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POVZETEK 

Notranje vrednotenje znanja je za učitelje večinoma zahtevnejši del poučevanja. Sestavini 

vrednotenja znanja sta preverjanje in ocenjevanje. Preverjanje znanja je sistematično zbiranje 

informacij o tem, kako posamezen učenec dosega učne cilje, in povratna informacija za učitelje, 

učence in starše. Ocenjevanje pa je vrednotenje dosežkov oz. dodeljevanje številčne vrednosti 

tem dosežkom. Preverjanje in ocenjevanje znanja imata več funkcij, za vse udeležene v šolskem 

procesu pa svoj pomen. Glede na to, kdaj preverjamo, ločimo diagnostično, sprotno in končno 

ali sumativno preverjanje. Poseben pomen ima sprotno preverjanje, obvezno pa je tudi končno 

preverjanje, ki se izvaja pred ocenjevanjem; k temu učitelje zavezuje tudi Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli. Poleg tradicionalnih 

oblik preverjanja in ocenjevanja znanja, kot sta npr. pisni preizkus in ustno spraševanje, se v 

današnji šoli pojavljajo tudi alternativne oblike ocenjevanja. Med njimi je tudi 

samoocenjevanje, ki ima veliko vlogo pri razvijanju otrokove zmožnosti nadziranja in 

usmerjanja lastnega učenja. V magistrskem delu smo s pomočjo vprašalnika raziskovali, kaj 

učitelji 3., 4. in 5. razreda preverjajo in ocenjujejo pri slovenščini in na katere načine, kaj jim 

je pri ocenjevanju najtežje in kaj bi spremenili. V raziskavo so bili vključeni tudi učenci, da bi 

lahko preverili (ne)skladnost njihovih odgovorov z odgovori učiteljev. Uporabili smo 

kvantitativen raziskovalni pristop in deskriptivno raziskovalno metodo. V raziskavo je bilo 

vključenih 59 učiteljev, ki so v šolskem letu 2016/17 poučevali v 3., 4. ali 5. razredu, in 69 

učencev, ki so v istem šolskem letu obiskovali 3., 4. ali 5. razred, iz dolenjske, pomurske in 

podravske regije. V raziskavi smo ugotovili, da učitelji visoko ocenjujejo svoje poznavanje 

zakonodaje, da pri slovenščini pogosto še vedno ocenjujejo s pomočjo pisnih preizkusov in 

ustnih vprašanj ter da jim je pri ocenjevanju težko določati kriterije ocenjevanja (pri pisnem 

ocenjevanju) in glede na kriterije opredeliti možne rešitve naloge (pri ustnem ocenjevanju). 

Učitelji pri jezikovnem pouku podelijo nekoliko več ocen kot pri književnem pouku. Pisne 

preizkuse učitelji pogosteje ocenjujejo pri jezikovnem kot pri književnem pouku, pri slednjem 

pa pogosteje ocenjujejo govorni nastop. Pisne preizkuse učitelji sestavljajo sami ali s kolegi, 

nekateri učitelji pa že uporabljajo tudi alternativne načine ocenjevanja znanja – predvsem 

samoocenjevanje in vzajemno ocenjevanje, kar dokazujejo tudi odgovori učencev. Ugotovili pa 

smo tudi veliko neskladje med odgovori učencev in učiteljev. Tako učitelji zapisujejo, da ne 

uporabljajo delnih ocen, medtem ko učenci navajajo, da so bili ocenjeni s pomočjo delnih ocen, 

učitelji trdijo, da vedno dajejo dodatne naloge po analizi dosežkov učencev na preverjanju 

znanja, medtem ko učenci poročajo, da se to zgodi le včasih. Na nekaterih področjih pa so si 

učenci in učitelji enotni. Večina učencev in učiteljev tako na primer ne želi ničesar spremeniti 

pri slovenščini. S to raziskavo smo želeli osvetliti različna stališča in mnenja učiteljev o več 

vidikih preverjanja in ocenjevanja ter raziskati tudi mnenja učencev, da bi lahko učenci in 

učitelji v prihodnosti poiskali skupen jezik glede preverjanja in ocenjevanja znanja. 

 

KLJUČNE BESEDE: preverjanje in ocenjevanje znanja, slovenščina, učitelji, ustno in pisno 

ocenjevanje, alternativni načini ocenjevanja, pisni preizkus, ustno spraševanje. 

  



 

 

ABSTRACT 

For teachers the internal measurement of knowledge is the most complicated part of teaching. 

The main ingredients of knowledge measurement are assessment and evaluation. Knowledge 

assessment is systematically collecting information about how a pupil is achieving goals, and a 

feedback to teachers, pupils and parents. Evaluation is valuating those achievements and giving 

them a numerical value. Assessment and evaluation have various functions and a different 

meaning for all the participants, who are included in a schooling process. Depending on when 

we assess, we differentiate between diagnostic, formative and summative assessment. 

Formative assessment is very important, but summative assessment is also obligatory. It must 

be conducted before evaluation as it is stipulated in Slovenian Rule Book of knowledge 

assessment and evaluation. Besides traditional forms of assessment and evaluation, for instance 

written test and oral examination, alternative ways of assessment and evaluation are nowadays 

appearing in our schools. Among one of them is self-assessment, which plays a great role in 

developing child’s ability to monitor and direct his own learning. In this master thesis we used 

a questionnaire to find out, what the teachers of 3rd, 4th and 5th grade assess and evaluate in 

Slovene language classes and in which ways, what they find demanding in assessment and 

evaluation and what would they like to change. We also included pupils in our research, so that 

we would be able to compare teachers’ and pupils’ answers. This was done using quantitative 

research and descriptive research method. We included 59 teachers, who taught in 3rd, 4th or 5th 

grade in the school year 2016/2017 and 69 pupils who attended 3rd, 4th and 5th grade in the same 

school year. Both, teachers and students were from regions Dolenjska, Pomurje and Podravje. 

