilje 
razumeti. Tako učenci prevzemajo sčasoma skrb za lastno učenje, razvijajo svoje učne 
strategije in spretnosti (Learning Goals in Success Criteria, 2010, v Novak, 2016). 

Problem se pojavi takoj pri prebiranju Pravilnika (52/2013), saj 4. člen med 
drugim zavezuje učitelje, da morajo poskrbeti za seznanitev staršev in učencev s 
predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje. Predstaviti 
morajo cilje in standarde znanja, opredeljene v učnem načrtu za posamezno 
ocenjevalno obdobje in kriterije ocenjevanja. Natančne opredelitve, kako naj bodo 
kriteriji zapisani ni, zato ga je v preteklosti C. Razdevšek Pučko (2004) 
problematizirala, češ da ne poudarja eksplicitno kvalitativnih vidikov, vendar je dovolj 
že, če učitelj učence seznani s številom točk, ki zadostujejo določeni oceni. A. Holcar 
(2009) prav tako navaja, da pri sodobnem poučevanju zahtevajo velik premik kriteriji 
za preverjanje in ocenjevanje, saj zgolj številke in odstotki niso dovolj in učenci 
potrebujejo opisne kriterije. Na tak način bodo dobili kvalitetnejšo povratno informacijo 
o svojem znanju, spretnostih, zmožnostih in sposobnostih. Kriteriji naj bodo oblikovani 
na podlagi vsebinskih in procesnih ciljev, da bodo učenci natančno vedeli, kaj bo učitelj 
ocenjeval. Učenec mora kriterij razumeti, zato mu mora biti podan v njemu poznanem 
besedišču, kot npr. prikazujemo v spodnji preglednici (Novak, 2016).  

Preglednica 3: Kriterij za spremljanje napredka učenca in možnost v pretvorbe v 
učencu razumljiv jezik (Povzeto po Novak, 2016.) 

PODROČJE 
SPREMLJANJA 

KRITERIJ - 
učitelj 

KRITERIJI/MERILA 
USPEŠNOSTI - razumljivi učencu 

ZAZNAVANJE IN 
DOŽIVLJANJE 
POEZIJE/PESMI. 

- doživeto 
deklamiranje pesmi, 
- govor ponazarja 
razpoloženje pesmi. 

- Znam pesem deklamirati na pamet. 
- Deklamiram tekoče. 
- Med deklamiranjem z obrazom 
pokažem, ali je pesem vesela/žalostna 
… 
- Med deklamiranjem gledam sošolce. 
- Znam deklamirati glasno. 

 
Način seznanitve in predstavitve ter zapisa je prepuščen učitelju in sprašujem 

se, ali sama seznanitev zares zadosti tudi funkciji razumevanja predstavljenega ali 
mogoče temu ne pripisujemo nikakršnega pomena in gre zgolj za formalnost, ki ji 
različne osnovne šole zadostijo vsaka na svoj način. Nekatere šole javnosti 
ocenjevanja in obveščanja zadostijo s predstavitvijo kriterijev ocenjevanja na 
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internetnih straneh šole. Za lažjo predstavo zgoraj opisanega prikazujem spodaj šest  
elektronskih zapisov, ki sem jih povzela za predmet slovenščina v 1. razredu in za 
boljšo primerjavo sledim le standardu, ki navaja: »Učenec zmožnost zaznavanja in 
doživljanja poezije/pesmi pokaže tako, da:  

 s posebej oblikovanim govorom ponazarja razpoloženje pesmi,  

 doživeto deklamira pesem« (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni 
načrt, 2011, str. 77).  

 
Preglednica 4: Kriterij ocenjevanja (Povzeto po elektronskem viru: 
http://www.groharca.si/images/Majda/Kriteriji/SLJ.pdf, 1.4.2017) 
 

 

 

 
Preglednica 5: Kriterij ocenjevanja (Povzeto po elektronskem viru: 
http://www.oszboraodposlancev.si/files/2012/09/KRITERIJI-OCENJEVANJA-1.-
razred2.pdf, 1. 4. 2017) 

 

 
Preglednica 6: Kriterij ocenjevanja (Povzeto po elektronskem viru: http://www.os-
sturje.si/starsi/merila-za-ocenjevanje-znanja/, 1. 4. 2017) 

6. Zazna zvočnost pesmi in niza asociacije ob tematski besedi. 
 
 

Preglednica 7: Kriterij ocenjevanja (Povzeto po elektronskem viru: 
http://osrakek.si/wp-content/uploads/2013/08/SLOVEN%C5%A0%C4%8CINA-
1.2r.pdf, 1. 4. 2017) 

 

 

http://www.groharca.si/images/Majda/Kriteriji/SLJ.pdf
http://www.oszboraodposlancev.si/files/2012/09/KRITERIJI-OCENJEVANJA-1.-razred2.pdf
http://www.oszboraodposlancev.si/files/2012/09/KRITERIJI-OCENJEVANJA-1.-razred2.pdf
http://www.os-sturje.si/starsi/merila-za-ocenjevanje-znanja/
http://www.os-sturje.si/starsi/merila-za-ocenjevanje-znanja/
http://osrakek.si/wp-content/uploads/2013/08/SLOVEN%C5%A0%C4%8CINA-1.2r.pdf
http://osrakek.si/wp-content/uploads/2013/08/SLOVEN%C5%A0%C4%8CINA-1.2r.pdf
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Preglednica 8: Kriterij ocenjevanja (Povzeto po elektronskem viru: 
https://www.konsak.si/images/_sola/NinaT/Kriteriji_ocenjevanja_za_1.r1617.pdf, 1. 4. 
2017) 

 

 

 

Preglednica 9: Kriterij ocenjevanja (Povzeto po elektronskem viru: 
http://www.hudinja.si/hudinja/images/dokumenti/Kriteriji/1razred.pdf, 1. 4. 2017) 

 

Po ogledu zgornjih preglednic lahko vidimo, da je mogoče kriterije oblikovati 
zelo različno, tako tehnično kot vsebinsko. 

Z. Rutar Ilc (2000) pravi, da so kriteriji znanja predpogoj sistematičnega 
preverjanja in ocenjevanja znanja. Zastavljeni naj bodo procesno, vključujejo  različne 
veščine, vrste in nivoje znanj in naj nikakor ne bodo le vsebinsko orientirani. Učitelji 
navadno preverjajo, kako učenec razume določeno učno snov, kako je natančen ali 
originalen pri odgovorih, nekateri upoštevajo argumente učencev ali to, kako učenec 
podpre svoje odgovore s primeri. V kolikor učitelji opisne kriterije znanja navajajo v 
odstotkih, obstaja bojazen, da se posvečajo učenci predvsem vsebini in obsegu, ne pa 
samim procesnim vidikom znanj (prim Rutar Ilc, 2000, 2008).  

Strokovno opredeljeni kriteriji ocenjevanja so nujni pogoj za dobro ocenjevanje, 
saj če jih nimamo ali so oblikovani slabo, kaj hitro lahko preidemo na ocenjevanje 
tistega, česar pravzaprav ne moremo ocenjevati. Oblikovanje standardov znanja ima 
v ozadju poznavanje  otrokovega razvoja in znanja, samo poučevanje oz. pouk pa je 
mnogo več kot le ocenjevanje znanja. Šola kot institucija nikakor in ne glede na način 
ocenjevanja ne more ocenjevati otrokovih sposobnosti, socialne pristojnosti in 
moralnega razvoja, čeprav upošteva razvoj posameznika in celo vpliva na njegov 
razvoj (Marjanovič Umek, 2001). 

Standardi so bolj ali manj naravnani po taksonomskih stopnjah. Minimalni so v 
večini tisti, ki zasedajo nižje ravni kot temeljni ali zahtevnejši, zato tudi opisnike  lahko 
taksonomsko razvrščamo. Obstaja tudi druga možnost, kjer opisniki izhajajo iz 
različnih stopenj izraženosti dosežka v enem kriteriju. V našem sistemu je tak primer 
dovoljen le, če npr. tudi minimalni standard, ki je pogoj za napredovanje oz. za 
pozitivno oceno, zajema npr. sklepanje, ki je sicer element višjih taksonomskih stopenj. 
Petek (2014) opozarja, da je potrebno poleg nižjih vključevati tudi vprašanja višjih 
ravni, ki »učence usmerjajo h kompleksnejšemu razumevanju« (prav tam, 2014, str. 
50). V raziskavi, izvedeni z bodočimi učitelji, se je namreč izkazalo, da so že pri 
sestavljanju vprašanj ob prebranem umetnostnem besedilu sodelujoči več kot polovico 
vprašanj zastavili na nižji ravni zahtevnosti. Prevladoval je priklic dejstev in podatkov, 
kar spada v raven poznavanja. Zastavljali so sicer tudi vprašanja višjih stopenj 
zahtevnosti, vendar ostale v precej manjših deležih (prav tam). Menim, da se v praksi 
dogaja podobno tudi pri sestavi kriterijev ocenjevanja. V preglednicah 4, 5 in 8 lahko 
sicer zaznamo stopnjevanje, a nikjer ni zapisano npr.: učenec samostojno tvori zvočne 

https://www.konsak.si/images/_sola/NinaT/Kriteriji_ocenjevanja_za_1.r1617.pdf
http://www.hudinja.si/hudinja/images/dokumenti/Kriteriji/1razred.pdf


Razumevanje opisne ocene v 1. razredu osnovne šole pri slovenščini z vidika staršev  Maja Petkovšek 
 

34 
 

nize, rime, ustvari pesem, poveže ali preplete dve pesmi, nadaljuje že znano pesem in 
podobno. Že v prvem razredu lahko marsikdo sestavi svojo enostavno pesem, če je k 
sestavi motiviran in primerno spodbujen. 

Poleg zgoraj omenjenih kriterijev ocenjevanja naj omenim še možnost, kjer se 
standarde sicer opredeljuje, vendar je zaključek kvantitativen, npr. z: »dosega«, »delno 
dosega«, »še ne dosega« (prim. Rutar Ilc, 2008), kar pa sem v nalogi že prestavila s 
preglednico 2. Zanimiva je tudi ugotovitev W. Harlen in R. D. Crick (2003), češ da 
mlajšim učencem učitelj predstavlja model, saj se orientirajo v razvoju in usmerjenosti 
svojega znanja prav po njem in njegovih kriterijih. Če je učitelju pomemben kriterij 
vrednotenja npr. lepa pisava, vložen napor ali izvirne ideje, enako vrednoti tudi učenec. 
Zato je toliko bolj pomembno, kaj učitelj učencem predstavi v kriteriju.  

 

 
4 PEDAGOŠKA KOMUNIKACIJA  

 
Pedagoška komunikologija in komunikacijska didaktika sta področji, ki 

postaneta aktualni, ko je govora o komunikaciji med udeleženci edukacije, pa naj gre 
za učence, učitelje, šolsko vodstvo ali starše učencev. Pomembna je zaradi tega, ker 
le kvalitetna, vodi h kakovostnemu poučevanju in učinkovitemu učenju (Novak, 2010). 
Učiteljeva besedna govorica mora biti usklajena z nebesedno, saj sicer neusklajenost 
zavira verbalni prenos znanja. Kadar uporabljamo komunikacijo, je priporočljivo, da 
uporabljamo medosebno, dvosmerno oz. simetrično, kjer pridejo do izraza 
partnerstvo, medosebnost, pristnost. O asimetrični komunikaciji govorimo, kadar gre 
za enosmerno, usmerjeno le od govorca proti poslušalcu. Slednjo imenujemo tudi 
depersonalizirana, saj gre npr. le za odnos med vprašanjem in pravilnim odgovorom. 

Stil komunikacije je lahko: 

 pasiven (svoja občutja drži zase, ne pove glasno svojih želja, drugim 
zaupa bolj, kot sebi),  

 agresiven (vedno ima prav, slabo posluša, ne zanima ga mnenje drugih),  

 asertiven (aktivno posluša, upošteva mnenje drugih in svoje, upa si reči 
tudi »ne«).  

»Iskanje srednje poti je potrebno tudi pri dozirani rabi različnih stilov vodenja, 
mišljenja, učenja in poučevanja.« (Novak, 2010, str. 130.) Razvijati je potrebno prožno 
komunikacijo, se odpreti, znati poslušati, razumeti in ustrezno podati pravo povratno 
informacijo. Ker si seveda želimo, da bi s starši znali vzpostaviti odnos zmagam - 
zmagaš, torej sledili asertivnemu stilu komunikacije, se je priporočljivo izogibati 
nejasnim, dvoumnim ali dvomljivim izrazom ter se potruditi razumeti sogovornika (prav 
tam). Enako velja za sprotne zapise in pripombe ali spodbude učiteljev v zvezke 
oziroma delovne zvezke učencev ter za zapisovanje opisnih ocen, ki so lahko zapisane 
zelo različno.  

 

4.1 Načini sodelovanja šole s starši 
 

Koliko se starši povezujejo s šolo, je zelo odvisno od posamezne šole. Načine 
povezovanja pa delimo na: 

 formalne, 

 neformalne (Kalin, 2009; Zajc, 2009).  
Formalne oblike si opredeli vsaka šola glede na predpise in zakone v letnem 

planu. T. Ažman (2012) našteva nekaj najpogostejših:  
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 svet staršev,  

 svet šole,  

 roditeljski sestanki,  

 govorilne ure, 

 pisna sporočila. 
J. Kalin (2009) trdi, da bi bilo v mnogih situacijah dovolj in ustrezno, če bi poiskali 

nekatere možnosti za njihovo izboljšanje, posodobitev in bi bolj upoštevali značilnosti 
staršev ter specifičnost okolja, v katerem šola deluje.  

 Neformalnih oblik sodelovanja je več in jih učitelj lahko sproti dodaja, vključuje 
v svoje delo z oddelkom: 

 »… spremljanje učenčevega dela: proslave, razstave, kulturne in športne 
prireditve, predstavitev rezultatov, projektov, praznovanja, 

 spremljanje pouka: dan/ura odprtih vrat – opazovanje aktivnosti v razredu 
ali zunaj učilnice, 

 zabavno druženje: ples, izlet, piknik, ekskurzija, taborjenje, športno 
srečanje, planinski pohod, 

 skupni projekti: delovna akcija, tematska delavnica, okrogla miza, 
tematski dnevi ali tedni, 

 vodenje aktivnosti: vodenje pouka in sodelovanja pri pouku - starši 
predstavijo poklic, temo, ki jim je blizu; starši vodijo interesno dejavnost, 

 prostovoljna pomoč: starši (stari starši) pomagajo v šolski knjižnici, 
pomagajo pri učenju, se vključujejo v prometno varnost otrok, pomagajo 
s svojim ekspertnim znanjem (sooblikujejo šolsko spletno stran ipd.), 

 izobraževanje: šola za starše, predavanje za starše« (Resman, 2009, v 

Ažman, 2012, str. 163164). 
Neformalne oblike sodelovanja vplivajo na boljši partnerski odnos med učitelji 

in starši, saj spodbujajo pozitivna čustva in izboljšujejo komunikacijo ter staršem tako  
omogočajo, da bolje spoznajo življenje v oddelku. Nekatere šole imajo drugačne 
vrednote in so zadržane pri izvajanju neformalnih oblik sodelovanja. Možno je tudi, da 
na primer razrednik iz vzrokov osebne narave, narave dela, slabih izkušenj ali preveč 
obveznosti ne želi izvajanja dodatnega, neobveznega sodelovanja s starši, kar pa 
lahko vodi v težjo graditev partnerskega odnosa (Ažman, 2012). Če je sodelovanje 
med šolo in starši dobro, učenec razvije višja pričakovanja in si zastavlja zahtevnejše 
cilje. Za samo učenje je učenec, katerega starši dobro sodelujejo s šolo, bolj motiviran 
in dosega boljše učne rezultate. Na dolgi rok ti učenci dosegajo celo višjo stopnjo 
izobrazbe (Henderson in Berla, 2003, v Kalin, 2009). 

 

4.2 Sodelovanje učitelja s starši 
 

N. Komljanc (1997) vidi smoter sodelovanja staršev z otrokom in učiteljem 
oziroma s šolo kot celoto v izboljšanju kakovosti otrokovega učenja. Če želimo to 
doseči, je nujno sodelovanje vseh članov sodelovalnega kroga: staršev, učencev in 
učitelja, ki morajo biti pozitivno usmerjeni.  
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Shema 2: Sodelovalni krog (Povzeto po Komljanc idr., 1997) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Učitelj mora s starši neprestano sodelovati. Oblik sodelovanja je poleg 

posredovanja informacij o napredku učenca veliko. T. Ažman (2012) prikaže 
najpogostejše naloge in organizacijske oblike sodelovanja razrednikov s starši:  

 obveščanje staršev o napredku učenca (govorilna ura, pisna 
komunikacija, telefonska oblika komunikacije, elektronska pošta), 

 seznanjanje staršev o dogajanju v šoli (roditeljski sestanki), 

 omogočanje staršem, da se medsebojno spoznajo - roditeljski sestanki 
in neformalne oblike), 

 izobraževanje staršev (predavanja), 

 seznanjanje staršev s problemi učencev, razumevanje družinskih 
problemov in svetovanje (govorilne ure), 

 vključevanje staršev v aktivnosti oddelka (delavnice, šolske in oddelčne 
prireditve, skupni izleti, akcije, pikniki, družabna srečanja in podobno), 

 posredovanje med starši, otroki in šolo (urejanje odnosov med starši in 
drugimi učitelji ali vodstvom šole). 

Postavlja se tehtno vprašanje, ali so učitelji sploh pripravljeni na sodelovanje s 
starši, torej na večji časovni vložek in večjo izpostavljenost pred starši. Kot kaže 
raziskava (Kolar, 2005, v Kolar in Kušar, 2009), učitelji predstavljajo dokaj homogeno 
skupino, ki je mnenja, da sodelovanje s starši poteka že sedaj na zadovoljivi ravni. 
Kljub temu interes s strani učiteljev za sodelovanje s starši igra pomembno vlogo, saj 
učitelji, ki dojemajo odnos med starši in njimi samimi kot pozitiven, hkrati poročajo tudi 
o boljših rezultatih otrok (Dawson in Wymbs, 2016). Lahko pa učiteljevo pomanjkanje 
samozavesti in samozaupanja v zmožnost sodelovanja s starši pripelje do negativnega 
dojemanja staršev. Učitelji lahko zaradi nezaupanja v svoje sposobnosti sodelovanje 
s starši dojemajo kot grožnjo, napad, ocenjevanje njih samih ali kot poskus staršev, da 
bi jim odvzeli avtoriteto (Epstein, 1989, v Mandarakas, 2014). Učitelj mora zato imeti 
določeno znanje na področju sodelovanja. Mednarodna raziskava npr. kaže, da se 
pogosto zgodi, da izobraževanjem v ta namen manjkata doslednost ter globina in so 
prehitro končana, namesto da bi potekala daljše časovno obdobje (Epstein in Sanders, 
2009, v Mandarakas, 2014). Prav tako Epstein (2001, v prav tam) trdi, da na fakultetah 
bodočim učiteljem profesorji ne posredujejo dovolj znanja in veščin v povezavi s 
sodelovanjem s starši, čeprav se zavedajo pomembnosti le-tega. Navadno navajajo 
kot razloge: premalo denarja, prenatrpani urniki ali pa se jim taki praktikumi zdijo 
enostavno neizvedljivi.  

UČENEC 

STARŠI 

UČITELJ 



Razumevanje opisne ocene v 1. razredu osnovne šole pri slovenščini z vidika staršev  Maja Petkovšek 
 

37 
 

Vsekakor se je pomembno zavedati, kako težko je za učitelje sodelovanje s 
starši, saj v raziskavi učitelji prav to označujejo kot najtežji del svojega poklica 
(Landeros, 2010, v Mandarakas, 2014). Učitelji in starši se kljub temu strinjajo, da je 
medsebojna dobra komunikacija ključ do dobrega sodelovanja. Večina staršev delo 
šole in razrednika tudi podpira, seveda obstajajo tudi izjeme. Nekateri starši imajo do 
svojih otrok nerealna pričakovanja, so nepripravljeni sodelovati, se celo žaljivo ali 
obtožujoče obnašajo v odnosu do učiteljev. Kljub vsemu je v tem pogledu učitelj tisti, 
ki je strokovnjak, poklican za to, da se trudi vzpostaviti s starši partnerski odnos ter 
stremi k razumevanju in sprejemanju težav. Razlog slabega sodelovanja je lahko 
preobremenjenost staršev ali slabo poznavanje dela in vloge učitelja s strani staršev 
ter seveda nepoznavanje družine, njenega socialnega ali ekonomskega položaja ipd. 
s strani učiteljev (Ažman, 2012). 

Da do dobrega sodelovanja pridemo, v kolikor so učitelji in starši seveda 
pripravljeni sodelovati, pa je potreben določen čas in obojestranska skrb za dobro 
razumevanje informacij tako z ene kot z druge strani. Pomembno je torej razumevanje 
sporočenega (Holcar, 2009). Povratna informacija mora biti kvalitetna (Kollar in 
Fischer,  2010, v Boon, 2016), če želimo z njo doseči izboljšanje kvalitete dela. V svoji 
raziskavi je Boon (2016) na vzorcu treh parov učencev, starih 10 do 11 let, prišel do 
ugotovitev, da se s sistematičnim učenjem dajanja povratnih informacij le-te postopno 
izboljšujejo, saj se tudi ocenjevalci naučijo, na kaj morajo biti pozorni. Ocenjevalci so 
morali poleg zapisa povratno informacijo utemeljiti in konkretizirati: npr. vejice si 
pravilno postavil, ne ponavljaj istih besed ipd. Pri učencih je bil za razumevanje 
potreben določen čas, da so se navadili na povratno informacijo in jo tudi upoštevali 
pri svojem delu. Za pomembnega se je prav tako pokazal pogovor, ki daje možnost, 
da ocenjevalec lahko poglobljeno razloži posamezno povratno informacijo, saj to 
doprinese k večji učinkovitosti. Hkrati mora tudi prejemnik povratne informacije imeti 
možnost razložiti, kako jo je razumel, saj s tem pripomoremo k boljšemu razumevanju 
(Boud, 2000, Gielen idr., 2010a, 2010b, v Boon, 2016). 

 

4.3 Obveščanje staršev o učenčevih dosežkih oz. ocenah 
 

Pravilnik (52/2013) v 2. členu nalaga učitelju med drugim, da preverja in 
ocenjuje učenčevo znanje tako, da daje učencem in staršem povratne informacije o 
učenčevem individualnem napredovanju ter upošteva poznavanje in razumevanje 
ciljev in standardov, sposobnost analize in interpretacije ter sposobnost ustvarjalne 
uporabe znanja. S tem pravilnik (prav tam) tudi konkretno vpleta starše v opisno 
ocenjevanje. Učencu je sprotno opisno oceno v redovalnico potrebno vpisati 
najkasneje v sedmih dneh po ocenjevanju. Zaključno opisno oceno, s katero učitelj 
opiše učenčev napredek glede doseženih ciljev oziroma standardov znanja, pa le-ta 
oblikuje ob koncu pouka posameznega predmeta. Med šolskim letom šola lahko poda 
staršem učencev prvih razredov le ustno obvestilo o pridobljenih učenčevih ocenah ali 
pisno, v kolikor ustno ni bilo mogoče. Ob zaključku pouka pa učenci prvih razredov 
prejmejo pisno spričevalo z opisnimi ocenami za posamezne predmete (Pravilnik, 
52/2013).  

Za primerjavo naj omenim nekaj primerov o pogostnosti  in načinih obveščanja 
staršev glede učenčevih dosežkov drugod v Evropi. Na Nizozemskem trikrat letno 
posredujejo napredek učencev poleg roditeljskih sestankov. Prav tako trikrat na leto 
obvestijo starše o dosežkih učenca na Finskem, kjer lahko opisno ocenjujejo do 
osmega razreda. Podobno kot pri nas, starše seznanjajo z napredkom učenca na 
Irskem, in sicer na govorilnih urah, medtem ko pisno poročilo dobijo najmanj enkrat 
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letno. Bolj pogosto, in sicer najmanj na tri mesece, mora biti izdelano poročilo o 
napredku učenca v Španiji, danski učitelji pa za vsakega učenca naredijo celo posebni 
izobraževalni načrt, ki zajema osebno, socialno in izobraževalno področje (Bela knjiga, 
2011). 

J. Kalin (2009) vidi prednost seznanitve staršev tudi z obravnavano snovjo 
učenca v tem, da so se starši takrat bolj pripravljeni aktivno vključiti v delo z otrokom 
doma. Izoblikuje se tesnejša povezava s šolo, starši imajo boljše mnenje o šoli in čutijo 
večjo pripadnost šoli. V raziskavi (Cankar, 2012) so starši učencev tretjih razredov zelo 
visoko ocenili tudi pomen pogovora na temo učenčevega napredka v šoli in o 
doseganju ali nedoseganju pričakovanih rezultatov. Tako ni pomembno le zaključno 
spričevalo, temveč tudi sprotno obveščanje staršev s snovjo, napredkom in z opisnimi 
ocenami učencev in sama komunikacija ob posredovanju opisnih ocen, saj navadno 
izvedo za medletne ocene starši največkrat ravno na govorilnih urah. 
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5. EMPIRIČNI DEL 
 

5.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 

Predmet raziskave je bilo ugotoviti razumevanje opisnih ocen pri predmetu 
slovenščina v 1. razredu osnovne šole z vidika staršev. Kljub več raziskavam, ena 
obširnejših je zapisana v knjigi Med opisom in številko (Krek idr., 2005), in kar nekaj 
spremembam kasneje, ob prenovi učnih načrtov leta 2011, si stroka še vedno v 
marsičem ni enotna. Učitelji se izgubljajo v zapisih opisnih ocen, Ministrstvo za šolstvo 
in šport pa »rešuje« problematiko opisnega ocenjevanja kar z odpravljanjem opisnega 
ocenjevanja. Tako onemogoča izboljšanje kakovosti opisnega ocenjevanja za učence 
in starše v prvih treh letih osnovne šole (Krek idr., 2007; Panić, 2004). Najprej je bilo 
ukinjeno opisno ocenjevanje v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, kasneje je 
bilo ukinjeno še opisno ocenjevanje v tretjem razredu osnovne šole, tako da trenutno 
opisno ocenjujemo v slovenskem šolskem prostoru le še učence prvega in drugega 
razreda osnovne šole.  

Glede na to, da je v prvem razredu največ slovenščine, in sicer kar 6 ur 
tedensko, medtem ko je ostalih ur manj, sem se odločila, da z raziskavo ugotovim, 
kakšno je razumevanje opisnih ocen za ta predmet. Dosedanje raziskave, ki sem jih 
zasledila, so preverjale razumevanje opisnih ocen z vidika staršev pri vseh predmetih, 
torej vključno s slovenščino.  

Razumevanje opisnih ocen z vidika staršev je pomembno, saj prvi razred 
obiskujejo učenci z zelo različnim predznanjem, interesi in zmožnostmi. Učitelj mora 
pouk izvajati diferencirano pri vsebinah, ciljih, dejavnostih in zmožnostih (Saksida, 
2007, 2017), hkrati pa staršem posredovati razumljivo opisno oceno, da otroku lahko 
pomagajo in ga spodbujajo. 

Pravilnik (2013) nikjer ne navaja, kako naj bodo predstavljeni cilji in standardi 
znanja ter kriteriji ocenjevanja, zato je način prepuščen učitelju in sprašujem se, ali 
sama seznanitev zares zadosti tudi funkciji razumevanja predstavljenega ali mogoče 
temu pripisujemo premajhen pomen in gre zgolj za formalnost. Zavedati se moramo, 
da prejmejo zadnje, končne, tako imenovane sumativne ocene učenci v spričevalu 
zadnji šolski dan in med počitnicami učitelji nimajo več ne govorilnih ur ne roditeljskih 
sestankov za starše. Starši bi sicer teoretično gledano še lahko prišli v šolo po dodatne 
informacije, vendar se mi v 17-letni praksi to še ni zgodilo. Ocene morajo biti zato 
zapisane staršem razumljivo.  
 

5.2 Metodologija in raziskovalni pristop 
 

Pri raziskovalnem delu sem uporabila kvantitativni pristop z deskriptivno in 
kavzalno neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja 
(Sagadin, 1993). Podatke sem zbrala z nestandardiziranim anketnim vprašalnikom. 

V začetku maja 2017 sem razumljivost anketnega vprašalnika preverila tako, da 
sem ga posredovala petim staršem in petim učiteljem. Na podlagi njihovih pripomb 
sem še enkrat pregledala vsebinsko smiselnost vprašanj in razumevanje le-teh. V 
drugi polovici maja 2017 sem anketne vprašalnike na papirju (angl. PAPI – pen and 
paper interview) odnesla v 3 slovenske osnovne šole, kjer sem prosila ravnateljice za 
sodelovanje pri anketiranju staršev učencev. Predstavila sem jim anketni vprašalnik 
in podrobnosti o namenu raziskave. Ker je bil odziv pri ravnateljicah zelo pozitiven, 
smo se dogovorili, da bodo vsi vpisani učenci drugih razredov odnesli domov anketne 
vprašalnike v odprtih ovojnicah. Tako sem razdelila 219 vprašalnikov. Učiteljice so jih 
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posredovale staršem učencev, ki so v šolskem letu 2015/16 prejeli zaključno 
spričevalo 1. razreda. Starši so anketne vprašalnike v zaprtih ovojnicah vrnili učiteljem, 
s katerimi sem sodelovala. 

Pri obdelavi podatkov sem zagotovila anonimnost in jih uporabila zgolj v 
raziskovalne namene. Za obdelavo podatkov sem uporabila program za statistično 
obdelavo podatkov (angl. SPSS - Statistical Package for the Social Sciences). Za 
opisovanje pomembnih značilnosti vzorca sem izračunala aritmetično sredino in 
standardni odklon. Za numerične spremenljivke sem uporabila parametrične oziroma 
neparametrične metode za ugotavljanje pomembnosti razlik. S pomočjo korelacijskih 
koeficientov sem merila, ali obstaja statistično značilna povezanost med 
spremenljivkami, s pomočjo linearne regresije pa preverjala vpliv neodvisnih 
spremenljivk na odvisno.  

 

5.3 Raziskovalno vprašanje in hipoteze 
 

Na podlagi teoretske razprave predstavljam raziskovalno vprašanje in hipoteze:  
 
R1: Kateri so predlogi staršev za boljše razumevanje opisnih ocen pri predmetu 
slovenščina v 1. razredu? 
 
H1: Starši razumejo končne opisne ocene pri predmetu slovenščina v 1. razredu.  
 
H2: Sprotni zapisi o učenčevem znanju in medletne opisne ocene vplivajo na to, da 
starši razumejo končne opisne ocene pri predmetu slovenščina v 1. razredu. 
 
H3: Mnenje staršev o tem, komu je namenjena končna opisna ocena pri predmetu 
slovenščina v 1. razredu, se statistično pomembno razlikuje glede na njihovo izobrazbo 
in predhodne izkušnje. 
 
H4: Načini pridobivanja informacij o opisnih ocenah pri predmetu slovenščina v 1. 
razredu se statistično pomembno razlikujejo glede na izobrazbo in predhodne izkušnje 
staršev.  
 
H5: Pri iskanju dodatne razlage za razumevanje končnih opisnih ocen iz spričevala pri 
predmetu slovenščina v 1. razredu obstajajo statistično pomembne razlike glede na 
izobrazbo in predhodne izkušnje staršev. 
 
H6: Vrsta ocene pri predmetu slovenščina v 1. razredu, ki je za starše najbolj 
informativna, je statistično pomembno povezana z vrsto ocene, ki jo starši najbolj 
razumejo. 
 
H7: Vrsta ocene pri predmetu slovenščina v 1. razredu, ki po mnenju staršev otroka 
najbolj usmerja k napredku, je statistično pomembno povezana z vrsto ocene, ki bi jo 
starši izbrali za svojega otroka.  
 
H8: Vrsta ocene pri predmetu slovenščina v 1. razredu, ki jo starši najbolj razumejo, je 
statistično pomembno povezana z vrsto ocene, ki bi jo izbrali za svojega otroka.  
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Kot »predhodne izkušnje« opredeljujem v raziskovalnem vprašanju in hipotezah 
dejstvo, da imajo starši učencev, ki so v šolskem letu 2015/16 končali 1. razred 
osnovne šole, starejšega otroka, ki je že bil opisno ocenjen.  

5.4 Analiza anketnega vprašalnika 
 

5.4.1 Opis vzorca 
 

V izbrani, priložnostni vzorec je bilo vključenih 219 staršev učencev drugega 
razreda treh slovenskih osnovnih šol: OŠ Nove Jarše, OŠ Polje, OŠ Vrhovci, ki so v 
šolskem letu 2015/16 prejeli  zaključno spričevalo 1. razreda z opisnimi ocenami. 160 
anketnih vprašalnikov je bilo ustrezno (v celoti) izpolnjenih, kar pomeni, da je anketni 
vprašalnik izpolnilo 73 % staršev.  

 
Preglednica 10: Demografska struktura vzorca 
 N f % 

                          
moški 35 21,9 % 

SPOL ženski 125 78,1 % 

 SKUPAJ 160 100 % 

 nedokončana osnovna šola 0 0 % 

  končana osnovna šola          2 1,3 % 

DOKONČANA končana srednja šola 65 40,6 % 

IZOBRAZBA končana višja šola 26 16,3 % 

 visoka šola ali univerza 53 33,1 % 

 končan magisterij ali doktorat 14 8,8 % 

 SKUPAJ 160 100 % 

 

Razvidno je, da je večina anketiranih staršev ženskega spola (78 %), četrtina, 
oziroma 21,9 % pa moškega spola. V vzorcu se nakazuje, da so matere tiste, ki v veliki 
večini skrbijo za učence v obdobju osnovnošolskega izobraževanja in so v 
pogostejšem kontaktu s šolo kot očetje, kar lahko potrdim tudi iz svoje prakse, saj 
večinoma matere obiskujejo govorilne ure, roditeljske sestanke, pišejo sporočila in 
podobno. Seveda obstajajo tudi očetje v enaki funkciji, a v veliko manjšem številu. 

Iz vzorca staršev je razvidno, da je največ tistih, ki so dokončali srednjo šolo (41 
%), kamor so zajeti vsi od poklicne srednje šole do gimnazije. Sledijo jim starši, ki so 
dokončali visoko šolo ali univerzo (33 %), starši, ki so dokončali višjo šolo (16 %), 
anketiranci, ki so dokončali magisterij ali doktorat (9 %) in starša, ki sta dokončala 
osnovno šolo (1 %). 

Menim, da je izobrazbena struktura anketiranih staršev visoka, saj jih je 

fakulteto zaključilo kar 58,1 %. Statistični urad Republike Slovenije2 v svojih raziskavah 

ugotavlja, da se delež prebivalcev s terciarno izobrazbo veča. 

 

 

 

                                            
2 Republika Slovenija. Statistični urad. Pridobljeno s 

http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/4771, 11. 6. 2017 
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Preglednica 11: Struktura vzorca glede na predhodne izkušnje 
  N f % 

PREDHODNE 
IZKUŠNJE 

imam 84 52,5 % 
nimam 76 47,5 % 

 SKUPAJ 160 100 % 

Glede na predhodne izkušnje sem starše delila na tiste, ki so se z opisnimi 
ocenami že srečali (53 %), torej imajo starejše otroke, ki so bili že opisno ocenjeni,  in 
na tiste, ki so se z opisnimi ocenami srečali prvič, torej predhodnih izkušenj še nimajo 
(48 %).  
 

5.4.2 Rezultati in interpretacija 
 
Starši so odgovarjali na odprto vprašanje, kjer so lahko zapisali predloge za boljše 

razumevanje opisnih ocen pri predmetu slovenščina v 1. razredu. 