The results showed that teachers still prefer to use written tests and oral examinations; in written 

assessment the most demanding for teachers is to determine criteria for written evaluation. The 

results also indicated that in oral assessment the most demanding for the teachers is to think of 

possible solutions of the tasks while considering the criteria. Teachers give more grades in 

linguistic part of Slovene language classes than in literature part of Slovene language classes. 

Written exams are more commonly used in linguistic part of Slovene language classes and oral 

presentations are more commonly used in literature part of Slovene language classes. We also 

discovered that teachers draw up the written exams by themselves or with colleagues. Some 

teachers are already using alternative forms of evaluation – mostly self-evaluation and peer 

evaluation. Another thing we discovered was that there is a great discrepancy between teachers’ 

and pupils’ answers. The teachers claim that they do not use partial grades, meanwhile the 

pupils’ state teachers used partial grades to evaluate them. The teachers also claim that they 

always prepare extra tasks after assessing knowledge but the pupils’ state this only happens 

occasionally. In some areas teachers and pupils have the same views. For example, most 

teachers and pupils would not like to change anything about the evaluation of Slovene language. 

With this research we wanted to highlight different views and opinions of teachers about several 

aspects of assessment and evaluation and also obtain different pupils’ views in order that in the 

future teachers and pupils may find common ground in assessment and evaluation.  

 

KEY WORDS: assessment and evaluation, Slovene language, teachers, written and oral 

examination, alternative forms of evaluation, written test and oral examination. 

 



 

 

KAZALO 

 

1 UVOD ..................................................................................................................................... 1 

2 TEORETIČNI DEL ................................................................................................................. 2 

2.1 OPREDELITEV POJMOV PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA ................ 2 

2.2 VELJAVNA ZAKONODAJA PRI PREVERJANJU IN OCENJEVANJU V OSNOVNI 

ŠOLI ....................................................................................................................................... 3 

2.3 FUNKCIJE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ......................................................... 3 

2.4 VRSTE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ............................................................... 5 

2.4.1 VRSTE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA GLEDE NA ČAS .......................... 5 

2.4.2 VRSTE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA GLEDE NA NAČIN IZVAJANJA 6 

2.4.3 VRSTE OCENJEVANJA GLEDE NA VRSTO OCENE ........................................ 6 

2.5 ALTERNATIVNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ............................... 7 

2.5.1 SAMOOCENJEVANJE IN VZAJEMNO OCENJEVANJE ................................... 8 

2.5.2 MAPA UČENČEVIH DOSEŽKOV – PORTFOLIO ............................................. 10 

2.7 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI SLOVENŠČINI ........................ 12 

2.7.1 UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO ..................................................................... 12 

2.7.2 USTNO PREVERJANJE IN OCENJEVANJE PRI SLOVENŠČINI .................... 12 

2.7.3 PISNO PREVERJANJE IN OCENJEVANJE PRI SLOVENŠČINI ..................... 14 

2.7.4 ALTERNATIVNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA PRI 

SLOVENŠČINI ................................................................................................................ 15 

3 EMPIRIČNI DEL .................................................................................................................. 17 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ................................................ 17 

3.2 CILJI RAZISKAVE ....................................................................................................... 18 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ................................................................................ 18 

3.4 METODA ....................................................................................................................... 19 

3.4.1 VZOREC ................................................................................................................. 19 

3.4.2 OPIS INŠTRUMENTA ZA ZBIRANJE PODATKOV ......................................... 21 

3.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV ................................................................. 21 

3.4.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV ................................................................ 21 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ........................................................................... 22 

3.5.1 PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE .............................................................. 22 

3.5.1.1 Rezultati ........................................................................................................... 22 

3.5.1.2 Interpretacija ..................................................................................................... 25 

3.5.2 DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ........................................................... 26 

3.5.2.1 Rezultati ........................................................................................................... 26 



 

 

3.5.2.2 Interpretacija ..................................................................................................... 29 

3.5.3 TRETJE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ........................................................... 29 

3.5.3.1 Rezultati ........................................................................................................... 29 

3.5.3.2 Interpretacija ..................................................................................................... 33 

3.5.4 ČETRTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ......................................................... 34 

3.5.4.1 Rezultati ........................................................................................................... 34 

3.5.4.2 Interpretacija ..................................................................................................... 36 

3.5.5 PETO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ............................................................... 36 

3.5.5.1 Rezultati ........................................................................................................... 36 

3.5.5.2 Interpretacija ..................................................................................................... 38 

3.5.6 ŠESTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ............................................................. 39 

3.5.6.1 Rezultati ........................................................................................................... 39 

3.5.6.2 Interpretacija ..................................................................................................... 42 

3.5.7 SEDMO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ........................................................... 43 

3.5.7.1 Rezultati ........................................................................................................... 43 

3.5.7.2 Interpretacija ..................................................................................................... 44 

3.5.8 OSMO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ............................................................. 45 

3.5.8.1 Rezultati ........................................................................................................... 45 

3.5.8.2 Interpretacija ..................................................................................................... 46 

3.5.9 DEVETO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ......................................................... 47 

3.5.9.1 Rezultati ........................................................................................................... 47 

3.5.9.2 Interpretacija podatkov ..................................................................................... 49 

3.5.10 DESETO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ........................................................ 49 

3.5.10.1 Rezultati ......................................................................................................... 49 

3.5.10.2 Interpretacija ................................................................................................... 55 

3.5.11 ENAJSTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ...................................................... 56 

3.5.11.1 Rezultati ......................................................................................................... 56 

3.5.11.2 Interpretacija ................................................................................................... 58 

3.5.12 DVANAJSTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ............................................... 60 

3.5.12.1 Rezultati ......................................................................................................... 60 

3.5.12.2 Interpretacija ................................................................................................... 64 

3.5.13 TRINAJSTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE .................................................. 65 

3.5.13.1 Rezultati ......................................................................................................... 65 

3.5.13.2 Interpretacija ................................................................................................... 67 

3.5.14 ŠTIRINAJSTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE .............................................. 67 



 

 

3.5.14.1 Rezultati ......................................................................................................... 67 

3.5.14.2 Interpretacija ................................................................................................... 69 

3.5.15 PETNAJSTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ................................................. 70 

3.5.15.1 Rezultati ......................................................................................................... 70 

3.5.15.2 Interpretacija ................................................................................................... 71 

4 SKLEP ................................................................................................................................... 72 

5 VIRI IN LITERATURA ....................................................................................................... 75 

6 PRILOGE .............................................................................................................................. 77 

6.1 VPRAŠALNIK ZA UČITELJE ..................................................................................... 77 

6.2 VPRAŠALNIK ZA UČENCE ....................................................................................... 81 

 

 

  



 

 

KAZALO PREGLEDNIC 

 

Preglednica 1: Število anketirancev glede na razred, v katerem poučujejo ............................. 20 

Preglednica 2: Število anketiranih učiteljeve glede na razred, v katerem poučujejo, in število let 

poučevanja ........................................................................................................................ 20 

Preglednica 3:Število anketiranih učencev glede na razred in spol ......................................... 21 

Preglednica 4: Ocena pomembnosti poznavanja zakonodaje................................................... 22 

Preglednica 5: Pogostost izbiranja posameznih kategorij odgovorov glede na število let 

poučevanja ........................................................................................................................ 23 

Preglednica 6: Ocena lastnega poznavanja zakonodaje ........................................................... 24 

Preglednica 7: Število ocen pri slovenščini glede na oceno lastnega poznavanja zakonodaje 24 

Preglednica 8: Pogostost preverjanja pred ocenjevanjem glede na oceno lastnega poznavanja 

zakonodaje ........................................................................................................................ 25 

Preglednica 9: Uporaba delnih ocen glede na oceno lastnega poznavanja zakonodaje ........... 25 

Preglednica 10: Statistični podatki o ocenah pri slovenščini ................................................... 26 

Preglednica 11: Število ocen pri slovenščini ............................................................................ 27 

Preglednica 12: Ocene, ki so jih učitelji podelili pri jezikovnem pouku, glede na razred, v 

katerem poučujejo ............................................................................................................ 27 

Preglednica 13: Število ocen, ki so jih učitelji podelili pri književnem pouku, glede na razred, 

v katerem poučujejo ......................................................................................................... 28 

Preglednica 14: Število ocen pri slovenščini glede na razred .................................................. 28 

Preglednica 15: Pogostost uporabe različnih načinov ocenjevanja pri jezikovnem pouku ...... 30 

Preglednica 16: Pogostost uporabe različnih načinov ocenjevanja pri književnem pouku ...... 30 

Preglednica 17: Skupno število pisnih preizkusov glede na razred ......................................... 31 

Preglednica 18: Pogostost uporabe posameznih načinov ocenjevanja pri učencih .................. 32 

Preglednica 19: Priprava pisnega preizkusa ............................................................................. 32 

Preglednica 20: Zahtevnost ocenjevanja doseganja književnih ali jezikovnih standardov glede 

na razred ........................................................................................................................... 34 

Preglednica 21: Zahtevnost pisnega/ustnega ocenjevanja doseganja književnih standardov 

glede na razred ................................................................................................................. 34 

Preglednica 22: Zahtevnost pisnega/ustnega ocenjevanja doseganja jezikovnih standardov 

glede na razred ................................................................................................................. 35 

Preglednica 23: Zahtevnost ocenjevanja govornih nastopov ali zapisanega besedila glede na 

razred ................................................................................................................................ 35 

Preglednica 24: Priprava na ustno ocenjevanje ........................................................................ 37 

Preglednica 25: Odgovori, razvrščeni v kategorije .................................................................. 37 

Preglednica 26: Izbira kategorije sestava nalog glede na število let poučevanja ..................... 38 

Preglednica 27: χ2-preizkus ..................................................................................................... 38 

Preglednica 28: Uporaba alternativnih načinov ocenjevanja glede na razred .......................... 39 

Preglednica 29: Primernost samoocenjevanja pri slovenščini ................................................. 40 

Preglednica 30: Zakaj je samoocenjevanje (ne)primerno ........................................................ 40 

Preglednica 31: Uporaba samoocenjevanja pri učencih ........................................................... 41 

Preglednica 32: Uporaba vzajemnega ocenjevanja pri učencih ............................................... 42 

Preglednica 33: Uporaba delnih ocen ....................................................................................... 43 

Preglednica 34: Uporaba delnih ocen glede na število let poučevanja .................................... 44 

Preglednica 35: Kullbackov 2î-preizkus .................................................................................. 44 



 

 

Preglednica 36: Uporaba delnih ocen pri učencih .................................................................... 44 

Preglednica 37: Frontalni pregled po pisnem ocenjevanju ...................................................... 45 

Preglednica 38: Pisanje poprave po pisnem ocenjevanju ......................................................... 46 

Preglednica 39: Povratna informacija po ustnem ocenjevanju ................................................ 46 

Preglednica 40: Izbira zahtevnejših faz pri pisnem ocenjevanju glede na število let poučevanja

 .......................................................................................................................................... 47 