 

Tortni grafikon 1: Število podanih predlogov za boljše razumevanje opisnih ocen pri 
predmetu slovenščina v 1. razredu 

 
Od 160 prejetih anket  je zapisalo predloge 31 % staršev.  

 

Tortni grafikon 2: Izobrazbena struktura staršev, ki so podali predloge za boljše  
razumevanje opisnih ocen pri predmetu slovenščina v 1. razredu 

 

31 %

69 %

podan predlog brez podanega predloga

20%

55%

10%

14%

0%

magisterij ali doktorat visoka šola ali univerza višja šola

srednja šola osnovna šola
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Med starši, ki so podali predloge, jih je največ s končano visoko šolo ali univerzo 

(55 %). Staršev z magisterijem ali doktoratom je 20 %, s končano srednješolsko 

izobrazbo 14 %, s končano višješolsko izobrazbo 10 %, medtem ko starša z osnovno 

šolo komentarjev nista pripisala.  

 

Preglednica 12: Število podanih predlogov za boljše razumevanje opisnih ocen pri 
predmetu slovenščina v 1. razredu osnovne šole s strani staršev glede na njihove 
predhodne izkušnje z opisnimi ocenami. 

 N f % 
N 

skupaj 

f % 

skupaj 

Predlagam številčno 

ocenjevanje za predmet 

SLJ v 1. razredu osnovne 

šole. 

brez predhodnih izkušenj 

 
7 14,3 % 

16 32,7 % 
s predhodnimi izkušnjami 

 
9 18,4 % 

Poleg opisnih ocen 

predlagam številčno 

ocenjevanje za predmet 

SLJ v 1. razredu osnovne 

šole. 

brez predhodnih izkušenj 

 
9 18,4 % 

16 32,7 % 
s predhodnimi izkušnjami 

 
7 14,3 % 

Drugi predlogi. 

brez predhodnih izkušenj 

 
10 20,4 % 

 

17 

 

34,7 % 

s predhodnimi izkušnjami 

 
7 14,3 % 

Skupaj  

 

brez predhodnih izkušenj 

 
26 53,1 

 

49 

 

100 % 

s predhodnimi izkušnjami 

 
23 46,9 

 

Med starši, ki so podali predloge za boljše razumevanje opisnih ocen, jih večina 

(53 %) nima prehodnih izkušenj z opisno oceno oziroma jih  (47 %) izkušnje že ima. 

Mnenja sem, da jih je na vprašanje odgovorilo malo. Kot možne razlage navajam, da 

opisne ocene razumejo in zato nimajo predlogov ali pa dejansko ne vedo, kako bi se 

dalo izboljšati opisne ocene. Možno je tudi, da bi jim pisanje na odprto vprašanje vzelo 

preveč časa in so zato odgovorili le na zaprte tipe vprašanj.  

Med odgovori sta se največkrat pojavila dva predloga, in sicer: 

 ponovno številčno ocenjevanje (33 %), 

 kombinirano opisno in številčno ocenjevanje (33 %).  

Prvi predlog torej kaže na željo po ocenah, s kakršnimi so bili v času 

osnovnošolskega šolanja ocenjeni pri jeziku tudi starši sami. Zato menim, da jim je ta 

način ocenjevanja blizu in jim daje občutek umeščenosti v neko lestvico, pri kateri 

vedo, v kateri smeri je njen vrh, torej ocena 5 (odlično).  

Glede ostalih pripomb navajam kot zanimivost še nekaj posameznih predlogov 

(brez popravkov): 

 »Da bi se napisalo tudi, kaj ni dosegla.« 

 »Poudariti z oceno, kje je otrok dober. Ocena bi bila koristna, v kolikor 

bi za otroka predstavljala inspiracijo.« 

 »Tečaj slovenskega jezika za starše, ki slabo govorijo slovensko, ker 

težko razumejo.« 

 »Ni razvidno, kaj se pričakuje oziroma, kaj je predvideno znanje.« 
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 »Natančno branje opisne ocene. V primeru, da nisi pozoren na 

podrobnosti, lahko dobiš napačen vtis.« 

 »Če veš kakšni so cilji, ni težko razumeti.« 

 »Napisati tudi, kaj ni dosegla.« 

 »Starši potrebujemo hitre in enostavne informacije.« 

 »Razlaga ciljev na roditeljskem sestanku (ne vseh).« 

 »Poleg opisne ocene bi bilo potrebno priložiti tudi cilje, ki naj bi jih otroci 

dosegli ob koncu šolskega leta, ker bi na ta način lažje razumeli uspeh 

otroka.« 

 »Opis primerljivosti, opis kaj pomeni njen dosežek, če je napisano, da 

dosega standarde.« 

 »Cilji in razlaga nekje na spletu.« 

 »Potrebno bi bilo zapisati, kaj se v določenem obdobju pričakuje in v 

kolikšni meri to dosega.« 

 »Krajša, bolj strjena ocena.« 

 »Izpis ciljev po alinejah. Ob vsakem cilju opis, do katere mere ga 

dosega.« 

 »Preprostejša terminologija. Kot odrasla in izobražena oseba se 

počutim precej boso, ko berem, kaj zna in česa še ne zna.« 

 »Sem za finski model ocenjevanja, kjer pred 16. letom ni standardnih 

testov, ne domačih nalog, prav tako ni šole pred 7. letom starosti. Šola 

naj bo spodbuda za pripravljenost učiti se.« 

 »Poleg opisne ocene bi starši obvezno morali dobiti kriterije (razlago 

ocene).« 

 »Opisna ocena ti pove »vrednost« takrat, ko jo imaš s čim primerjati. 

Lahko bi poleg izpisa dobili še popoln izpis.« 

Iz zapisanega povzemam, da starši potrebujejo kratke, enostavne zapise in 

neke vrste povzetke v učnih načrtih zapisanih ciljev oziroma standardov znanja. Sicer 

se hitro zgodi, da so izvzeti iz ocenjevanja, kot pojasnjuje M. Kovač Šebart (2000), in 

morajo za napredek učenca vzeti tisto, kar zapiše učitelj. V kolikor je terminologija 

prezahtevna, verjamem, da se starši, kot je zapisal eden izmed staršev, počutijo kljub 

izobraženosti »precej bose«. Pri opisnih ocenah bi morali, kot navaja tudi Krek s 

sodelavci (2005), starši primerjati posamezne opisne ocene s cilji oziroma standardi 

znanja, ki so zapisani v učnih načrtih, česar seveda ne moremo pričakovati. Starši tako 

pri opisnih ocenah ne izvedo, kakšno je znanje njihovega otroka v primerjavi s cilji in 

standardi znanja, kar najverjetneje pogrešajo. 

 
H1: Starši razumejo končne opisne ocene pri predmetu slovenščina v 1. razredu. 
 

Za preverjanje hipoteze sem uporabila enostranski t-test (angl. One-tailed test). 

Enostranski t-test se uporablja za ugotavljanje, ali vzorec prihaja iz populacije z 

določenim povprečjem. Ker je vprašanje merilo razumevanje končne opisne ocene na 

lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam), sem s pomočjo 

enostranskega t-testa preverjala povprečje na vzorcu, večje od vrednosti 3,5. V 

primeru, da je povprečna vrednost večja od vrednosti 3,5, pomeni, da starši končno 

opisno oceno pri predmetu slovenščina iz spričevala razumejo.  
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Preglednica 13: Enostranski test statistike  

 
N Povprečje 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

Razumevanje končne 

ocene 
160 4.1938 .90071 .07121 

 

Povprečje razumevanja končne ocene znaša (4,19 ± 0,90) in je višje od 
populacijske povprečne vrednosti razumevanja končne ocene, in sicer 3,5.  

 
Preglednica 14: Enostranski t test  

 

Testna vrednost= 3.5 

t 

Prostostne 

stopnje 

Signifikanca 

(2-stranski) 

Razlika 

povprečja 

95 % interval zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Razumevanje končne 

ocene 
9.743 159 .000 .69375 .5531 .8344 

 

Razumevanje končne ocene je statistično značilno višje od populacijske 

vrednosti razumevanja končne ocene, t (159) = 9,3743, p = 0,0005. Zaključim lahko, 

da starši razumejo končne opisne ocene iz spričevala za predmet slovenščina. 

Hipotezo 1 lahko tako potrdim. 

Rezultat me je presenetil, saj sem pričakovala, da bo prevladalo 

nerazumevanje, glede na izkušnje, ki jih imam. Mnenja sem, da je izobrazbena 

struktura anketiranih staršev visoka in je zato verjetno tudi razumevanje toliko boljše, 

če seveda govorimo o razumevanju izrazja v zaključnih spričevalih.   

 

H2: Sprotni zapisi o učenčevem znanju in medletne opisne ocene vplivajo na to, 
da starši razumejo končne opisne ocene pri predmetu slovenščina v 1. razredu. 
 

Vse analizirane spremenljivke so bile merjene na lestvici od 1 (sploh se ne 
strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Frekvenčne preglednice so v prilogi 2. 

Za preverjanje hipoteze sem uporabila linearno regresijo. Linearna regresija je 
statistična metoda, ki omogoča primerjavo med odvisnimi ter eno ali več neodvisnimi 
spremenljivkami. Regresijska analiza je napovedovalne narave, saj mi bo omogočila, 
da na podlagi vrednosti neodvisnih spremenljivk napovem vrednost odvisne 
spremenljivke. 
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Model, ki sem ga preverjala s pomočjo linearne regresije, je sledeč: 

 
 
Preglednica 15: Prilagajanje modela 

Model R R kvadrat Prilagojen R 

kvadrat 

Stan. napaka 

ocene 

Durbin-Watson 

test 

1 .364a .132 .121 .84433 2.142 

a. Prediktorji (konstanta): sprotni zapisi o učenčevem znanju, medletne opisne ocene  

b. Odvisna spremenljivka: razumevanje končne opisne ocene 

 

Preglednica prikazuje vrednosti »prilagojenega R-kvadrata. Vrednost 

prilagojenega R-kvadrata predstavlja determinacijski koeficient, ki je definiran na 

intervalu [0,1]. Determinacijski koeficient nam pove, kolikšen del variance ene 

spremenljivke lahko pojasnimo z variiranjem druge. V mojem primeru znaša vrednost 

prilagojenega R-kvadrata 0,121, kar pomeni, da s spremenljivkama »sprotni zapisi o 

učenčevem znanju« in »medletne opisne ocene« lahko pojasnim 12 % variance (razlik) 

v strinjanju staršev z razumevanjem končnih opisnih ocen. Ostale razlike (88 %) so 

rezultat drugih vplivov, ki jih nisem zajela v svoj regresijski model. 

 

Preglednica 16: ANOVAb (analiza variance)  

Model 

Vsota kvadratov Prostostne 

stopnje 

Povprečni 

kvadrat 

F Sig. 

1 Regresija 17.070 2 8.535 11.972 .000b 

Rezidual 111.924 157 .713   

Skupaj 128.994 159    

a. Prediktorji (konstanta): sprotni zapisi o učenčevem znanju, medletne opisne ocene  

b. Odvisna spremenljivka:  razumevanje končne opisne ocene 

 

Preglednica prikazuje, da zastavljen regresijski model napoveduje odvisno 

spremenljivko precej dobro F (2,157) = 11,972, p < 0,0005). Podatki se tako zelo dobro 

prilegajo mojemu modelu. Pri stopnji statistične značilnosti p < 0,0005  obstaja dovolj 

Razumevanje 
končne opisne 

ocene

Sprotni zapisi o 
učenčevem 

znanju

Medletne opisne 
ocene
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dokazov za sklep, da so sprotni zapisi o učenčevem znanju in medletne opisne ocene 

dober  prediktor za razumevanje končne opisne ocene. 

 

Preglednica 17: Regresijski koeficientib  

Model 

Nestandardizirani koeficienti Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. B Stan. napaka Beta 

1 (Konstanta) 2.854 .304  9.387 .000 

Sprotni zapisi o 

učenčevem 

znanju 

.118 .080 .127 1.474 .143 

Medletne opisne 

ocene 
.230 .070 .283 3.285 .001 

a. Prediktorji (konstanta): sprotni zapisi o učenčevem znanju, medletne opisne ocene 

b. Odvisna spremenljivka: razumevanje končne opisne ocene 

 

Preglednica regresijskih koeficientov prikazuje informacije o napovedi in 

statistični pomembnosti vrednosti odvisne spremenljivke od dveh neodvisnih. V mojem 

primeru je regresijska enačba naslednja: 

 

razumevanje končne opisne ocene = 2854 + 0,118(Sprotni zapisi o učenčevem 

znanju) + 0,230(Medletne ocene) 

 

Iz regresijske enačbe je razvidno, da sta oba regresijska koeficienta pozitivna. 

Pozitivna vrednost regresijskega koeficienta pove, za koliko enot se v povprečju 

poveča vrednost odvisne spremenljivke, če se vrednost neodvisne spremenljivke 

poveča za eno enoto. Iz preglednice lahko razberemo, da je le eden od regresijskih 

koeficientov (medletne opisne ocene) statistično značilen, in sicer spremenljivka 

medletne opisne ocene. Ocena regresijskega koeficienta B za omenjeno 

spremenljivko znaša 0,230. To pomeni, da ocenjujemo, da če se strinjanje s 

spremenljivko (medletne opisne ocene) poveča za eno enoto (ena ocena višje na 

lestvici od 1 do 5), se razumevanje končne opisne ocene poveča za 0,230. Koeficient 

je statistično značilen pri statistični značilnosti p < 0,005 . Ker je statistična značilnost 

manjša kot 5 %, zavrnemo ničelno hipotezo in trdimo, da medletne opisne ocene 

vplivajo na razumevanje končne opisne ocene (izraženo kot ocena na lestvici od 1 do 

5). 

Vsebinska interpretacija je naslednja: tisti starši, ki na podlagi medletnih opisnih 
ocen otroku v večji meri pomagajo pri doseganju določenih učnih ciljev, tudi v večji 
meri razumejo končno opisno oceno. Hipotezo 2 lahko tako le delno potrdim. 

Učitelj mora sicer vpisati oceno v sedmih dneh v redovalnico, vendar starši 

medletne opisne ocene navadno vidijo na rednih ali izrednih govorilnih urah ali pa si 

plačajo dostop do vpogleda v elektronsko redovalnico otroka in sproti sledijo ocenam 

na spletu. V prvem razredu učitelji starše pisno obvestijo ob končanem prvem 

ocenjevalnem obdobju. Glede na izkušnje, ki jih imam, menim, da takrat razredniki 

pogosto upoštevajo drugi odstavek 19. člena Pravilnika (52/2013) in starše seznanijo 
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z ocenami ustno, kar se mi zdi tudi bolj kvaliteten prenos informacij, saj lahko starši 

neposredno vprašajo učitelja, če katere izmed ocen ne razumejo, zato dejansko lahko 

medletne ocene pripomorejo k razumevanju končne opisne ocene. O tem pa kritično 

razmišljata M. Doupona Horvat in B. N. Brečko (2004), ko pravita, da če morajo starši 

priti v šolo po informacije, potem sploh ni potrebe po uporabi opisnih ocen, saj bi na ta 

način posredovane številčne ocene bile lahko enako informativne. Poudarjata, da je 

potrebno opisne ocene že v osnovi zapisati tako, da jih bodo starši razumeli brez 

dodatnih razlag.  

 

H3: Mnenje staršev o tem, komu je namenjena končna opisna ocena pri 
predmetu slovenščina v 1. razredu, se statistično pomembno razlikuje glede na 
njihovo izobrazbo in predhodne izkušnje. 
 

Da bi preverila zgoraj zastavljeno hipotezo, sem s pomočjo računalniškega 
programa SPSS izvedla bivariatno analizo. Z uporabo kontingenčne preglednice sem 
preverjala povezanost za nominalni in ordinalni tip spremenljivk. Kontingenčna 
preglednica namreč podaja informacije o tem, ali so razlike v porazdelitvi mnenj o tem, 
komu je namenjena končna opisna ocena glede na izobrazbo in predhodne izkušnje 
statistično značilne (torej obstaja povezanost med spremenljivkami na populaciji) in ne 
le učinek vzorca. 

V ta namen sem si postavila naslednji dve hipotezi o povezanosti opazovanih 
spremenljivk: 

H0: kategorični spremenljivki sta neodvisni. 

H1: kategorični spremenljivki sta odvisni. 

V primeru, da bo stopnja tveganja večja od 5 % oziroma ko bo vrednost 

prilagojenih rezidualov statistično neznačilna, bom hipotezo H1 zavrnila. 

Za preverjanje teh domnev (oziroma H0) na osnovi vzorčnih podatkov, podanih 
v kontingenčni preglednici, sem uporabila Pearsonov hi-kvadrat test. Ta test meri 
prilagojenost empiričnih frekvenc teoretičnim in se porazdeljuje po porazdelitvi z m = k 
- 1 prostostnimi stopinjami, ki so enake številu vrednosti spremenljivke ali celic (k) 
minus število količin, dobljenih iz podatkov, ki so uporabljeni za izračun teoretičnih 
frekvenc.  

Vprašanje, ki sem ga analizirala (Komu je po vašem mnenju namenjena končna 
opisna ocena pri predmetu slovenščina v 1. razredu OŠ?), je staršem ponujalo več 
možnih odgovorov. Sestavljeno je bilo iz več trditev, in sicer: 

a) staršem, 

b) učencem, 

c) učiteljem, ki trenutno poučujejo učenca, 

d) učiteljem, ki bodo v bodoče poučevali učenca, 

e) drugo. 

Vsakega izmed možnih odgovorov sem nato obravnavala kot ločeno vprašanje, 
ki ima vrednosti DA in NE. Spremenljivke sem analizirala s Pearsonovim hi-kvadrat 
testom. 

V nadaljevanju predstavljam analizo posameznih trditev za spremenljivko 
končna opisna ocena pri predmetu slovenščina je namenjena staršem. 
 