Preglednica 41: Izbira zahtevnejših faz pri ustnem ocenjevanju glede na število let poučevanja

 .......................................................................................................................................... 48 

Preglednica 42: Preverjanje znanja pred ocenjevanjem glede na razred, v katerem učitelji 

poučujejo .......................................................................................................................... 50 

Preglednica 43: Preverjanje znanja pred ocenjevanjem glede na razred, ki ga učenci obiskujejo

 .......................................................................................................................................... 50 

Preglednica 44: Koliko časa prej učitelji preverjajo znanje ..................................................... 51 

Preglednica 45: Koliko časa prej učitelji preverjajo znanje – odgovori učencev .................... 51 

Preglednica 46: Način preverjanja znanja ................................................................................ 52 

Preglednica 47: Pregled pisnega preverjanja znanja ................................................................ 52 

Preglednica 48: Analiza dosežkov učencev ............................................................................. 53 

Preglednica 49: Odgovori o dejanjih po analizi dosežkov, razvrščeni v kategorije, glede na 

razred poučevanja ............................................................................................................. 53 

Preglednica 50: Skladnost odgovorov glede utrjevanja znanja po analizi dosežkov ............... 54 

Preglednica 51: Pripravljanje dodatnih nalog – odgovori učencev .......................................... 55 

Preglednica 52: Povratna informacija po preverjanju znanja ................................................... 55 

Preglednica 53: Izbrani odgovori učiteljev glede sprememb pri ocenjevanju, razvrščeni v 

kategorije, glede na razred poučevanja ............................................................................ 57 

Preglednica 54: Izbrani odgovori učencev glede sprememb pri ocenjevanju, razvrščeni v 

kategorije, glede na razred ............................................................................................... 58 

Preglednica 55: Kruskal-wallis test glede skupnega števila ustnih spraševanj ........................ 60 

Preglednica 56: Games-howellov test post-hoc ....................................................................... 60 

Preglednica 57: Skupno število ustnih spraševanj glede na razred .......................................... 61 

Preglednica 58: Kruskal-wallis test glede skupnega števila govornih nastopov ...................... 61 

Preglednica 59: Games-howellov test post-hoc ....................................................................... 62 

Preglednica 60: Skupno število govornih nastopov glede na razred ........................................ 62 

Preglednica 61: Kruskal-wallis test glede skupnega števila zapisanih besedil ........................ 63 

Preglednica 62: Games-howellov test post-hoc ....................................................................... 63 

Preglednica 63: Skupno število zapisanih besedil glede na razred .......................................... 63 

Preglednica 64: Osebna priprava na ustno ocenjevanje glede na število  let poučevanja ........ 65 

Preglednica 65: Kullbackov 2î-preizkus .................................................................................. 65 

Preglednica 66: Uporaba samoocenjevanja kot načina ocenjevanja glede na število let 

poučevanja ........................................................................................................................ 66 

Preglednica 67: χ2-preizkus ..................................................................................................... 66 

Preglednica 68: Uporaba vzajemnega ocenjevanja kot načina ocenjevanja glede na število let 

poučevanja ........................................................................................................................ 66 

Preglednica 69: χ2-preizkus ..................................................................................................... 67 

Preglednica 70: Odgovori učiteljev in učencev glede povratne informacije po ustnem 

ocenjevanju ....................................................................................................................... 68 

Preglednica 71: Kullbackov 2î-preizkus .................................................................................. 68 



 

 

Preglednica 72: Odgovori učiteljev in učencev glede frontalnega pregleda najpogostejših napak

 .......................................................................................................................................... 68 

Preglednica 73: Kullbackov 2î-preizkus .................................................................................. 68 

Preglednica 74: Odgovori učiteljev in učencev glede poprave po pisnem preizkusu .............. 69 

Preglednica 75: Kullbackov 2î-preizkus .................................................................................. 69 

Preglednica 76: Priprava podobnih nalog pri preverjanju znanja in ocenjevanju – odgovori 

učiteljev ............................................................................................................................ 70 

Preglednica 77: Priprava podobnih nalog pri preverjanju znanja in ocenjevanju – odgovori 

učencev ............................................................................................................................. 71 

Preglednica 78: Odgovori učiteljev in učencev glede pogovora o merilih ocenjevanja .......... 71 



Bencak, K. Preverjanje in ocenjevanja znanja pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko 

delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

 

1 

 

1 UVOD  
 

»Na ocenjevanje, ki naj bo služabnik in ne gospodar izobraževalnega procesa, je nujno gledati 

kot na neločljivo sestavino poučevanja in njegovega izboljševanja.« Paul Ramsden 

»Poučevanje je tesno povezano s preverjanjem in ocenjevanjem znanja, saj učitelj ocenjuje, kar 

je učenec usvojil v procesu učenja in poučevanja« (Program osnovna šola, 2011, str. 110). 

Izhajajoč iz te definicije bi sklepali, da preverjanje in ocenjevanje nista zahtevna procesa, 

temveč del šolskega vsakdana. Vendar pa raziskave kažejo, da ni tako. Preverjanje in predvsem 

ocenjevanje še danes mnogokrat povzročata težave tako učiteljem kot učencem. Velikokrat 

slišimo starše, ki vztrajno zagovarjajo dejstvo, da njihov otrok ni dobil ocene, ki bi si jo v resnici 

zaslužil, in tarnanje učiteljev, da doživljajo pritiske z vseh strani. Kje je torej ustrezna pot in 

katere spremembe bi morali vpeljati, da preverjanje in ocenjevanje ne bi predstavljali enega 

izmed najbolj stresnih izzivov našega šolstva? 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela pokažemo, da je opredelitev preverjanja in ocenjevanja 