 
 
 



Razumevanje opisne ocene v 1. razredu osnovne šole pri slovenščini z vidika staršev  Maja Petkovšek 
 

49 
 

Preglednica 18: Kontingenčna preglednica empiričnih frekvenc in strukturnih 
odstotkov spremenljivk izobrazba in končna opisna ocena je namenjena staršem 
 

 

Končna opisna 

ocena je namenjena 

staršem 

Skupaj Da Ne 

Izobrazba Končana osnovna šola Frekvenca 2 0 2 

% Izobrazba 100 % 0 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
.7 -.7  

Končana srednja šola Frekvenca 46 19 65 

% Izobrazba 70.8 % 29.2 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
-3.2 3.2  

Končana višja šola Frekvenca 20 6 26 

% Izobrazba 76.9 % 23.1 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
-.8 .8  

Visoka šola ali univerza Frekvenca 51 2 53 

% Izobrazba 96.2 % 3.8 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
3.2 -3.2  

Končan magisterij ali 

doktorat 

Frekvenca 13 1 14 

% Izobrazba 92.9 % 7.1 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
1.1 -1.1  

Skupaj Frekvenca 132 28 160 

% Izobrazba 82.5 % 17.5 % 100 % 

 
Iz preglednice je razvidno, da se deleži odgovorov glede na izobrazbo 

razlikujejo (celice označene odebeljeno). Razvidno je, da so starši, ki so dokončali 
visoko šolo ali univerzo, tudi v večji meri obkroževali odgovor DA, oziroma so menili, 
da je končna opisna ocena pri predmetu slovenščina namenjena staršem. Enako velja 
tudi za preostale izobrazbene kategorije. 
 
Preglednica 19 Pearsonov hi-kvadrat test povezanosti spremenljivk izobrazba in 
končna opisna ocena je namenjena staršem 

 Vrednost Prostostne stopnje Signifikanca 

Pearsonov hi-kvadrat 15.137 4 .004 

Skupaj 160   
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Ob stopnji značilnosti, manjši od 0,05, lahko trdimo, da sta izobrazba in mnenje 
o tem, da je končna opisna ocena pri predmetu slovenščina v 1. razredu, namenjena 
staršem, statistično značilno povezani. Stopnja statistične značilnosti je torej manjša 
od 0,05. Tveganje, da sprejmemo napačen sklep, ko zavrnemo ničelno domnevo, je 
manjše od 0,05, torej zelo majhno in jo lahko zavrnemo.  

Vendar pa nam statistična značilnost Pearsonovega hi-kvadrat testa ne poda 
informacij o tem, ali je spremenljivka mnenje o tem, ali je končna opisna ocena 
namenjena staršem, statistično značilno povezana z vsemi kategorijami izobrazbe. Da 
bi preverila, ali je tako, sem v preglednici 20 izračunala tudi prilagojene reziduale in 
njihove statistične značilnosti. Ugotovila sem, da statistična značilnost obstaja pri 
kategoriji »končana srednja šola« in kategoriji »visoka šola ali univerza«. Torej le za ti 
dve kategoriji lahko trdim, da se statistično pomembno razlikujeta glede na mnenje 
staršev o tem, da je končna opisna ocena namenjena njim. 

Sledi še analiza drugega dela hipoteze, in sicer mnenje staršev o tem, komu je 
namenjena končna opisna ocena pri predmetu slovenščina, se statistično pomembno 
razlikuje glede na njihove predhodne izkušnje. 

Preglednica 20: Kontingenčna preglednica empiričnih frekvenc in strukturnih 
odstotkov spremenljivk predhodne izkušnje in končna opisna ocena je namenjena 
staršem 

 

Končna opisna ocena 

je namenjena staršem 

Skupaj Da Ne 

Predhodne izkušnje 

s končnimi opisnimi 

ocenami 

Da Frekvenca 71 13 84 

% Predhodne izkušnje 84.5 % 15.5 % 100 % 

Prilagojeni reziduali .7 -.7  

Ne Frekvenca 61 15 76 

% Predhodne izkušnje 80.3 % 19.7 % 100 % 

Prilagojeni reziduali -.7 .7  

Skupaj Frekvenca 132 28 160 

% Predhodne izkušnje 82.5 % 17.5 % 100 % 

Starši, ki imajo predhodne izkušnje s končnimi opisnimi ocenami, so v 84,5 % 

primerov odgovorili, da je končna opisna ocena namenjena staršem. Prav tako so tudi 

starši, ki predhodnih izkušenj s končnimi opisnimi ocenami nimajo, v  80,3 % primerov 

odgovorili, da je končna opisna ocena namenjena staršem. Odstotki se glede na 

razreda zelo malo razlikujejo, kar nakazuje, da povezanost med spremenljivkama ne 

obstaja. 

 

Preglednica 21: Pearsonov hi-kvadrat test povezanosti spremenljivk predhodne 
izkušnje in končna opisna ocena je namenjena staršem 

 Vrednost Prostostne stopnje Signifikanca 

Pearsonov hi-kvadrat .502 1 .479 

Skupaj 160   
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Na podlagi vrednosti Pearsonovega hi-kvadrat testa ((1) = 0,502, p = 0.479) 
lahko sklepam, da se mnenje staršev o tem, ali je končna opisna ocena namenjena 
staršem ali ne, ne razlikuje statistično pomembno glede na predhodne izkušnje. 

V nadaljevanju predstavljam analizo posameznih trditev za spremenljivko 
končna opisna ocena je namenjena učencem.  
 
Preglednica 22: Kontingenčna preglednica empiričnih frekvenc in strukturnih 
odstotkov spremenljivk izobrazba in končna opisna ocena je namenjena učencem 

 

Končna opisna 

ocena je namenjena 

učencem 

Skupaj Da Ne 

Izobrazba Končana osnovna šola Frekvenca 2 0 2 

% Izobrazba 100 % 0 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
1.5 -1.5 

 

Končana srednja šola Frekvenca 41 24 65 

% Izobrazba 63.1 % 36.9 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
3.1 -3.1 

 

Končana višja šola Frekvenca 13 13 26 

% Izobrazba 50 % 50 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
.2 -.2 

 

Visoka šola ali univerza Frekvenca 15 38 53 

% Izobrazba 28.3 % 71.7% 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
-3.5 3.5 

 

Končan magisterij ali 

doktorat 

Frekvenca 6 8 14 

% Izobrazba 42.9 % 57.1 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
-.4 .4 

 

Skupaj Frekvenca 77 83 160 

% Izobrazba 48.1 % 51.9% 100 % 

 
Deleži odgovorov namenjenosti končne opisne ocene staršev se glede na 

izobrazbo razlikujejo – obstaja neka povezanost (vsebinsko lahko govorimo tudi o 
odvisnosti). 
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Preglednica 23: Pearsonov hi-kvadrat test povezanosti spremenljivk izobrazba in 
končna opisna ocena je namenjena učencem 

 Vrednost Prostostne stopnje Signifikanca 

Pearsonov hi-kvadrat 16.511 4 .002 

Skupaj 160   

 

Ob stopnji značilnosti, manjši od 0,05, lahko trdimo, da sta izobrazba in mnenje 
o tem, da je končna opisna ocena pri predmetu slovenščina v 1. razredu OŠ 
namenjena učencem, statistično značilno povezana.   

Da bi preverila, ali je spremenljivka mnenje o tem, ali je končna opisna ocena 
namenjena učencem statistično značilno povezana z vsemi kategorijami izobrazbe, 
sem tudi v tem primeru izračunala prilagojene reziduale in njihove statistične vrednosti. 
Tako kot v prejšnjem primeru se je izkazalo, da statistična značilnost obstaja pri 
kategoriji »končana srednja šola« in kategoriji »visoka šola ali univerza«. Torej le za ti 
dve kategoriji lahko trdim, da se statistično pomembno razlikujeta glede na mnenje 
staršev o tem, da je končna opisna ocena namenjena učencem. 

Predstavljam še analizo drugega dela hipoteze, in sicer mnenje staršev o tem, 
komu je namenjena končna opisna ocena, se statistično pomembno razlikuje glede na 
njihove predhodne izkušnje.  

 
Preglednica 24: Kontingenčna preglednica empiričnih frekvenc in strukturnih 
odstotkov spremenljivk predhodne izkušnje in končna opisna ocena je namenjena 
staršem 

 

Končna opisna ocena 

je namenjena učencem 

Skupaj Da Ne 

Predhodne izkušnje 

s končnimi opisnimi 

ocenami 

Da Frekvenca 37 47 84 

% Predhodne izkušnje 44 % 56 % 100 % 

Prilagojeni reziduali -1.1 1.1  

Ne Frekvenca 40 36 76 

% Predhodne izkušnje 52.6 % 47.4% 100 % 

Prilagojeni reziduali 1.1 -1.1  

Skupaj Frekvenca 77 83 160 

% Predhodne izkušnje 48.1 % 51.9 % 100 % 

 

Razberemo lahko, da se deleži odgovorov med kategorijama zelo malo 

razlikujejo, kar nakazuje, da med spremenljivkama ni povezanosti. 
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Preglednica 25: Pearsonov hi-kvadrat test povezanosti spremenljivk predhodne 
izkušnje in končna opisna ocena je namenjena staršem 

 Vrednost Prostostne stopnje Signifikanca 

Pearsonov hi-kvadrat 1.178 1 .278 

Skupaj 160   

 
Med spremenljivkama ni statistično značilne povezave (Pearsonov hi-kvadrat(1) 

= 1,178, p = 0,278) med predhodnimi izkušnjami s končnimi opisnimi ocenami in 
mnenjem o tem, ali je učencem namenjena končna opisna ocena; to pomeni, da se 
mnenje staršev o tem, ali je končna opisna ocena namenjena učencem ali ne, ne 
razlikuje statistično pomembno glede na predhodne izkušnje. 

 V nadaljevanju predstavljam analizo posameznih trditev za spremenljivko 
končna opisna ocena je namenjena učiteljem, ki trenutno poučujejo učenca. 
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Preglednica 26: Kontingenčna preglednica empiričnih frekvenc in strukturnih 
odstotkov spremenljivk izobrazba in končna opisna ocena je namenjena učiteljem, ki 
trenutno poučujejo učenca 

 

Končna opisna 

ocena je namenjena 

učiteljem, ki trenutno 

poučujejo učenca 

Skupaj Da Ne 

Izobrazba Končana osnovna šola Frekvenca 0 2 2 

% Izobrazba 0 % 100 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
-1.0 1.0 

 

Končana srednja šola Frekvenca 23 42 65 

% Izobrazba 35.4 % 64.6 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
.4 -.4 

 

Končana višja šola Frekvenca 7 19 26 

% Izobrazba 26.9 % 73.1 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
-.8 .8 

 

Visoka šola ali univerza Frekvenca 20 33 53 

% Izobrazba 37.7 % 62.3 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
.8 -.8 

 

Končan magisterij ali 

doktorat 

Frekvenca 4 10 14 

% Izobrazba 28.6 % 71.4 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
-.4 .4 

 

Skupaj Frekvenca 54 106 160 

% Izobrazba 33.8 % 66.3 % 100 % 

 
Odstotki se glede na izobrazbo ne razlikujejo veliko.  
 

Preglednica 27: Pearsonov hi-kvadrat test povezanosti spremenljivk izobrazba in 
končna opisna ocena je namenjena učiteljem, ki trenutno poučujejo učenca 

 
Vrednost Prostostne stopnje Signifikanca 

Pearsonov hi-kvadrat 2.183 4 .702 

Skupaj 160   

 
Ob stopnji značilnosti, večji od 0,05, izobrazba in mnenje o tem, da je končna 

opisna ocena pri predmetu slovenščina v 1. razredu OŠ namenjena učiteljem, ki 
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trenutno poučujejo učenca, nista statistično značilno povezana  (Pearsonov hi-
kvadrat(1) = 2,183, p = 0.702). Odgovori staršev se ne razlikujejo statistično 
pomembno glede na izobrazbo.  

Predstavljam še analizo drugega dela hipoteze, in sicer mnenje staršev o tem, 
komu je namenjena končna opisna ocena, se statistično pomembno razlikuje glede na 
njihove predhodne izkušnje.  

 
Preglednica 28: Kontingenčna preglednica empiričnih frekvenc in strukturnih 
odstotkov spremenljivk predhodne izkušnje in končna opisna ocena je namenjena 
učiteljem, ki trenutno poučujejo učenca 

 

Končna opisna ocena je 

namenjena učiteljem, ki 

trenutno poučujejo 

učenca 

Skupaj Da Ne 

Predhodne izkušnje s 

končnimi opisnimi 

ocenami 

Da Frekvenca 28 56 84 

% Predhodne izkušnje 33.3 % 66.7 % 100 % 

Prilagojeni reziduali -.1 .1  

Ne Frekvenca 26 50 76 

% Predhodne izkušnje 34.2 % 65.8 % 100 % 

Prilagojeni reziduali .1 -.1  

Skupaj Frekvenca 54 106 160 

% Predhodne izkušnje 33.8 % 66.3 % 100 % 

 
Razberemo lahko, da se deleži odgovorov med kategorijama malo razlikujejo, 

kar nakazuje, da med spremenljivkama ni povezanosti.  
 

Preglednica 29: Pearsonov hi-kvadrat test povezanosti spremenljivk predhodne 
izkušnje in končna opisna ocena je namenjena učiteljem, ki trenutno poučujejo 
učenca 

 Vrednost Prostostne stopnje Signifikanca 

Pearsonov hi-kvadrat 0.014 1 .907 

Skupaj 160   

 
Med spremenljivkama ni statistično značilne povezave (Pearsonov hi-kvadrat(1) 

= 0,014, p = 0,907) med predhodnimi izkušnjami s končnimi opisnimi ocenami in 
mnenjem o tem, ali je učiteljem, ki trenutno poučujejo učenca namenjena končna 
opisna ocena. 

V nadaljevanju predstavljam analizo posameznih trditev za spremenljivko 
končna opisna ocena je namenjena učiteljem, ki bodo v prihodnje poučevali 
učenca.  
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Preglednica 30: Kontingenčna preglednica empiričnih frekvenc in strukturnih 
odstotkov spremenljivk izobrazba in končna opisna ocena je namenjena učiteljem, ki 
bodo v bodoče poučevali učenca 

 

Končna opisna 

ocena je namenjena 

učiteljem, ki bodo v 

bodoče poučevali 

učenca 

Skupaj Da Ne 

Izobrazba Končana osnovna šola Frekvenca 0 2 2 

% Izobrazba 0 % 100 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
-.9 .9 

 

Končana srednja šola Frekvenca 13 52 65 

% Izobrazba 20 % 80 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
-1.9 1.9 

 

Končana višja šola Frekvenca 9 17 26 

% Izobrazba 34.6 % 65.4 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
.8 -.8 

 

Visoka šola ali univerza Frekvenca 19 34 53 

% Izobrazba 35.8 % 64.2 % 100.0 % 

Prilagojeni 

reziduali 
1.5 -1.5 

 

Končan magisterij ali 

doktorat 

Frekvenca 4 10 14 

% Izobrazba 28.6 % 71.4 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
.0 .0 

 

Skupaj Frekvenca 45 115 160 

% Izobrazba 28.1 % 71.9 % 100 % 

 
Odstotki odgovorov kategorije DA in kategorije NE spremenljivke končna opisna 

ocena je namenjena učiteljem, ki bodo v bodoče poučevali učenca, se glede na 
izobrazbo ne razlikujejo veliko.  
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Preglednica 31: Pearsonov hi-kvadrat test povezanosti spremenljivk izobrazba in 
končna opisna ocena je namenjena učiteljem, ki bodo v bodoče poučevali učenca 

 
Vrednost Prostostne stopnje Signifikanca 

Pearsonov hi-kvadrat 5.013 4 .286 

Skupaj 160   

 
Ob stopnji značilnosti, večji od 0,05, izobrazba in mnenje o tem, da je končna 

opisna ocena pri predmetu slovenščina v 1. razredu OŠ namenjena učiteljem, ki bodo 
poučevali učenca, nista statistično značilno povezani (Pearsonov hi-kvadrat(1) = 
5,013, p = 0,296).   

Predstavljam še analizo drugega dela hipoteze, in sicer mnenje staršev o tem, 
komu je namenjena končna opisna ocena, se statistično pomembno razlikuje glede na 
njihove predhodne izkušnje. 

 
Preglednica 32: Kontingenčna preglednica empiričnih frekvenc in strukturnih 
odstotkov spremenljivk predhodne izkušnje in končna opisna ocena je namenjena 
učiteljem, ki bodo v bodoče poučevali učenca 

 

Končna opisna ocena je 

namenjena učiteljem, ki 

bodo v bodoče 

poučevali učenca 

Skupaj Da Ne 

Predhodne izkušnje s 

končnimi opisnimi 

ocenami 

Da Frekvenca 26 58 84 

% Predhodne izkušnje 31 % 69 % 100 % 

Prilagojeni reziduali .8 -.8  

Ne Frekvenca 19 57 76 

% Predhodne izkušnje 25 % 75 % 100 % 

Prilagojeni reziduali -.8 .8  

Skupaj Frekvenca 45 115 160 

% Predhodne izkušnje 28.1 % 71.9 % 100 % 

Razberemo lahko, da se deleži odgovorov med kategorijama malo razlikujejo, 

kar nakazuje, da med spremenljivkama ni povezanosti. 

Preglednica 33: Pearson hi-kvadrat test povezanosti spremenljivk izkušnje in končna 
opisna ocena je namenjena učiteljem, ki bodo v bodoče poučevali učenca 

 Vrednost Prostostne stopnje Signifikanca 

Pearsonov hi-kvadrat .699 1 .403 

Skupaj 160   

 
Med spremenljivkama ni statistično značilne povezave (Pearsonov hi-kvadrat(1) 

= 0,699, p = 0,403) med predhodnimi izkušnjami s končnimi opisnimi ocenami in 
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mnenjem o tem, ali je učiteljem, ki bodo poučevali učenca namenjena končna opisna 
ocena. 

Glede na dobljene rezultate analize nimam dovolj dokazov, da bi lahko zavrnila 
H0 (ničelno domnevo) in potrdila H1 (alternativno domnevo). Hipotezo 3 zavrnem. 
Predhodne izkušnje, ki jih imajo starši, torej ne vplivajo na njihovo mnenje o tem, komu 
je namenjena opisna ocena in prav tako ne izobrazba staršev.  
 