več. Vsem je v večini skupno to, da gre pri preverjanju za sistematično zbiranje podatkov o 

tem, kako učenec dosega učne cilje, ocenjevanje pa je vrednotenje dosežkov. Vendar pa pri teh 

opredelitvah naletimo na težave, na kar opozarja Strmčnik (2001), ker se preverjanje in 

ocenjevanje mnogokrat opredeljujeta kot istovetna procesa, kar pa je v nasprotju tako s 

spoznanji strokovne literature kot z zakonodajo (Štefanc, 2004). Tako Pravilnik o preverjanju 

in ocenjevanju znanja in napredovanju učencev v osnovni šoli (v nadaljevanju Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju) kot učni načrt za slovenščino (v nadaljevanju učni načrt) namreč ta 

procesa opredeljujeta kot različna, prav tako pa tudi določata, kdaj naj ju učitelj izvaja. V 

teoretičnem delu predstavimo tudi, katere so funkcije in kateri so nameni preverjanja in 

ocenjevanja ter vrste preverjanja in ocenjevanja (glede na čas, glede na način izvajanja, glede 

na vrsto oceno). Predstavljamo alternativne načine ocenjevanja, med njimi posebej 

samoocenjevanje ter vzajemno ocenjevanje in mapo učenčevih dosežkov oz. portfolio, nato pa 

se posebej posvetimo še preverjanju in ocenjevanju slovenščine ter predstavimo možnosti 

ocenjevanja pri tem predmetu. 

 

Kljub številnim raziskavam in literaturi s tega področja še vedno ugotavljamo, da sta za učitelje 

ta procesa izredno zahtevna. V naši raziskavi ugotavljamo, kako učitelji doživljajo ocenjevanje 

slovenščine v 3., 4. in 5. razredu, kaj se jim zdi zahtevno in kako ocenjevanje izvajajo. Zanima 

nas tudi, ali imajo učitelji jasne predstave o tem, kaj želijo pri ocenjevanju spremeniti. To je še 

posebej zanimivo, ker bi želeli na ta način ugotoviti, ali imajo učitelji konkretne predloge in 

želijo postati soudeleženi pri spremembah na tem področju. 
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2 TEORETIČNI DEL  
 

2.1 OPREDELITEV POJMOV PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA  

Različni viri ta dva pojma opredelijo različno. 

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju (2013) v 3. členu termina opredeljuje takole: »S 

preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega cilje oziroma standarde 

znanja iz učnih načrtov, in ni namenjeno ocenjevanju znanja.« 

»Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v učnem 

načrtu določene cilje oziroma standarde znanja.« 

 

M. Frančič (2008) piše: »Preverjanje učenja in znanja je postopek zbiranja informacij o učenju, 

predvsem pa o učenčevem razumevanju vsebin, in ti podatki tvorijo osnovo za vrednotenje 

učenčevih dosežkov« (str. 55). Ocenjevanje pa »je postopek presoje vseh zbranih in kvalitetnih 

podatkov, končnih izdelkov, ki jih je naredil učenec ob učiteljevem (in učenčevem) 

načrtovanem mentorskem delu« (str. 55). 

 

B. Marentič Požarnik (2012) termina opredeli: »Preverjanje znanja je sistematično, načrtno 

zbiranje podatkov o tem, kako kdo dosega učne cilje, v postopku ocenjevanja pa učnim 

dosežkom dodelimo neko vrednost« (str. 260).  

 

C. Razdevšek Pučko (2010) preverjanje pojmuje kot: »proces zbiranja informacij, ki so 

namenjene učitelju, učencem, staršem (lahko tudi šolskim oblastem) za odločanje o nadaljnjem 

delu« (str. 48). Ocenjevanje pa pojmuje kot: »vrednotenje dosežkov, dodeljevanje neke 

vrednosti, interpretacija podatkov, ki smo jih zbrali s preverjanjem« (str. 48). 

 

Strmčnik (2001) pa preverjanje in ocenjevanje opredeljuje tako: »S preverjanjem se na podlagi 

povratnih informacij, pridobljenih po različnih poteh, ugotavlja, ali so učenci dojeli nove učne 

cilje in če jih niso, zakaj ne, in sicer z namenom, da bi se te vrzeli in vzroki takoj ali vsaj čim 

prej odpravili« (str. 170). »Ocenjevanje /…/ meri ali presoja predvsem lastno učno storilnost 

učencev in v kolikšni meri so dosegli učne cilje« (str. 176). 

 

Pojmi so opredeljeni različno, vendar pa je vsem skupno naslednje: preverjanje znanja je 

sistematično zbiranje informacij o tem, kako kdo dosega učne cilje, in informacija učiteljem, 

učencem in staršem za nadaljnje načrtovanje dela. Ocenjevanje pa je vrednotenje dosežkov oz. 

dodeljevanje številčne vrednosti tem dosežkom.  

 

Pri prebiranju literature glede opredelitve teh procesov naletimo na problem, na katerega jasno 

opozarja več avtorjev. V opredelitvah se pojma preverjanje in ocenjevanje pojavljata skupaj ali 

pa je med njima uporabljena beseda oziroma, kar nakazuje na to, da se pojma enačita. Na to 

opozarja že Strmčnik (2001), ko pravi, da terminov preverjanje, utrjevanje in ocenjevanje 

nikakor ne smemo istovetiti, čeprav so tesno povezani. Štefanec (2004) to poimenuje problem 

brisanja meje med preverjanjem in ocenjevanjem. Avtor navaja, da sta pred njim razliko med 

procesoma poudarjala že Štilih (1961) in Gogala (1966). Procesa sta si sicer tesno blizu, vendar 

se zaradi svojih različnih funkcij razlikujeta. Razliko med njima je pa težko določiti, ker je pri 
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ocenjevanju prisotnih tudi nekaj elementov preverjanja, vendar se to preverjanje razlikuje od 

tistega preverjanja, ki nastopa kot etapa učnega procesa, ker temu ne sledi ocena. Avtor pa 

izpostavi še eno težavo, ki naj bi se pojavljala v sodobnem šolskem prostoru. Gre za t. i. spajanje 

preverjanja in ocenjevanja v en proces, pri katerem naj bi prevladale pozitivne lastnosti 

preverjanja in izzvenele negativne lastnosti ocenjevanja. To bi pomenilo, da bi vsaka aktivnost 

lahko predstavljala možnost za ocenjevanje, in tako bi učence postavili pod nenehen pritisk, ker 

bi vedeli, da je vsak njihov korak izpostavljen ocenjevanju. Pomembno je torej razumeti, da sta 

ta procesa različna ter da nam tudi zakonodaja narekuje, da procesa ločujemo, sicer obstaja 

nevarnost, da ocenjevanje zdrsi v stare tirnice, ko je bila ocena odvisna predvsem od delnih 

ocen in od učiteljeve trenutne volje, ali bo preverjanje rezultiralo v formalni oceni ali ne. 

 

2.2 VELJAVNA ZAKONODAJA PRI PREVERJANJU IN OCENJEVANJU V 

OSNOVNI ŠOLI  

Preverjanje in ocenjevanje znanja v Republiki Sloveniji ureja Pravilnik o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013), ki izhaja iz Zakona o 

osnovni šoli. Pravilnik opredeljuje oba procesa ter določa, kdaj se ju mora izvajati, ureja in 

določa pogoje ocenjevanja in obveščanja o ocenah, predpisuje načela, ki jih je pri tem potrebno 

upoštevati, ter vse ostale posebnosti (izobraževanje na domu, ocenjevanje otrok s posebnimi 

potrebami ipd.). 

 

Drugi uradni dokument, ki predstavlja izhodišče za preverjanje in ocenjevanje slovenščine, je 

učni načrt za slovenščino. V njem so poleg operativnih ciljev in vsebin zapisani tudi standardi 

znanja, ki učitelju predstavljajo vodilo pri ocenjevanju. Prav tako pa v njem najdemo didaktična 

priporočila, ki učitelju narekujejo nekaj osnovnih napotkov glede preverjanja in ocenjevanja pri 

slovenščini. 

 

2.3 FUNKCIJE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA  

»Nameni oz. funkcije preverjanja in ocenjevanja so mnogovrstne.« (Marentič Požarnik, 2012, 

str. 261). Za vsakega izmed udeleženih v šolskem procesu imajo svoj pomen. 

Tudi pri funkcijah preverjanja in ocenjevanja naletimo na težavo brisanja meje med obema. 

Strmčnik (2001) funkcije ocenjevanja obravnava posebej in jih tudi poimenuje. Prav tako M. 

Cencič (2000) piše o funkcijah ocenjevanja, medtem ko so pri B. Marentič Požarnik (2012) 

nameni oz. funkcije ocenjevanja združeni s funkcijami preverjanja. Ta zmeda sega nekoliko 

globlje, na kar smo opozorili že v podpoglavju o definiranju preverjanja in ocenjevanja, v tem 

podpoglavju pa bomo skušali posebej ločevati funkcije obeh procesov. 

Strmčnik (2001) prve funkcije preverjanja posebej ne poimenuje, poudari pa, da je glavna 

funkcija preverjanja to, da učitelj ne le ugotovi vrzeli v učenčevem znanju, ampak načrtuje tudi, 

kako jih bo odpravil. Druge funkcije pa so še: skrb za individualne učne razlike in preprečevanje 

kampanjskega učenja, kritično učenje učenja in razvijanje samodiscipline, samo preverjanja in 

samokontrole ter sposobnost vzdrževati lastno aktivnost in motiviranost. Prav tako avtor piše o 

selektivni funkciji preverjanja – preverjanje mora usmerjati na bistveno in razvijati kriterij, kaj 

je tisto, kar si je vredno zapomniti.  

B. Marentič Požarnik (2012) omenja funkcije obeh, preverjanja in ocenjevanja, vendar pa lahko 

s pomočjo primerjave s Strmčnik (2001) in M. Cencič (2000) razberemo, da gre predvsem za 

funkcije ocenjevanja. Tako pri rezultatih preverjanja poudari, da le-ti niso le povratna 
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informacija učitelju glede njegovega poučevanja, ampak tudi povratna informacija učencu. 

Sporoča mu, katere dele snovi ali cilje je že usvojil in katerih ne, ter usmerja njegovo nadaljnje 

učenje. S starostjo bi morala ta funkcija postajati vse pomembnejša, ker naj bi vodila v 

samouravnavanje učenja. Prav tako tudi ta avtorica poudarja pomen povratne informacije za 

učitelja, vendar pa opozarja na pomemben dejavnik, ki ga pri ostalih avtorjih ni zaslediti. 

Ravnanje učitelja po pridobljenih povratnih informacijah ne vodi nujno v izboljševanje 

poučevanja, saj se učitelj odzove odvisno od svojega vzorca pripisovanja – čemu pripiše nizek 

uspeh pri šolski nalogi (sebi oz. svojemu poučevanju ali učencem ali nekim zunanjim 

dejavnikom). Tako ni nujno, da bo učitelj odgovornost pripisal svojemu poučevanju in ga 

posledično spremenil. 