Grafikon 3: Mnenje staršev o tem, komu je namenjena končna opisna ocena pri 
predmetu slovenščina 

 

 
 

Večina staršev (83 %) meni, da so končne opisne ocene pri predmetu 
slovenščina v prvem razredu namenjene prav njim. Starši so se tako najverjetneje 
odločili, ker učenci sami v prvem razredu opisnih ocen večinoma še ne znajo prebrati 
z razumevanjem, kar lahko potrdim iz prakse. Zato so oni tisti, ki so jim v največji meri 
namenjene opisne ocene in je toliko pomembnejše dejstvo, da jih morajo razumeti.  

Zanimalo me je tudi, kakšna je povezava med načini, s katerimi starši 
pridobivajo informacije o opisnih ocenah pri predmetu slovenščina, in njihovo 
izobrazbo ter predhodnimi izkušnjami. 
 
H4: Načini pridobivanja informacij o opisnih ocenah pri predmetu slovenščina v 
1. razredu se statistično pomembno razlikujejo glede na izobrazbo in predhodne 
izkušnje staršev. 

 

Vprašanje je spraševalo o osmih različnih načinih, vsak izmed načinov pa je 
imel dva možna odgovora, in sicer DA ali NE. Kontingenčne preglednice in Pearsonovi 
hi-kvadrat testi osmih načinov so predstavljeni v nadaljevanju. 

Da bi preverila zastavljeno hipotezo, sem si tudi v tem primeru postavila dve 
hipotezi o povezanosti spremenljivk, in sicer: 

H0: kategorični spremenljivki sta neodvisni. 
H1: kategorični spremenljivki sta odvisni. 
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Naredila sem kontingenčno preglednico in izračunala vrednosti Pearsonovega 
hi-kvadrata. Ker sem imela v podatkovni bazi 8 različnih načinov, ki so se nanašali na 
pridobivanje informacij o opisnih ocenah za predmet slovenščina, sem se odločila, da 
vrednosti Pearsonovega hi-kvadrata za spremenljivko izobrazba in vrednosti 
Pearsonovega hi-kvadrata za spremenljivko predhodne izkušnje s končnimi opisnimi 
ocenami za vse načine predstavim v dveh preglednicah. Razlog za to je večja 
preglednost nad dobljenimi rezultati analiz in manjše število preglednic.  
 
Preglednica 34: Pearsonov hi-kvadrat test povezanosti izobrazbe in različnih načinov 
pridobivanja dodatnih informacij o opisnih ocenah pri predmetu slovenščina med 
šolskim letom 

Način vrednost Prostostne stopnje Signifikanca 
 

Na roditeljskih sestankih .619 4 .961 

Na govorilnih urah 1.753 4 .781 

Preko telefona 2.028 4 .731 

Preko računalniških programov (Lo.Polis) 2.977 4 .564 

Preko elektronske pošte 2.463 4 .651 

Ko pripeljem ali odpeljem otroka v/iz šolo/e 4.938 4 .294 

Na odprtih učnih urah/delavnicah 8.423 4 .077 

Na osnovi sprotnih zapisov učiteljice 1.736 4 .784 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pearsonov hi-kvadrat 
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Preglednica 35: Pearsonov hi-kvadrat test povezanosti predhodnih izkušenj s 
končnimi opisnimi ocenami in različnih načinov pridobivanja dodatnih informacij o 
opisnih ocenah pri predmetu slovenščina med šolskim letom 
 

Način vrednost Prostostne stopnje Signifikanca 

Na roditeljskih sestankih .590 1 .442 

Na govorilnih urah 3.523 1 .061 

Preko telefona 2.443 1 .118 

Preko računalniških programov (Lo.Polis) .174 1 .676 

Preko elektronske pošte .108 1 .742 

Ko pripeljem ali odpeljem otroka v/iz šolo/e .021 1 .884 

Na odprtih učnih urah/delavnicah 2.794 1 .095 

Na osnovi sprotnih zapisov učiteljice .001 1 .970 

 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrata v zadnjih dveh preglednicah je pri vseh 
spremenljivkah večja od vrednosti 0,05, to pomeni, da med spremenljivkami ne 
obstajajo statistično značilne povezanosti. Hipotezo H1 zato zavrnem in sprejmem H0. 
To pomeni, da se pri načinih pridobivanja informacij o opisnih ocenah za predmet 
slovenščina ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede na izobrazbo in 
predhodne izkušnje staršev. Hipotezo H4 zato zavrnem. 
 
Grafikon 4: Število različnih načinov pridobivanja dodatnih informacij o opisnih ocenah 
pri predmetu slovenščina med šolskim letom 

 

52 %

91 %

6 %

14 %
21 %

39 %

9 %

78 %

0

20

40

60

80

100

120

140

160

roditeljski
sestanki

govorilne
ure

telefonski
pogovori

računalniški
programi

elektronska
pošta

ko
pripeljem,
odpeljem

otroka

na odprtih
učnih urah

na osnovi
sprotnih
zapisov

učiteljice

Št
ev

ilo
 p

ri
d

o
b

lje
n

ih
 i

n
fo

rm
ac

ij

Različni načini pridobivanja dodatnih informacij 

Pearsonov hi-kvadrat 



Razumevanje opisne ocene v 1. razredu osnovne šole pri slovenščini z vidika staršev  Maja Petkovšek 
 

61 
 

Glede na rezultate raziskave v grafikonu 4 lahko za vzorec povem, da starši 

največ dodatnih informacij o opisnih ocenah pri predmetu slovenščina med šolskim 

letom dobijo na formalnih srečanjih, in sicer na govorilnih urah (91 %). Prav tako je več 

kot tri četrtine staršev odgovorilo, da pridobijo dodatne informacije na osnovi sprotnih 

zapisov učiteljice, npr. v zvezkih (78 %).  Malo več kot polovica staršev (52 %) je 

pritrdila, da dobijo dodatne informacije o opisnih ocenah na roditeljskih sestankih, kar 

me preseneča, saj naj bi učitelj ravno na roditeljskih sestankih najlažje starše obvestil 

o ocenah in zagotovil javnost ocenjevanja, ki jo predpisuje 4. člen Pravilnika 

(52/2013).3 Iz prakse lahko potrdim, da učitelji na roditeljskih sestankih starše preskopo 

seznanijo z opisnimi ocenami, ker imajo običajno omejen čas in preveč točk dnevnega 

reda. Roditeljski sestanki pa so glede na letni delovni načrt šole planirani le dvakrat do 

trikrat letno. Zanimiv je delež dodatnih informacij v zvezkih (78 %), ki pa se v povezavi 

z razumevanjem končne opisne ocene pri predmetu slovenščina v 1. razredu ni 

pokazal statistično pomembno. 

 

H5: Pri iskanju dodatne razlage za razumevanje končnih opisnih ocen iz 
spričevala pri predmetu slovenščina v 1. razredu obstajajo statistično 
pomembne razlike glede na izobrazbo in predhodne izkušnje staršev. 
 

Staršem sem zastavila vprašanje: »Ali ste za lažje razumevanje končnih opisnih 
ocen iz spričevala pri predmetu slovenščina v 1. razredu poiskali dodatno razlago?«  
Ponujena sta bila dva možna odgovora, in sicer odgovor DA in odgovor NE. Na podlagi 
odgovorov sem želela ugotoviti, ali se odgovori staršev statistično pomembno 
razlikujejo glede na izobrazbo in predhodne izkušnje s končnimi opisnimi ocenami. 

Najprej sem postavila naslednji dve hipotezi o povezanosti opazovanih 
spremenljivk: 

H0: kategorični spremenljivki sta neodvisni. 

H1: kategorični spremenljivki sta odvisni. 

Nato sem naredila še kontingenčno preglednico in izračunala Pearsonov hi-kvadrat 

test.  

 

 

 

 

 

 

                                            
3 4. člen Pravilnika (52/2013)govori o javnosti ocenjevanja in obveščanju. Pri ocenjevanju znanja učenca 

mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja, ki se zagotavlja zlasti: 

– s seznanitvijo staršev in učenca s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter 
napredovanje učenca, 

– s predstavitvijo ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu, za posamezno 
ocenjevalno obdobje,  

– s predstavitvijo kriterijev ocenjevanja ...« 
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Preglednica 36: Kontingenčna preglednica empiričnih frekvenc ter strukturnih 
odstotkov spremenljivk izobrazba in iskanje dodatne razlage za razumevanje končnih 
opisnih ocen iz spričevala 

 

Iskanje dodatne 

razlage za končno 

razumevanje opisnih 

ocen iz spričevala 

Skupaj Da Ne 

Izobrazba Končana osnovna šola Frekvenca 0 2 2 

% Izobrazba 0 % 100 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
-.4 .4 

 

Končana srednja šola Frekvenca 2 63 65 

% Izobrazba 3.1 % 96.9 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
-1.4 1.4 

 

Končana višja šola Frekvenca 2 24 26 

% Izobrazba 7.7 % 92.3 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
.3 -.3 

 

Visoka šola ali univerza Frekvenca 5 48 53 

% Izobrazba 9.4 % 90.6 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
1.2 -1.2 

 

Končan magisterij ali 

doktorat 

Frekvenca 1 13 14 

% Izobrazba 7.1 % 92.9 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
.1 -.1 

 

Skupaj Frekvenca 10 150 160 

% Izobrazba 6.3 % 93.8 % 100 % 

 
 
Preglednica 37: Pearsonov hi-kvadrat test povezanosti izobrazbe in iskanja dodatne 
razlage za razumevanje končnih opisnih ocen iz spričevala 

 
Vrednost Prostostne stopnje Signifikanca 

Pearsonov hi-kvadrat 2.279 4 .685 

Skupaj 160   

 
Pearsonov hi-kvadrat(4) = 0,619, p = 0,961) je statistično neznačilen. Torej pri 

iskanju dodatne razlage za končno razumevanje opisnih ocen iz spričevala ne obstaja 
statistično pomembna razlika glede na izobrazbo. 
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Predstavljam še analizo drugega dela hipoteze, in sicer pri iskanju dodatne 
razlage za končno razumevanje opisnih ocen iz spričevala obstajajo statistično 
pomembne razlike glede na predhodne izkušnje staršev. 
 
Preglednica 38: Kontingenčna preglednica empiričnih frekvenc ter strukturnih 
odstotkov spremenljivk predhodne izkušnje in iskanje dodatne razlage za 
razumevanje končnih opisnih ocen iz spričevala 

 

Iskanje dodatne razlage 

za končno razumevanje 

opisnih ocen iz 

spričevala 

Skupaj Da Ne 

Predhodne izkušnje s 

končnimi opisnimi 

ocenami 

Da Frekvenca 8 76 84 

% Predhodne izkušnje 9.5 % 90.5 % 100 % 

Prilagojeni reziduali 1.8 -1.8  

Ne Frekvenca 2 74 76 

% Predhodne izkušnje 2.6 % 97.4 % 100 % 

Prilagojeni reziduali -1.8 1.8  

Skupaj Frekvenca 10 150 160 

% Predhodne izkušnje 6.3 % 93.8 % 100 % 

Razberemo lahko, da se deleži odgovorov med kategorijama malo razlikujejo, 

kar nakazuje, da med spremenljivkama ni povezanosti. 

Preglednica 39: Pearsonov hi-kvadrat test povezanosti predhodnih izkušenj in iskanja 
dodatne razlage za razumevanje končnih opisnih ocen iz spričevala 

 Vrednost Prostostne stopnje Signifikanca 

Pearsonov hi-kvadrat 3.235 1 .072 

Skupaj 160   

    

 

Pearsonov hi-kvadrat(1) = 3,235, p = 0,072) je statistično neznačilen. Torej pri 
iskanju dodatne razlage za končno razumevanje opisnih ocen iz spričevala ne obstaja 
statistično pomembna razlika glede na predhodne izkušnje s končnimi opisnimi 
ocenami. Hipotezo H5 zavrnem. 

Za vzorec lahko povem, da 94 % staršev ni poiskalo dodatne razlage, iz česar 
lahko sklepam, da so končne opisne ocene pri predmetu slovenščina res razumeli. 
Tisti, ki pa so potrebovali dodatno razlago (6 %), so navedli, da so jo poiskali pri drugi 
učiteljici, prijateljici, ki ima tudi otroka v šoli ali na spletu. 

Med odgovori, ki so jih starši zapisali ob vprašanju, v zvezi s čim so iskali 

dodatno razlago končnih opisnih ocen pri predmetu slovenščina, lahko povzamem 

(brez popravkov): 

 v zvezi z opisom, ki mi ni bil razumljiv, 

 primerjava z zapisanimi zahtevami, 
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 zaradi dodatne obrazložitve ocen, kriterijev in tega, kaj kakšen stavek 

pomeni, 

 da sem vedela, kaj je pričakovano, kakšne so norme. 

 

H6: Vrsta ocene pri predmetu slovenščina, ki je za starše najbolj informativna,  
je statistično pomembno povezana z vrsto ocene, ki jo starši najbolj razumejo. 
 

Zastavljeno hipotezo sem preverjala s Pearsonovim Hi-kvadrat testom, pri 
katerem sem si postavila naslednji dve hipotezi o povezanosti opazovanih 
spremenljivk: 

H0: kategorični spremenljivki sta neodvisni, 

H1: kategorični spremenljivki sta odvisni. 

Starši so odgovarjali na dve vprašanji, in sicer: »Katera vrsta ocene je za Vas 
najbolj informativna?« in »Katero vrsto ocene najbolje razumete?« Možni so bili 
naslednji odgovori, ki so bili zapisani kot ocene:  

1  Ob ilustracijah pripoveduje zgodbo slikanice.  

2  4 (prav dobro).  

3  Ob ilustracijah pripoveduje zgodbo znane slikanice. Pripovedovanje je 
boljše, če je glasnejše.  

4  U (uspešno). 
Odgovora 1 in 3 predstavljata opisno oceno, pri kateri je razlika v tem, da tretji 

odgovor ponudi učencu še navodilo za izboljšanje znanja. Odgovor 2 predstavlja 
številčno oceno in odgovor 4 besedno oceno. Enako so oštevilčeni odgovori tudi pri 
hipotezi 7 in 8. Prav tako predstavljajo enake vrste ocen. 
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Preglednica 40: Kontingenčna preglednica empiričnih frekvenc in strukturnih 
odstotkov spremenljivk informativnost ocene in razumevanje ocene 

 

Katero vrsto ocene najbolje razumete? 

Skupaj 1 2 3 4 

Katera vrsta 

ocene je za 

Vas najbolj 

informativna? 

1 Frekvenca 3 6 6 1 16 

%  18.8 % 37.5 % 37.5 % 6.3 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
3.7 -1.7 1.0 -.8  

2 Frekvenca 2 69 9 2 82 

%  2.4 % 84.1 % 11 % 2.4 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
-.6 7.2 -4.7 -4.1  

3 Frekvenca 0 9 23 5 37 

%  0 % 24.3 % 62.2 % 13.5 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
-1.3 -4.6 5.5 .1  

4 Frekvenca 0 5 4 12 21 

%  0 % 23.8 % 19 % 57.1 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
-.9 -3.3 -.9 6.5  

Skupaj Frekvenca 5 89 42 20 156 

% 3.2 % 57.1 % 26.9 % 12.8 % 100 % 

  

Odstotki se glede na informativnost posamezne ocene razlikujejo – med 
spremenljivkama obstaja povezanost. 

 
Preglednica 41: Pearsonov hi-kvadrat test povezanosti spremenljivk informativnost 
ocene in razumevanje ocene 

 Vrednost 

Prostostne 

stopnje Signifikanca 

Pearsonov hi-kvadrat 102.294 9 .000 

Skupaj 156   

 

Na podlagi izračunanih prilagojenih rezidualov in njihove statistične značilnosti 
sem ugotovila, da statistična značilnost obstaja. To pomeni, da so tisti, ki so na primer 
pri vprašanju odgovorili, da je najbolj informativna številčna ocena, odgovorili tudi, da 
to vrsto ocene najbolj razumejo. Hipotezo H6 lahko potrdim. 

Starši, ki so odgovorili, da je najbolj informativna številčna ocena, so tudi v večini 
(84 %) odgovorili, da številčno oceno najbolje razumejo. Starši, ki so odgovorili, da je 
za njih najbolj informativna opisna ocena z usmerjanjem (62 %), so odgovorili tudi, da 
iste vrste oceno najbolj razumejo.  
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Tudi Krek idr. (2005) so z obširno raziskavo o opisnih ocenah med letoma 1999 
do 2004 ugotovili, da bi šole morale nameniti informiranju več pozornosti, saj se je 
pokazala statistično pomembna povezava tudi med količino informacij, ki jih starši 
dobijo o opisnih ocenah in med razumevanjem le-teh. Torej, če so bolje informirani, 
bolje razumejo in bolje sprejemajo določeno oceno. M. Daupona in B. N. Brečko (2004) 
sta ob analiziranju spričeval zapisali ravno to, da mora biti ocena čim bolj informativna. 
Če pa želimo informativnost doseči, mora opisna ocena vsebovati tudi podatke o 
morebitnem nedoseganju standardov, ti pa morajo biti zapisani staršem razumljivo. 
 

Preglednica 42: Frekvenčna porazdelitev in deleži za spremenljivko, katero vrsto 
ocene najbolje razumete  

 Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek 

Veljavne 

enote 

1 5 3.1 % 3.2 % 

2 90 56.3 % 57.3 % 

3 42 26.3 % 26.8 % 

4 20 12.5 % 12.7 % 

Skupaj 157 98.1 % 100 % 

Manjkajoče enote 3 1.9 %  

Skupaj 160 100 %  

 
V mojem vzorcu se med rezultati v frekvenčni  preglednici nakazuje, da so starši 

mnenja, da najbolje razumejo številčno oceno in najmanj opisno oceno brez dodanih 
usmerjanj, ki je bila zapisana v odgovoru 1 (a).  
 