Tudi M. Cencič (2000) piše o pomembnosti povratne informacije za učitelja, ker mu le-ta 

sporoča, koliko je učence naučil, kako uspešno je ali je bilo njegovo poučevanje in ali ga je v 

nadaljnje potrebno spremeniti. Našteje pa veliko možnosti, za kaj vse lahko učitelj uporablja 

ocenjevanje. Učitelj želi z ocenjevanjem: 

 diagnosticirati učenčeve probleme in težave (tako na kognitivnem kot na čustvenem ter 

socialnem področju).  

 ugotoviti razvoj posameznega učenca (kognitivni, emocionalni, psihomotorični idr.). 

 razporediti učence v skupine. 

 učencem podati povratno informacijo. 

 načrtovati nadaljnje poučevanje. 

 zagotavljati red in disciplino. 

Če ocenjevanje uporabljamo za vzdrževanje discipline, ocenjevanje prevzame represivno 

funkcijo, kot jo poimenuje Strmčnik (2001). To funkcijo tesno povezuje z vzgojnim nasiljem 

in opozarja, da mora biti ocenjevanje nujno osvobojeno represije ter kaznovanja. Strah, povezan 

z ocenjevanjem, ne bi smel izvirati iz zunanjih dejavnikov (strogo kaznovanje doma, izguba 

učiteljeve naklonjenosti ipd.), ampak bi moral izvirati iz učenčevega občutka odgovornosti in 

dolžnosti. Tako bi slaba ocena morala poroditi »občutek nezadovoljstva in produktivno 

notranjo konfliktnost« (prav tam, str. 179). 

Kot povratna informacija pa je ocena namenjena tudi staršem. Sporoča jim, kako uspešen je 

njihov otrok in ali mora spremeniti način učenja. Vendar pa se mora vloga staršev z leti 

zmanjševati. Prav tako so dosežki tudi povratna informacija ravnatelju, šolskim oblastem in 

širši javnosti. Predstavljajo jim dokazilo o uspešnosti določene šole, določenega območja in 

celo šolskega sistema. Zaradi tega ocenjevanje prevzame tudi nadzorno funkcijo. Ocene imajo 

tudi usmerjevalno oz. selekcijsko funkcijo, kar pomeni, da učencu pomagajo pri poklicnem 

usmerjanju in mu hkrati tudi omejijo izbiro (Marentič Požarnik, 2012).  

Zadnja in zelo pomembna funkcija, ki naj bi jo imelo ocenjevanje, pa je pedagoški in 

motivacijski pomen ocene. Pozitivne ocene so za učence priznanje za dobro delo. Če le-teh ne 

bi bilo, bi bili razočarani. Priznanja jih hrabrijo in dvigajo njihovo samopodobo (Strmčnik, 

2001). 

 

Ko beremo o funkcijah preverjanja in ocenjevanja, ugotovimo, da vsi avtorji poudarjajo, kako 

pomembno je, da tako preverjanje kot ocenjevanje postajata zgolj ključ do izboljšanja 

posameznikov. Tako učiteljev kot učencev. Povratne informacije, ki jih zbirajo skozi ta dva 

procesa, naj bi jih vodile do samoanalize, ki bi povzročila profesionalno, kognitivno in 

osebnostno rast. 



Bencak, K. Preverjanje in ocenjevanja znanja pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko 

delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

 

5 

 

Tudi Black in William (2011) poudarjata, da naj bi ocenjevanje danes služilo predvsem podpori 

učenja. Avtorja sta v svojem članku predstavila več področjih, s pomočjo katerih naj bi učitelji 

izboljšali svoje poučevanje, in eno izmed njih, pogosto omenjeno tudi pri naših avtorjih, je 

povratna informacija. Le-ta je učinkovita samo takrat, ko je uporabljena kot vodilo k izboljšanju 

(Kluger in DeNisi, 1996 v Black in William, 2011). V. Eržen (2012) poudarja pomembnost 

takšne povratne informacije, ki učencu pomaga narediti korak naprej. Če le-te ni, je to že samo 

po sebi neverbalno sporočilo, zaradi katerega lahko učenec začne svojo uspešnost napačno 

ocenjevati. Povratna informacija mora spodbujati učenje in to lahko dosežemo le, kadar je 

»pravočasna oz. izražena ob pravem času; konkretna in specifična; vsebuje učiteljeve predloge, 

kako nadaljevati učenje ali izboljšati dosežek, in izhaja iz eksplicitnih ter jasnih kriterijev 

uspešnosti« (prav tam, str. 52). Povratna informacija zmanjša možnost nesporazumov in utrdi 

učenje. 

 

2.4 VRSTE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA  

2.4.1 VRSTE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA GLEDE NA ČAS  

Glede na to, kdaj učitelj preverja znanje, ločimo diagnostično, sprotno in končno ali sumativno 

preverjanje. Diagnostično preverjanje se izvaja pred posredovanjem novih učnih vsebin. 

Izvajamo ga, da bi ugotovili predznanje oz. obseg obstoječega znanja. Rezultati tega preverjanja 

učitelju omogočijo učinkovito načrtovanje poučevanja in nadaljnjega učenja. Ta vrsta 

preverjanja je pri slovenščini še posebej pomembna, ker je slovenščina predmet z izrazito 

vertikalno strukturo. Z njim naj bi preverili tako vsebine kot učenčevo jezikovno zmožnost in 

tudi strategije samostojnega učenja (Marentič Požarnik, 2012). Diagnostično preverjanje pa je 

namenjeno tudi določitvi »učnih zmožnosti, nagnjenj, interesov, stopnje motivacije, šibkih in 

močnih področij, učnih stilov in potreb učencev« (Frančič, 2008, str. 55). Načini, na katere 

lahko poteka diagnostično preverjanje, so mnogovrstni. Lahko poteka v obliki skupinskega 

dela, pri katerem vsaka skupina dobi nalogo, da razloži pojem, povezan s snovjo, ki sledi, ali 

pa skicira miselni vzorec in prikaže glavne povezave med pojmi. Poteka lahko tudi individualno 

s pomočjo listkov, na katerih so vprašanja z DA/NE. Ta vrsta preverjanja je izredno pomembna, 

ker imajo učenci zelo različno predznanje. Tako lahko učitelj vidi, ali imajo učenci le 

pomanjkljivo predznanje ali pa so morda s seboj prinesli tudi napačna pojmovanja o določenih 

pojmih (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). 