Preglednica 43: Frekvenčna porazdelitev in deleži za spremenljivko, katera vrsta 
ocene je za vas najbolj informativna 

 Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek 

Veljavne 

enote 

1 16 10 % 10.2 % 

2 82 51.2 % 52.2 % 

3 38 23.8 % 24.2 % 

4 21 13.1 % 13.4 % 

Skupaj 157 98.1 % 100 % 

Manjkajoče enote 3 1.9 %  

Skupaj 160 100 %  

 
Raziskava na podlagi dobljenih rezultatov frekvenčnih preglednic o mnenju 

staršev glede informativnosti ocene v mojem vzorcu kaže, da se jih je več kot polovica 
(52 %) odločilo za številčno oceno, 24 %, torej približno četrtina, za opisno oceno z 
usmerjanjem, za besedno oceno 13 % ter za opisno oceno brez usmerjanja »Ob 
ilustracijah pripoveduje zgodbo slikanice.« le 10 %. 

Nadalje me je zanimala povezava med vrstami ocen, ki usmerjajo otroka k 
napredku, in vrsto ocene, ki bi jo starši izbrali za svojega otroka. Seveda za ocene pri 
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predmetu slovenščina v 1. razredu, saj sem se v nalogi osredotočila na ta šolski 
predmet. 
 
H7: Vrsta ocene pri predmetu slovenščina v 1. razredu, ki po mnenju staršev 
otroka najbolj usmerja k napredku, je statistično pomembno povezana z vrsto 
ocene, ki bi jo starši izbrali za svojega otroka.  
 

Zastavljeno hipotezo sem preverjala s Pearsonovim Hi-kvadrat testom, pri 
katerem sem si postavila naslednji dve hipotezi o povezanosti opazovanih 
spremenljivk: 

H0: kategorični spremenljivki sta neodvisni. 

H1: kategorični spremenljivki sta odvisni. 

 
Preglednica 44: Kontingenčna preglednica empiričnih frekvenc in strukturnih 
odstotkov spremenljivk vrsta ocene, ki otroka najbolj usmerja k napredku, in vrsta 
ocene, ki bi jo starši izbrali za svojega otroka 
 

 

Katero vrsto ocene bi izbrali za svojega otroka? 

Skupaj 1 2 3 4 

Katera vrsta ocene 

otroka najbolj 

usmerja k 

napredku? 

1 Frekvenca 1 4 0 2 7 

%  14.3 % 57.1 % 0 % 28.6 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
2.0 .0 -1.5 .9  

2 Frekvenca 2 53 6 1 62 

%  3.2 % 85.5 % 9.7 % 1.6 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
.4 5.7 -3.3 -4.0  

3 Frekvenca 0 30 29 5 64 

%  0 % 46.9 % 45.3 % 7.8 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
-1.7 -2.3 5.3 -2.3  

4 Frekvenca 1 3 2 17 23 

%  4.3 % 13 % 8.7 % 73.9 % 100 % 

Prilagojeni 

reziduali 
.6 -4.7 -1.8 8.2  

Skupaj Frekvenca 4 90 37 25 156 

% 2.6 % 57.7 % 23.7 % 16 % 100 % 

  

Odstotki se glede na vrsto ocene, ki otroka usmerja k napredku, razlikujejo – 
med spremenljivkama obstaja povezanost. 
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Preglednica 45: Pearsonov hi-kvadrat test povezanosti spremenljivk vrsta ocene, ki 
otroka najbolj usmerja k napredku in vrsta ocene, ki bi jo starši izbrali za svojega 
otroka 

 Vrednost 

Prostostne 

stopnje Signifikanca 

Eksaktna signifikanca 

(2-stranski test) 

Pearson hi-kvadrat 104.425a 9 .000 .000 

Fisherjev eksaktni test 86.074   .000 

Skupaj 156    

a. 8 celic (50.0%) ima pričakovano število frekvenc manjšo od 5. Minimalna pričakovana vrednost znaša .18. 

 
Na podlagi izračunanih prilagojenih rezidualov in njihove statistične značilnosti 

sem ugotovila, da statistična značilnost obstaja. To pomeni, da so tisti, ki so na primer 
pri vprašanju odgovorili, da izbrana ocena najbolj usmerja otroka k napredku, 
odgovorili tudi, da bi to vrsto ocene izbrali za svojega otroka. Hipotezo H7 lahko 
potrdim.  

Starši, ki so odgovorili, da najbolj usmerja k napredku številčna ocena, so tudi v 
večini odgovorili, da bi za svojega otroka izbrali številčno oceno (86 %). Starši, ki so 
odgovorili, da otroke najbolj usmerja k napredku opisna ocena z usmerjanjem, so v 45 
% odgovorili, da bi za svojega otroka izbrali isto vrsto ocene in v dveh odstotkih več, 
da bi izbrali za svojega otroka številčno oceno (47 %). 

 
Preglednica 46: Frekvenčna porazdelitev in deleži za spremenljivko, katera vrsta 
ocene usmerja otroka k napredku  

 Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek 

Veljavne 

enote 

1 7 4.4 % 4.5 % 

2 63 39.4 %  40.1 % 

3 64 40 % 40.8 % 

4 23 14.4 % 14.6 % 

Skupaj 157 98.1 % 100 % 

Manjkajoče enote 3 1.9 %  

Skupaj 160 100 %  

 
Na vzorcu se na podlagi frekvenc mnenja staršev o vrsti ocene pri predmetu 

slovenščina v 1. razredu nakazuje, da najbolj usmerja k napredku opisna ocena z 
dodanim usmerjanjem »Ob ilustracijah pripoveduje zgodbo znane slikanice. 
Pripovedovanje je boljše, če je glasnejše.« (41%), sledijo ji številčna ocena (40 %), 
besedna ocena (15 %) in kot zadnja opisna ocena, zapisana brez usmerjanja (5 %). 
Nakazuje se želja po tem, da učitelj starša in seveda učenca usmerja k doseganju 
višjih ciljev oz. standardov znanja. 

Možni odgovori v anketi za starše bi lahko bili tudi samo: besedna, opisna in 
številčna ocena ali kako drugače, vendar sem mnenja, da je tudi med zapisom opisnih 
ocen lahko velika razlika. Zato sem želela v svoji raziskavi ugotoviti tudi, če se pojavlja 
razlika pri mnenju staršev glede na to, kako je zapisana opisna ocena. Sama sem na 
podlagi izkušenj namreč mnenja, da staršem ravno usmeritev veliko pomeni in jim je v 
veliko pomoč.  
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Preglednica 47: Frekvenčna porazdelitev in deleži za spremenljivko, katero vrsto 
ocene bi izbrali za svojega otroka  

 Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek 

Veljavne enote 1 4 2.5 % 2.5 % 

2 91 56.9 % 58 % 

3 37 23.1 % 23.6 % 

4 25 15.6 % 15.9 % 

Skupaj 157 98.1 % 100 % 

Manjkajoče  enote 3 1.9 %  

Skupaj 160 100 % 100 % 

 

Na podlagi frekvenc me za moj vzorec preseneča, da starši bolje razumejo 
številčno oceno kot opisno oceno, ki bi jo tudi izbrali za svojega otroka v največjem 
deležu (58 %). Za svojega otroka bi 24 % staršev izbralo opisno oceno z usmeritvami, 
16 % besedno oceno in le 3 % opisno oceno brez usmeritev. 

Raziskati sem želela še povezavo med vrsto ocene v 1. razredu pri predmetu 
slovenščina, ki jo starši najbolj razumejo, in vrsto ocene, ki bi jo izbrali za svojega 
otroka. 

 
 H8: Vrsta ocene pri predmetu slovenščina, ki jo starši najbolj razumejo, je 
statistično pomembno povezana z vrsto ocene, ki bi jo izbrali za svojega otroka. 
 

Zastavljeno hipotezo sem preverjala s Pearsonovim Hi-kvadrat testom, pri 
katerem sem si postavila naslednji dve hipotezi o povezanosti opazovanih 
spremenljivk: 

H0: kategorični spremenljivki sta neodvisni. 

H1: kategorični spremenljivki sta odvisni. 
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Preglednica 48: Kontingenčna preglednica empiričnih frekvenc in strukturnih 
odstotkov spremenljivk razumevanje ocene in ocene, ki bi jo izbrali za svojega otroka 

 

Katero vrsto ocene bi izbrali za svojega otroka? 

Skupaj 1 2 3 4 

Katero vrsto 

ocene 

najbolje 

razumete? 

1 Frekvenca 2 2 0 1 5 

%  40 % 40 % 0 % 20 % 100 % 

Prilagojeni reziduali 5.4 -.8 -1.3 .2 
 

2 Frekvenca 1 79 6 4 90 

%  1.1 % 87.8 % 6.7 % 4.4 % 100 % 

Prilagojeni reziduali -1.3 8.9 -5.8 -4.6 
 

3 Frekvenca 1 7 29 4 41 

%  2.4 % 17.1 % 70.7 % 9.8 % 100 % 

Prilagojeni reziduali -.1 -6.1 8.2 -1.3 
 

4 Frekvenca 0 2 2 16 20 

%  0 % 10 % 10 % 80 % 100 % 

Prilagojeni reziduali -.8 -4.6 -1.5 8.4 
 

Skupaj Frekvenca 4 90 37 25 156 

% 2.6 % 57,7 % 23,7 % 16 % 100 % 

  

Odstotki se glede na razumevanje posamezne ocene razlikujejo – med 
spremenljivkama obstaja povezanost. 
 
Preglednica 49: Pearsonov hi-kvadrat test povezanosti spremenljivk informativnost 
ocene in razumevanje ocene 

 Vrednost 

Prostostne 

stopnje Signifikanca 

Eksaktna signifikanca 

(2-stranski test) 

Pearson hi-kvadrat 174.265a 9 .000 .000 

Fisherjev eksaktni test 128.004   .000 

Skupaj 156    

a. 9 celic (56.3%) ima pričakovano število frekvenc manjšo od 5. Minimalna pričakovana vrednost znaša .13. 

 

Pearsonov hi-kvadrat test je veljaven le, če so vse teoretične frekvence večje 
od 0, večina pa jih je vsaj 5. Če je kakšna teoretična frekvenca enaka 0 ali če je 
teoretičnih frekvenc, ki so manjše od 5, več kot 20%, je predpostavka huje kršena. Iz 
preglednice vidimo, da ima 56,3 % teoretičnih frekvenc manjše vrednosti od 5, zato 
smo za preverjanje statistične značilnosti izračunali Fisherjev eksaktni test, ki je 
pokazal statistično značilno povezanost med spremenljivkama.  

Starši bi vrsto ocene, ki jo najbolje razumejo, tudi najraje izbrali za svojega 
otroka. Hipotezo H8 lahko potrdim. 

Med starši, ki najbolje razumejo številčno oceno (88 %), bi jih največ za svojega 
otroka izbralo le-to. Starši bi za svojega otroka najraje izbrali vrsto ocene, ki jo najbolj 
razumejo, kar nakazuje, da se zavedajo, da so ocene namenjene tudi njim. Le če bodo 
oceno razumeli, bodo svojemu otroku znali pravočasno pomagati, v kolikor bo 
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potreboval pomoč, ali pa ga bodo spodbujali in usmerjali ter mu pomagali razvijati 
njegova močna področja ter tako krepili njegovo znanje. 

 

5.5 Zaključek 
 

V  zaključku povzemam bistvene ugotovitve raziskave, ki je bila opravljena z 
anketnim vprašalnikom. Na podlagi raziskovalnega vprašanja, ki se glasi: »Kateri so 
predlogi staršev za boljše razumevanje opisnih ocen pri predmetu slovenščina 
v 1. razredu?« sem ugotovila, da sta se med odgovori staršev največkrat pojavila dva 
predloga, in sicer ponovno številčno ocenjevanje in kombinirano opisno ter številčno 
ocenjevanje. Pokazalo se je, da so starši v obeh primerih naklonjeni številčni oceni, ob 
tem bi jih tretjina  še vedno obdržala tudi opisno oceno. V kolikor bi starši imeli obe 
oceni, torej kombinacijo, kakršna je bila v preteklih letih za višje razrede že vpeljana, 
bi vedeli, za kateri konkretni cilj oziroma standard znanja je bil učenec ocenjen in ali je 
zastavljene cilje dosegel, jih ni ali jih je mogoče celo presegel. Starši so predlagali tudi 
priložene cilje, kriterije, razlage ocen in podobno, saj pri samem opisu ne vedo, ali je 
to »dovolj  glede na sposobnosti/možnosti«. Verjamem, da si starši želijo svojega 
otroka usmerjati proti doseganju zastavljenih ciljev, kar je po mojem mnenju pokazatelj 
usmerjenosti k tekmovanju, ki je del življenja in pogosto tudi pozitivno vodilo pri učenju.  

Glede razumevanja opisne ocene sem postavila hipotezo: »Starši razumejo 
končne opisne ocene pri predmetu slovenščina v 1. razredu.« Rezultati raziskave 
so pokazali, da starši razumejo končne opisne ocene iz spričevala za predmet 
slovenščina. Rezultat me je presenetil, a je njihova izobrazbena struktura visoka in 
zato sklepam, da je tudi razumevanje toliko boljše, če seveda govorimo o razumevanju 
izrazja v zaključnih spričevalih. Vzrok za visoko izobrazbeno strukturo staršev je lahko 
v večanju deleža prebivalcev s terciarno izobrazbo ali v deležu staršev, ki niso vrnili 
anket. Nakazuje se možnost, da zaradi nižje izobrazbe ali statusa tujca, torej 
posledično slabšega razumevanja ali nerazumevanja slovenskega jezika, niso želeli 
sodelovati v anketi in zato ni staršev brez dokončane oz. sta le dva z dokončano 
osnovno šolo. 

Drugi možen vzrok za visok odstotek razumevanja pa vidim v tem, da vprašanje 
ni bilo zastavljeno v smislu razumevanja opisnih ocen pri slovenščini v 1. razredu glede 
doseganja ciljev oziroma standardov znanja. V tem primeru bi glede na predloge 
staršev in izkušnje lahko dobila drugačen rezultat. Eden izmed staršev je med predlogi  
zapisal: »Verjetno bi bilo bolje, če bi bila ocena taka, kot smo je vsi vajeni od 1 do 5, 
saj iz opisne ocene ni razvidno, kje je otrok, ko pa pride v 3. razred, te pa zadane kap.« 
Iz tega sklepam, da je želel opozoriti prav na to, da starši ne razumejo otrokovega 
napredka v doseganju ciljev oziroma standardov znanja, medtem ko sam zapis ocene, 
kot kažejo rezultati, razumejo.  

Druga zastavljena hipoteza se glasi: »Sprotni zapisi o učenčevem znanju in 
medletne opisne ocene vplivajo na to, da starši razumejo končne opisne ocene 
pri predmetu slovenščina v 1. razredu.« V vzorcu se je pokazalo, da tisti starši, ki 
na podlagi medletnih opisnih ocen otroku v večji meri pomagajo pri doseganju 
določenih učnih ciljev, tudi v večji meri razumejo končno opisno oceno.  Presenetil pa 
me je rezultat, da se pomoč staršev učencem v povezavi s sprotnimi zapisi o 
otrokovem znanju (informacije v zvezku, del. zvezku ipd.) nasprotno ni pokazala kot 
statistično pomembna pri vplivu na razumevanje končnih ocen.  

Pri tretji hipotezi sem zapisala: »Mnenje staršev o tem, komu je namenjena 
končna opisna ocena pri predmetu slovenščina v 1. razredu, se statistično 
pomembno razlikuje glede na njihovo izobrazbo in predhodne izkušnje.« 
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Raziskava nakazuje dejstvo, da statistično pomembna značilnost obstaja le pri starših 
kategorij »končana srednja šola« in »visoka šola ali univerza«. Torej le za ti dve 
kategoriji lahko trdim, da se statistično pomembno razlikujeta glede mnenja staršev o 
tem, da je končna opisna ocena namenjena njim. Podobne rezultate kaže raziskava 
ob odgovoru, da je končna opisna ocena namenjena učencem. Statistično pomembne 
povezave med mnenjem, da je opisna ocena namenjena učiteljem, ki poučujejo ali 
bodo poučevali učenca, in izobrazbo staršev ni.  Prav tako ni statistično pomembne 
povezave med tem, komu je namenjena opisna ocena pri slovenščini v 1. razredu in 
tem, ali imajo starši predhodne izkušnje. 

Na podlagi frekvenc lahko za svoj vzorec povzamem, da so starši v veliki večini 
mnenja, da je končna opisna ocena pri predmetu slovenščina v prvem razredu 
namenjena prav njim. Več kot tri četrtine jih je tudi mnenja, da je namenjena učencem, 
medtem ko jih več kot polovica meni, da je namenjena učiteljem, ki trenutno poučujejo 
učenca in manj kot polovica učiteljem, ki bodo v bodoče poučevali učenca.  

Četrta hipoteza se glasi: »Načini pridobivanja informacij o opisnih ocenah 
pri predmetu slovenščina v 1. razredu se statistično pomembno razlikujejo glede 
na izobrazbo in predhodne izkušnje staršev.« Statistične povezave se pri 
navedenih spremenljivkah niso nakazale, lahko pa za vzorec na podlagi frekvenc 
sklepam, da starši največ dodatnih informacij o opisnih ocenah pri predmetu 
slovenščina med šolskim letom dobijo na formalnih srečanjih, in sicer na govorilnih 
urah. Več kot tri četrtine staršev pridobiva dodatne informacije o opisnih ocenah pri 
predmetu slovenščina v 1. razredu na osnovi sprotnih zapisov učiteljice npr. v zvezkih. 
Preseneča pa me rezultat vzorca, da je le malce več kot polovica staršev zapisala, da 
dodatne informacije pridobivajo na roditeljskih sestankih. Rezultati nakazujejo, da se 
skupnemu razlaganju opisnih ocen namenja malo časa, kar posledično lahko vodi v 
nezadovoljstvo zaradi nepoznavanja narave opisnih ocen in večjo željo po številčnih 
ocenah, ki jih starši bolje poznajo iz lastnih izkušenj. 

Zastavljena peta hipoteza: »Pri iskanju dodatne razlage za razumevanje 
končnih opisnih ocen iz spričevala pri predmetu slovenščina v 1. razredu 
obstajajo statistično pomembne razlike glede na izobrazbo in predhodne 
izkušnje staršev.« ni pokazala statistično pomembne povezave med 
spremenljivkami. V vzorcu raziskave se nakazuje, da med starši skoraj nihče ni iskal 
dodatne razlage, kar lahko potrdim tudi iz prakse, saj starši po dodatno razlago 
običajno ne prihajajo. Na podlagi dobljenih rezultatov menim, da so ocene razumeli, 
ali da, kot sem od staršev že slišala, končne opisne ocene sploh niso prebrali in zato 
niso iskali razlage. Tisti redki posamezniki, ki so poiskali dodatno razlago končnih 
opisnih ocen iz spričevala pri predmetu slovenščina v 1. razredu, ponjo niso prišli k 
učiteljici, ki je učenca poučevala, temveč so odšli k drugi učiteljici, znanki, »prijateljici, 
ki ima tudi otroka v šoli«, in le eden je zapisal, da je razlago poiskal na spletu. 

Šesto hipotezo sem zapisala: »Vrsta ocene pri predmetu slovenščina v 1. 
razredu, ki je za starše najbolj informativna, je statistično pomembno povezana 
z vrsto ocene, ki jo starši najbolj razumejo.« Med starši, ki so številčno oceno izbrali 
kot najbolj informativno pri predmetu slovenščina v 1. razredu, jih je največ mnenja, da 
številčno oceno tudi najbolje razumejo. Podobno je več kot polovica staršev, ki menijo, 
da je opisna ocena z usmeritvami najbolj informativna in iste vrste oceno tudi najbolj 
razumejo. Pokaže se torej statistično pomembna povezanost med informativnostjo 
ocene in razumevanjem le-te. Pri zapisu ocene mora biti viden individualni napredek 
učenca pri doseganju ciljev oz. standardov znanja, kar je nerealno pričakovati od 
učiteljev, saj so vedno bolj obremenjeni. 
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Pri sedmi hipotezi: »Vrsta ocene pri predmetu slovenščina v 1. razredu, ki 
po mnenju staršev otroka najbolj usmerja k napredku, je statistično pomembno 
povezana z vrsto ocene, ki bi jo starši izbrali za svojega otroka.« se je pokazalo, 
da bi starši, ki so mnenja, da številčna ocena v največji meri usmerja otroka k 
napredku, največkrat isto vrsto ocene izbrali za svojega otroka. 

Preseneča me razlika, ki se je pokazala med starši, ki so v največji meri mnenja, 
da najbolj usmerja učence k napredku opisna ocena z usmerjanjem in številčno oceno 
kot izbiro za svojega otroka. Možni odgovori bi v anketi za starše lahko bili tudi samo: 
besedna, opisna in številčna ocena ali kako drugače, vendar sem mnenja, da je tudi 
med zapisom opisnih ocen lahko velika razlika. V raziskavi sem želela ugotoviti, če se 
pojavlja razlika pri mnenju staršev glede na to, kako je zapisana opisna ocena. Sama 
sem na podlagi izkušenj namreč mnenja, da staršem ravno usmeritev veliko pomeni 
in jim je v pomoč. Na podlagi rezultatov se nakazuje, da je za starše še vedno »prva« 
številčna ocena, čeprav bi se najverjetneje mnenje postopno lahko spremenilo, v 
kolikor bi učitelji znali pravilno in razumljivo zapisovati opisne ocene. 

Zadnja, osma hipoteza: »Vrsta ocene pri predmetu slovenščina v 1. razredu, 
ki jo starši najbolj razumejo, je statistično pomembno povezana z vrsto ocene, 
ki bi jo izbrali za svojega otroka.« je po analizi rezultatov pokazala, da bi starši vrsto 
ocene, ki jo najbolje razumejo, najpogosteje izbrali za svojega otroka. Ta rezultat je v 
skladu z mojimi pričakovanji, da se zavedajo, da so ocene namenjene tudi njim. Le če 
bodo oceno razumeli, bodo svojemu otroku znali pravočasno pomagati, v kolikor bo 
potreboval pomoč, ali pa ga bodo spodbujali in usmerjali ter mu pomagali razvijati 
njegova močna področja ter tako krepili njegovo znanje. 
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6 SKLEPNE MISLI 
 

Velika razlika med številčno in opisno oceno je v tem, da opisna ocena pokaže 
nivo znanja, ki ga učenec doseže za točno določen cilj, medtem ko številčna prikaže 
oceno znanja različnih ciljev ali standardov znanja (Krek idr., 2005). Starši na govorilnih 
urah in drugih srečanjih o opisnih ocenah pogosto povedo: »Edino, kadar je zapisano 
ob pomoči in podobno, vem, da tega ne zna najbolje.« Ko pa sem med pisanjem 
magistrske naloge pregledovala zapise različnih zaključnih spričeval, sem poleg tega, 
da se seveda zelo razlikujejo, pri enem oddelku ugotovila, da so vsi učenci imeli 
zapisano »Obnovi vsebino pravljice s pomočjo vprašanj.« Nekateri so imeli omenjeno 
poved izpuščeno, torej verjetno cilja niso dosegli. Iz tega še sama, čeprav imam 
večletno prakso z opisnim ocenjevanjem, težko razberem, ali so res vsi učenci 
potrebovali vprašanja in nihče ni znal samostojno obnoviti vsebine pravljice ter so zato 
skoraj vsi potrebovali pomoč vprašanj. Kot drugo možnost pa lahko razumem, da je bil 
cilj, da učenec odgovori na vprašanja, vendar v tem primeru »ob pomoči« ne bi bilo 
potrebno zapisati. Tako lahko tudi sama zase zapišem, da izrazje opisne ocene v 
danem primeru sicer razumem, vendar ne razumem, ali so učenci dosegli zastavljeni 
cilj, ali jim je bila potrebna pomoč vprašanj, ker nihče ni znal obnoviti pravljice 
samostojno.  

Iz prakse lahko potrdim, da se med učitelji še vedno pojavljajo velika odstopanja 
v zapisih opisnih ocen. Mislim, da bi glede na tako pomembno področje, kot je 
ocenjevanje, učitelje bilo potrebno nenehno izobraževati o zapisu opisnih ocen, saj 
smo ob večkratnih spremembah dobili premalo konkretnih napotkov in navodil. Iz 
raziskave namreč vemo, da se je v mojem vzorcu pokazalo, kako pomembno sta 
povezana informativnost ocene in razumevanje le-te. 

Opisna ocena svoj namen doseže le, če je učitelj ne razume poenostavljeno 
pozitivno in se ne izogiba zapisu učenčevih primanjkljajev oziroma nasprotno, 
učenčevih presežkov. C. Razdevšek Pučko je že leta 1999 (v Škof, 1999) opozarjala 
na problem opisnega ocenjevanja, češ da to ni samo hvaljenje in da moramo ne glede 
na učenčev trud ter dosežke starše obveščati tudi o morebitnih težavah sočasno z 
napotki za premagovanje le-teh. Iz prakse lahko potrdim, da učitelji  pogosto navajajo, 
da ima učenec čas doseči določene cilje do konca prvega vzgojno-izobraževalnega 
obdobja in zato staršev ne seznanjajo z učnimi primanjkljaji le-teh. V mojem vzorcu pa 
se nakazuje pomen opisne ocene z dodanimi napotki, ki učence najbolj usmerjajo k 
napredku.  

 V empiričnem delu se je pokazalo, da je izobrazbena struktura anketiranih 
staršev visoka in pri tistih s srednješolsko ter visokošolsko izobrazbo ali univerzo 
statistično pomembno povezana z mnenjem, da je opisna ocena namenjena staršem 
in učencem. V nobenem primeru pa se niso predhodne izkušnje pokazale kot 
spremenljivka, ki bi povezavo naredila statistično pomembno. Raziskava je pokazala, 
da starši menijo, da končne opisne ocene pri predmetu slovenščina v 1. razredu 
razumejo, a bi jih kljub temu največ izbralo za svojega otroka številčne ocene, ki se jim 
zdijo tudi najbolj informativne. Na podlagi raziskave lahko potrdim, da tisti starši, ki na 
osnovi medletnih opisnih ocen otroku v večji meri pomagajo pri doseganju določenih 
učnih ciljev, v večji meri razumejo končno opisno oceno, torej moramo učitelji že 
medletne opisne ocene zapisovati dovolj razumljivo in jih posredovati staršem na 
primeren način ter tako omogočati posledično tudi razumevanje končnih opisnih ocen 
ne le glede na izrazje, temveč tudi na primanjkljaje ali presežke učenca glede na 
standarde znanja. 
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Skoraj tretjina staršev je kljub razumevanju zapisala predloge za izboljšanje 
razumevanja, kjer kaže izpostaviti pogosto željo po ponovni vpeljavi številčnih ocen in 
željo po kombinaciji številčnih ter opisnih ocen. V obeh primerih torej predlagajo 
številčno oceno, ki jim je domnevno bližje, saj so z njo imeli osebne izkušnje. 
Raziskava nakazuje tudi željo staršev po umestitvi zapisanih ocen v neko lestvico ali 
mrežo, torej prikaz znanja njihovega otroka v primerjavi z zastavljenimi cilji oz. 
standardi znanja. Nekaj podobnega smo v času devetletnega šolanja že uporabljali, in 
sicer je za redovalnico podal predlog na osnovi mreže s tristopenjskim ocenjevanjem 
(dosega, delno dosega ali ne dosega) Zavod RS za šolstvo in šport. Redovalnica je 
bila za učitelje preglednejša  in časovno bolj ekonomična, čeprav sem pogrešala četrto 
stopnjo (npr. presega), in nas je vsebinsko pri zapisu omejevala. Za spričevalo smo  
nekaj časa uporabljali standardizirani obrazec, ki je imel za predmet slovenščina 
natisnjenih deset ciljev oz. standardov znanja. Starši so cilje v omenjenem primeru 
sicer lahko primerjali, vendar so raziskave pokazale, da so jih učitelji, namesto da bi 
jih prilagodili učencu, pogosto preprosto prepisovali. Tudi listi s cilji, kot dodatek, se v 
praksi niso obdržali dolgo. Vsekakor je nemogoče pričakovati, da bi starši poznali vse 
cilje in standarde znanja, čeprav se preko empiričnega dela magistrske naloge 
nakazuje želja staršev, da bi jih z njimi seznanili, vendar na poenostavljen in preprost, 
kratek ter jedrnat način. Na tem mestu bi predlagala npr. zgibanko o opisnih ocenah 
ob prihodu učenca v 1. razred, saj je po mojem mnenju treba starše seznanjati z 
opisnimi ocenami.  

Glede na to, da na osnovi dobre komunikacije šole s starši učenec razvije višja 
pričakovanja in si zastavlja zahtevnejše cilje (Henderson in Berla, 2003, v Kalin, 2009), 
bi bilo smiselno razmisliti tudi o načinu obveščanja staršev o opisnih ocenah. Prav pri 
slovenščini v prvem razredu je to velikega pomena, saj se učenec takrat opismenjuje. 
Pomembno je, da učenec dobi take ocene, ki jih bodo starši razumeli in ob pravem 
trenutku znali učenca spodbuditi ter motivirati, saj ga bodo le tako lahko skupaj z 
učiteljem peljali od občutljivosti za branje do intenzivnega literarnoestetskega 
doživljanja. 

Šolam bi lahko zunanji sodelavci (Zavod za šolstvo, Pedagoška fakulteta, 
Pedagoški institut, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ipd.) ponudili razna 
predavanja o opisnem ocenjevanju tako za starše kot za učitelje. Verjetno bi učiteljem 
pomagalo tudi, če bi strokovnjaki posameznih učnih področij napisali nabor opisnikov 
za posamezne cilje oziroma standarde znanja, kjer bi učitelj lahko izbiral, v kolikor bi 
sam imel težave pri iskanju ustreznih povedi. Učitelji, ki bi imeli dovolj znanja o opisnih 
ocenah, bi verjetno tudi lažje o njih obveščali starše na roditeljskih sestankih. 
Presenetilo me je namreč, da je le malo več kot polovica staršev v mojem vzorcu 
dodatne informacije o opisnih ocenah dobila na roditeljskih sestankih. Tam bi namreč 
po mojem mnenju morala biti na dnevnem redu obvezna točka o opisnem ocenjevanju.  

Vsekakor ugotavljam, da sem si za magistrsko nalogo izbrala zahtevno 
področje, pri katerem smo si najverjetneje vsi enotni le v tem, da naj ocena spodbuja 
učenca k napredku in učenju za življenje. 

 

 

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUC. 

NE UČIMO SE ZA ŠOLO, AMPAK ZA ŽIVLJENJE. 
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

Spoštovani! 

Sem Maja Petkovšek, študentka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani. V sklopu magistrskega dela, ki ga opravljam pod mentorstvom dr. Igorja Sakside, 

pripravljam raziskavo na temo Razumevanje opisnega ocenjevanja pri slovenščini v 1. 

razredu osnovne šole z vidika staršev.  

Vprašalnik je namenjen staršem učencev, ki so v šolskem letu 2015/16 obiskovali 1. razred 

osnovne šole.  

Spoštovani starši, Vaši odgovori so anonimni in bodo uporabljeni izključno v namene 

magistrskega dela. Za Vaše sodelovanje v raziskavi se Vam vnaprej zahvaljujem in Vas prosim, 

da vprašalnik izpolnite v celoti. Izpolnjen vprašalnik vrnite do 26. 5. 2017 v priloženi zaprti 

kuverti učiteljici Vašega otroka.  

 

1. Komu je po Vašem mnenju namenjena končna opisna ocena pri predmetu slovenščina v 

1. razredu OŠ? 

 Lahko obkrožite več odgovorov. 

a staršem 

b učencem 

c učiteljem, ki trenutno poučujejo učenca 

č učiteljem, ki bodo v bodoče poučevali učenca 

d drugo 

 

Pri vsakem vprašanju obkrožite številko pred odgovorom.  

 

2. Ali ste za lažje razumevanje končnih opisnih ocen iz spričevala 

pri predmetu slovenščina v 1. razredu poiskali dodatno razlago? 

 

 

 
 1 DA 

2 NE 

2.1 Če ste odgovorili DA, prosimo, napišite, kje ste jo poiskali in v zvezi s čim. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Ali ste končne opisne ocene iz spričevala svojega otroka pri 

predmetu slovenščina primerjali z opisnimi ocenami koga drugega, 

da bi jih lažje razumeli? 

 

 

 

1 DA 

2 NE 
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3.1 Če ste odgovorili DA, napišite, s čigavimi ocenami ste primerjali otrokove ocene in 

česa niste razumeli.  

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Pri vsaki od navedenih trditev, ki se nanašajo na razumevanje opisnega ocenjevanja 

znanja pri predmetu slovenščina, izrazite strinjanje s trditvijo tako, da obkrožite eno 

številko v vsaki vrstici, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, in ocena 

5, da se popolnoma strinjate. 

 

 

Trditve se nanašajo na predmet slovenščina 

 S
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4.1 Na podlagi sprotnih zapisov o otrokovem znanju (informacij v 

zvezku, delovnem zvezku ipd.) otroku pomagam pri doseganju določenih 

učnih ciljev. 

1 2 3 4 5 

4.2 Na podlagi medletnih opisnih ocen otroku pomagam pri doseganju 

določenih učnih ciljev. 
1 2 3 4 5 

4.3 Končno opisno oceno iz spričevala sem razumel/a. 

 
1 2 3 4 5 

 

5. Preberite različne možnosti ocen (označene z a, b, c, č) pri predmetu slovenščina v1. 

razredu in odgovorite na vprašanja v preglednici, tako da za vsako vprašanje obkrožite po 1 

črko. 

 

a   Ob ilustracijah pripoveduje zgodbo znane slikanice. 

b   4 (prav dobro). 

c   Ob ilustracijah pripoveduje zgodbo znane slikanice. Pripovedovanje je boljše, če je glasnejše. 

č   U (uspešno). 

 Vprašanja se nanašajo na predmet slovenščina. 
Za vsako vprašanje 

obkrožite po 1 črko. 

 

5.1 Katera vrsta ocene je za Vas najbolj informativna? 

 
a      b      c      č     

5.2 Katera vrsta ocene usmerja otroka k napredku?  

 
a      b      c      č     

5.3 Katera vrsta ocene po Vašem mnenju najbolje opiše znanje učenca? 

 
a      b      c      č     

5.4 Katero vrsto ocene najbolje razumete? 

 
         a      b      c      č     

5.5 Katero vrsto ocene bi izbrali za svojega otroka? 

 
 a      b      c      č     
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6. Prosim, napišite Vaše predloge za boljše razumevanje opisnih ocen pri predmetu slovenščina 

v 1. razredu. 

 

 

 

 
 

7. Učenci med šolskim letom dobivajo opisne ocene. V spodnji preglednici označite načine 

pridobivanja dodatnih informacij, ki ste jih uporabljali, z DA in tiste, ki jih niste, z NE. 

 

Načini pridobivanja dodatnih informacij o opisnih ocenah 

pri predmetu slovenščina med šolskim letom:  

Za vsak način obkrožite  

1 odgovor. 

7.1 na roditeljskih sestankih 

 
DA         NE         

7.2 na govorilnih urah 

 
DA         NE 

7.3 preko telefona 

 
DA         NE 

7.4 preko računalniških programov (Lo.Polis, eAsistent …) 

 
DA         NE 

7.5 preko elektronske pošte 

 
DA         NE 

7.6 ko pripeljem ali odpeljem otroka v/iz šolo/e 

 
DA         NE 

7.7 na odprtih učnih urah/delavnicah (vključevanje v 

skupino/razred) 
DA         NE 

7.8 na osnovi sprotnih zapisov učiteljice (npr. v zvezku, 

delovnem zvezku  ...). 
DA         NE 

7.9 drugo ________________________ 

 
 

 

8. Ali imate predhodne izkušnje s končnimi opisnimi ocenami?  

(Vaši starejši otroci so že bili opisno ocenjeni.) 

Obkrožite številko pred odgovorom. 

1 DA 

2 NE 
 

 

Za konec Vas prosim, da odgovorite na kratki demografski vprašanji. 

Obkrožite številko/črko pred odgovorom. 

 

 

 

9. Vaš spol: 

 

 

 

 

1 M 

2 Ž 



Razumevanje opisne ocene v 1. razredu osnovne šole pri slovenščini z vidika staršev  Maja Petkovšek 
 

85 
 

 

10. Vaša izobrazba:  

 

a  nedokončana osnovna šola 

b  končana osnovna šola 

c  končana srednja šola 

č  končana višja šola 

d  visoka šola ali univerza  

e  končan magisterij ali doktorat. 
 

 

Najlepša hvala, ker ste si za izpolnitev ankete vzeli čas. 

Maja Petkovšek 
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Priloga 2: Frekvenčna porazdelitev odgovorov razumevanja 
opisnega ocenjevanja znanja pri predmetu slovenščina 
 
Preglednica: Frekvenčna porazdelitev in deleži za spremenljivko »Na podlagi sprotnih 

zapisov o otrokovem znanju (informacij v zvezku, delovnem zvezku ipd.) otroku 

pomagam pri doseganju določenih učnih ciljev.« 

 
Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek 

Veljavne enote 1 - Sploh se ne strinjam 2 1.3 % 1.3 % 

2 - Se ne strinjam  15 9.4 % 9.4 % 

3 - Se ne morem opredeliti 14 8.8 % 8.8 % 

4 - Se strinjam 71 44.4 % 44.4 % 

5 – Popolnoma se strinjam 58 36.3 % 36.3 % 

Skupaj 160 100 % 100 % 

 

Preglednica: Frekvenčna porazdelitev in deleži za spremenljivko »Na podlagi 

medletnih opisnih ocen otroku pomagam pri doseganju določenih učnih ciljev.« 

 
Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek 

Veljavne enote 1 - Sploh se ne strinjam 7 4.4 % 4.4 % 

2 - Se ne strinjam  20 12.5 % 12.5 % 

3 - Se ne morem opredeliti 21 13.1 % 13.1 % 

4 - Se strinjam 71 44.4 % 44.4 % 

5 – Popolnoma se strinjam 41 25.6 % 25.6 % 

Skupaj 160 100 % 100 % 

 
 
Preglednica: Frekvenčna porazdelitev in deleži za spremenljivko »Končno opisno 
oceno iz spričevala sem razumel/a.« 

 
Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek 

Veljavne enote 1 - Sploh se ne strinjam 3 1.9 % 1.9 % 

2 - Se ne strinjam  5 3.1 % 3.1 % 

3 - Se ne morem opredeliti 19 11.9 % 11.9 % 

4 - Se strinjam 64 40 % 40 % 

5 – Popolnoma se strinjam 69 43.1 % 43.1 % 

Skupaj 160 100 % 100 % 
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Priloga 3: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o načinih 
pridobivanja dodatnih informacij o opisnih ocenah pri predmetu 
slovenščina med šolskim letom 

 
 

Preglednica: Frekvenčna porazdelitev in deleži za spremenljivko »na roditeljskih 
sestankih«  

 Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Skupaj Da 83 51.9 % 51.9 % 

Ne 77 48.1 % 48.1 % 

Skupaj 160 100 % 100 % 

 

 

Preglednica: Frekvenčna porazdelitev in deleži za spremenljivko »na govorilnih urah«  

 Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Skupaj Da 146 91.3 % 91.3 % 

Ne 14 8.8 % 8.8 % 

Skupaj 160 100 % 100.0 % 

 

 

Preglednica: Frekvenčna porazdelitev in deleži za spremenljivko »preko telefona«  

 Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Skupaj Da 9 5.6 % 5.6 % 

Ne 151 94.4 % 94.4 % 

Skupaj 160 100 % 100 % 
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Preglednica: Frekvenčna porazdelitev in deleži za spremenljivko »preko računalniških 
programov (Lo.Polis, eAsistent …)«  

 

Frekven

ca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Skupaj Da 23 14.4 % 14.4 % 

Ne 137 85.6 % 85.6 % 

Skupaj 160 100 % 100 % 

 

Preglednica: Frekvenčna porazdelitev in deleži za spremenljivko »prek elektronske 
pošte«  

 

Frekven

ca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Skupaj Da 34 21.3 % 21.3 % 

Ne 126 78.8 % 78.8 % 

Skupaj 160 100 % 100 % 

 

Preglednica: Frekvenčna porazdelitev in deleži za spremenljivko »ko pripeljem ali 
odpeljem otroka v/iz šolo/e«  

 

Frekven

ca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Skupaj Da 62 38.8 % 38.8 % 

Ne 98 61.3 % 61.3 % 

Skupaj 160 100 % 100 % 
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Preglednica: Frekvenčna porazdelitev in deleži za spremenljivko »na odprtih učnih 
urah/delavnicah (vključevanje v skupino/razred)«  

 Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

 Da  15 9.4 % 9.4 % 

Ne 144 90 % 90.6 % 

Skupaj 159 99.4 % 100 % 

Manjkajoče enote 1 0.6 %  

Skupaj 160 100.0  

 

 

Preglednica: Frekvenčna porazdelitev in deleži za spremenljivko »na osnovi sprotnih 
zapisov učiteljice (npr. v zvezku, delovnem zvezku …)«  
 

 

Frekven

ca Odstotek 

Veljavni 

odstotek 

Skupaj Da 124 77.5 % 77.5 % 

Ne 36 22.5 % 22.5 % 

Skupaj 160 100 % 100 % 
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Priloga 4: Preglednica predlogov staršev za boljše razumevanje opisnih ocen (v nadaljnjem besedilu OO) 
pri predmetu slovenščina v 1. razredu glede na predhodne izkušnje z opisnimi ocenami in končano 
stopnjo izobrazbe 

 

 Končana srednja šola Končana višja šola Visoka šola ali univerza Končan magisterij ali 
doktorat 

N
im
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m
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i Z opisom sem zadovoljna, 
bi pa jih še oštevilčila, torej 
zraven OO bi dodala še 
številčno od 1 do 5, da jo 
razumejo tudi otroci. Za 
mene pa OO zadostuje. 

Da bo kot prejšnje od 1 do 
5. 

Morali bi opustiti opisne 
ocene in ponovno uvesti 
številčno ocenjevanje 

Kombinacija opisnega in 
številčnega, na primer ob 
ilustracijah pripoveduje 
zgodbo znane slikanice. 
Pripovedovanje je boljše, 
če je glasnejše (4). Iz tega 
je bolj razvidno, če cilj 
dosega oziroma kako 
dobro ga dosega. 

So dovolj razumni in se mi 
zdi, da ni potrebna kakršna 
koli  dodatna razlaga, saj 
če veš, kakšni so cilji, ocen 
ni težko razumeti. 

Da bi se napisalo tudi, kaj 
ni dosegla. Pogrešam tudi, 
kaj otrok ni dosegel in kaj bi 
lahko izboljšal. 

Najbrž mnogo staršev 
slabo razume OO, saj sami 
slabo govorijo slovensko. 
(Številni priseljenci iz bivših 
jugoslovanskih republik.) 
Predlog: najprej tečaj 
slovenskega jezika za njih. 

Pri OO je potrebno 
natančno branje, da 
izluščiš pravo informacijo. 
V primeru, da nisi pozoren 
na podrobnosti, lahko dobiš 
napačen vtis. 

Moj predlog bi bil, da se 
učence oceni po »starem 
sistemu ocenjevanja«. Od 
1 do 5 

 Spodbuda v enaki meri za 
vse. Poudariti z oceno, kje 
je otrok dober. Ocena bi 
bila koristna, v kolikor bi za 
otroka predstavljala 
inspiracijo. 

Poleg opisne ocene bi bila 
zaželena še informativna 

ocena (15), saj bi se starši 
lažje pripravili na ocene v 
3. razredu. 

Ne vem, kdo si je izmislil  te 
OO. Ocene so do 1–5. Te 
vsi razumemo in otroci bi 

 Če bi opisno oceno 
podkrepili še s številčno. 

OO je dobra za usmerjanje. 
Ni pa razvidno vedno, kaj 
se pričakuje, oziroma kaj je 
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bili uspešnejši, če bi bile 
normalne ocene. Znali bi, 
pri čem so in pri slabi oceni 
bi se trudili, da jo  
popravijo. Zdaj sploh ne 
vejo, če so slabi ali dobri. 

predvideno znanje. Ocena 
vodi k izboljšanju, manj pa 
opozori, če nekatere 
»normalne« veščine niso 
usvojene. 

  Razlaga ciljev na 
roditeljskem sestanku (ne 
vseh). 

Cilji, skladni z učnim 
načrtom, so namenjeni 
stroki, torej učiteljem. Starši 
naj se v stroko ne bi 
vmešavali, potrebujejo pa 
hitre in enostavne 
informacije, predvsem pa 
le-te potrebujejo učenci 
sami. Zaenkrat menim, da 
se vsi najbolje znajdemo s 
številčnimi ocenami. Na 
govorilnih urah pa starši 
natančneje izvejo od 
učiteljice, kje je napredek 
oziroma nazadovanje v 
znanju. 

  Natančna opredelitev OO 
in sočasna številčna ocena. 

 

  Poleg opisnega bi lahko 
dodali še (vsaj 
informativno) tudi 
konkretno oceno – pdb (4). 

 

  Poleg OO bi bilo potrebno 
priložiti tudi cilje, ki naj bi jih 
otroci dosegli ob koncu 
šolskega leta, ker bi na ta 
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način lažje razumeli uspeh 
otroka. 

  OO (na splošno) imajo 
lahko širši pomen, kar pri 
ocenah ne pride do 
»dvomov«. Sicer , če je 
primer »kritičen«, 
neuspešen, so o tem starši 
že prej obveščeni.  

 

  OO dobro razumemo, z 
njimi dobimo podrobnejše 
informacije o otrokovem 
znanju. Ob OO pa vseeno 
pogrešamo še klasično 
ocene, ki nam dajo najbolj 
enostavno in jasno sliko 
znanja.  

 

  Jaz mislim, da bi namesto 
OO lahko bile ocene v 
obliki številk, tako kot v 
tretjem razredu. 

 

  Opis primerljivosti, opis kaj 
pomeni njen dosežek, če je 
napisano, da dosega 
standarde.  

 

  Ob OO bi bila informativna 
tudi številčna ocena. 

 

  Nimam predlogov za boljše 
razumevanje OO, razen 
tega, da jih zamenjajo za 
številčne ocene. 
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  Poleg opisne ocene še 
številno (5, 4, 3, 2, 1). 
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Mislim, da je bilo včasih 
ocenjevanje od 1 do 5 
(nezadostno do odlično) 
najbolj jasno in ponovno bi 
izbrala takšno ocenjevanje 
za svojega otroka. 

Najbolje bi bilo, da bi poleg 
opisnih ocen vsaj na koncu 
leta pripisali še pisno 
oceno, ker tako starši 
najbolje vemo, kje je treba 
še delati. 

Cilji in razlaga zanje nekje 
na spletu. 

Potrebno bi bilo zapisati, 
kaj se v določenem 
obdobju pričakuje in v 
kolikšni meri to dosega. 
Sama bi izbrala 
individualiziran pristop, in 
sicer oceno (numerično) z 
dodatnim opisom, iz 
katerega bi bilo razvidno, 
kaj gre otroku dobro, kaj 
mu pomaga k boljšemu 
rezultatu, kje je šibek in kje 
je močan. 

Po mojem mnenju bi ocene 
morale biti tako kot v višjih 
razredih, torej ne opisne. V 
kolikor ostanemo pri 
opisnih, pa bi opisi morali 
biti kratki in jedrnati. 

OO bi ukinila in ponovne 
ocene od 1 do 5.  

Krajša, bolj strnjena ocena. Izpis ciljev po alineah. Ob 
vsakem cilju opis, do katere 
mere ga dosega. 

Verjetno bi bilo bolje, če bi 
bila ocena tako, kot smo jo 
vsi vajeni od 1 do 5, saj iz 
opisne ocene ni razvidno, 
kje je otrok, ko pa pride v 
3.razred, te pa zadane kap. 

Po mojem mnenju bi bilo 
najboljše, da bi se vrnili na 
številčno ocenjevanje. 

Ocenjevanju bi bila lahko 
poleg OO dodana številčna 
ocena v oklepaju. Tak 
sistem bi staršem omogočil 
lažje razumevanje OO in 
lažji prehod na 
ocenjevanje. 

Kot staršu mi je lažje 

razumevanje ocen 15 
(stara šola). Jasno pa je, 
da opis bolj poveden. 
Ampak pri povednem 
opisu, ne vemo, ali je to 
dovolj glede na 
sposobnosti/možnosti, pri 

15 pa je boljše. 

  Svetujem oziroma 
predlagam številčne ocene, 

Pri OO starši nimamo 
prvega občutka, kako 
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saj imamo celoten šolski 
sistem usmerjen in 
prilagojen številčnemu 
ocenjevanju. 

dobro oceno je otrok dobil. 
Če ne bi sproti hodili na 
sestanke, sploh ne bi 
vedeli, kaj točno zna - kje je 
dober in kje so možnosti za 
izboljšanje. Menim, da bi 
bile ocene 1, 2, 3, 4, 5, 
boljše 

  Sama sem bila do sedaj 
zadovoljna z OO svojih 
otrok. Verjem pa, da je 
marsikateremu staršu 
razumevanje tovrstnih ocen 
težko (bodisi zaradi 
jezikovnih preprek, 
neznanja iz področja 
pedagoškega dela itd.) 

Ocenjevanje s »klasičnimi« 
in za vsako oceno OO 
zraven. 

  Kot pri vseh OO v končnem 
spričevalu, bi bilo dobro, če 
bi bila terminologija bolj 
preprosta – prepričana 
sem, da polovica staršev 
ne razume, kaj pomenijo 
visoko zveneče in 
komplicirane formulacije. 
Kot odrasla in izobražena 
oseba se počutim precej 
boso, ko berem, kaj zna in 
česa ne zna moj osemletni 
otrok. 
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  OO naj povedo natančno, 
kakšno je znanje učenca in 
kje znanje »šepa«. 

 

  Sem za finski model 
ocenjevanja, kjer pred 
16.letom ni standardnih 
testov, ne domačih nalog, 
prav tako ni šole pred 
sedmim letom starosti. Šola 
naj bo spodbuda za 
pripravljenost učiti se. 
Ocenjevanje nima velikega 
poudarka v prvem obdobju, 
namenjeno je le izboljšanju 
učnega procesa. Pri nas pa 
kompliciramo in 
spodbujamo 
nepripravljenost in to, da 
otroci šolo sovražijo. 

 

  Kombinacija ocen s 
številkami (1-5 in OO), torej 
razlaga številčne ocene. 

 

  Ocena naj bo številčna (od 
1 do 5, 5 pove, da je znanje 
odlično) ali pa na način 
možnosti c v 5. točki, da 
starši bolj natančno vemo, 
v katerih stvareh je otroku 
bolje šlo in v katerih ne. 

 

  OO ti pove »vrednost« 
takrat, ko jo imaš s čem 
primerjati. Lahko bi poleg 
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izpisa dobili še »popoln« 
izpis. Druga možnost pa je, 
da so ocene številčne že 
na začetku. Opisne ocene 
pomenijo nerazumevanje 
za starše, ker tega niso 
navajeni in veliko več dela 
za učitelje. Delo zaradi 
dela, koristi pa nikomur. 

  Poleg opisne ocene bi 
starši obvezno morali dobiti 
kriterije (razlago ocene). 
Stavek, da učenec dosega 
cilje, ne pove ravno veliko. 
Poleg tega starši izhajamo 
iz lastnih izkušenj  z 
ocenami, ki so bile 
številčne. Poleg OO bi bilo 
dobro, da bi bila številčna. 
Prehod v  tretji razred, je 
tako lahko velik šok za vse. 
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Priloga 5: Preglednica odgovorov staršev na vprašanje: »Kje in v zvezi s čim ste za lažje razumevanje 
končnih opisnih ocen iz spričevala pri predmetu slovenščina poiskali dodatno razlago?« glede na 
prehodne izkušnje z opisnimi ocenami in končano stopnjo izobrazbe 

 Končana srednja šola Končana višja šola Visoka šola ali univerza Končan magisterij ali 
doktorat 
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 Pri sestrični, ki poučuje 1. 

razred v zvezi z opisom, ki 
mi ni bil razumljiv (delno ni 
bil razumljiv). 

 Pri prijateljici, ki ima otroka 
v šoli. 
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i  Primerjava z zapisanimi 
zahtevami. 

Pri drugih starših, pri 
učiteljici znanki. 

Iz OO je razvidno, kaj otrok 
zmore, ne pa tudi, kaj je 
pričakovano, kakšne so 
norme, zato sem razlago 
poiskala na spletu. 

  Upokojena učiteljica je 
dodatno obrazložila oceno 
in pokazala kriterije, po 
katerih se ocenjuje (kaj 
kakšen stavek dejansko 
pomeni). 

 

  Pri sorodnikih, ki so tudi 
učitelji. 

 

  Pri učiteljici.  
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Priloga 6: Preglednica odgovorov staršev na vprašanje: »S kom ste zaradi lažjega razumevanja primerjali 
otrokove opisne ocene in česa niste razumeli?« glede na predhodne izkušnje z opisnimi ocenami in 
končano stopnjo izobrazbe 

 

 Končana srednja šola Končana višja šola Visoka šola ali univerza Končan magisterij ali 
doktorat 
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S sošolko in ocenami 
oziroma cilji, ki naj bi jih 
otrok dosegel. 

S starši drugih otrok tudi z 
drugih OŠ. 

  

S sestričinim spričevalom, 
s sošolčevim. 
 

   

S sošolcem.    
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Z ocenami sošolcev. Z oceno starejšega otroka. Pri starših sošolke mojega 
otroka. Razumela nisem, 
kaj otrok ne zna, kje smo 
glede otrokovega znanja, 
kaj naj bi bilo bolje in v 
čem je odličen. 

S sestro otroka. 

Primerjali smo jih z 
ocenami starejšega otroka. 

 Z ocenami bratca, za 
primerjavo. 

 