Sprotno preverjanje se izvaja med učnim procesom. Učitelju prinaša takojšnjo povratno 

informacijo, na podlagi katere lahko načrtuje nadaljnji proces učenja. Prednost tovrstnega 

preverjanja je, da učenci pri njem niso obremenjeni, ali bodo uspešni ali ne, ker učitelj 

največkrat ne zahteva odgovora od posameznika, ampak od razreda kot celote. Vendar pa učitelj 

s tem ne pridobi informacije o uspešnosti posameznika (Vogel, 2004). Pri sprotnem preverjanju 

učitelj ne sme biti usmerjen le na dosežke, ampak na pomanjkljivosti in na močne točke, na 

napredovanje in nazadovanje posameznikov in na učinkovitost uporabe posameznih postopkov 

oz. veščin ter spretnosti, z namenom, da bi nudil povratno informacijo, ki omogoča nenehno 

izboljševanje (Rutar Ilc, 2003).  

Vendar pa sprotno preverjanje ne daje dovoljšne podlage za ocenjevanje, ker ne omogoča 

vpogleda v to, koliko zna in kaj zmore posameznik. V ta namen se izvaja končno ali sumativno 

preverjanje ob koncu določene učne enote. Učitelj tako dobi natančno predstavo o 

posameznikovem znanju, prav tako pa lahko učencu da povratno informacijo, v kateri sta 

opredeljena učenčeva trenutna raven znanja in individualni cilj. Velikokrat učitelji končno 
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preverjanje spremenijo v ocenjevanje, vendar se le-to od ocenjevanja teoretično razlikuje. Kljub 

temu da je pri obeh dana povratna informacija o učenčevem znanju in zmožnostih, je pri 

preverjanju ta informacija razčlenjena in tako ima učenec možnost pomanjkljivo znanje do 

ocenjevanja izpopolniti. Učenec tako tekmuje le sam s sabo, ne pa s celotnim razredom (Vogel, 

2004). Učitelj lahko ocenjuje šele po končnem preverjanju znanja. K temu ga ne zavezujejo le 

pozitivni učinki tega procesa, ampak tudi 3. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja 

ter napredovanju učencev v osnovni šoli iz leta 2013: »Učitelj ocenjevanje znanja opravi po 

obravnavi učnih vsebin in po opravljenem preverjanju znanja iz teh vsebin.« Tudi Strmčnik 

(2001) omenja pomembnost tako sprotnega oz. procesnega preverjanja kot končnega oz. 

finalnega. Procesno preverjanje je posebej pomembno zato, ker ima izrazito preventivno 

funkcijo. Od razumevanja delčkov je namreč odvisno, kako bo učenec razumel celoto. Procesno 

preverjanje se tako osredinja predvsem na sam potek učenja in na delne učinke, končno 

preverjanje pa na sklepne rezultate. Vendar avtor tudi tu poudarja, da preverjanje nikakor ni 

združljivo z ocenjevanjem, zato tudi ne bi smelo biti povezano z nikakršnim sankcioniranjem.  

 

2.4.2 VRSTE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA GLEDE NA NAČIN IZVAJANJA  

Glede na način izvajanja ločimo pisno, ustno in praktično ocenjevanje. Slednje se povezuje 

predvsem z alternativnimi načini ocenjevanja, zato mu tu ne bomo namenili veliko pozornosti, 

ker bomo o tem pisali posebej.  

Pisno preverjanje in ocenjevanje znanja lahko poteka s pomočjo standardiziranih testov, s 

pomočjo esejev ali pa z nalogami objektivnega tipa. Te so lahko zaprtega ali odprtega tipa. 

Prednosti tovrstnega preverjanja in ocenjevanja znanja sta, da je časovno ekonomično in 

zagotavlja večjo objektivnost (isti pogoji za reševanje in ista vprašanja). Pomanjkljivosti te 

vrste preverjanja in ocenjevanja pa sta, da težko preverimo kompleksnejše naloge višjega nivoja 

(Valenčič Zuljan, 2009) in ne moremo zagotavljati individualizacije ter diferenciacije. Prav 

tako nimamo osebnega stika z učencem, njegova uspešnost pri pisnem ocenjevanju pa ni 

odvisna samo od znanja učencev, temveč tudi od njihovih bralnih sposobnosti in spretnosti ter 

razumevanja prebranega. (Cencič, 2002 v Guček, 2011). 

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja lahko poteka kot pogovor med učencem in učiteljem, 

lahko poteka tako, da učitelj postavlja vprašanja, učenec pa nanje odgovarja ali pa gre za prosto 

pripovedovanje učenca, ki ga učitelj občasno usmerja. Pri ustnem preverjanju in ocenjevanju 

znanja ima učenec možnost razložiti, kako je prišel do svojega odgovora, in s tem učitelju 

omogoči, da preveri učenčevo razmišljanje. Učitelj mu lahko tako bolj konkretno svetuje in 

pomaga odgovoriti na zastavljeno vprašanje (Jurman, 1989 v Guček, 2011). Ta vrsta 

preverjanja in ocenjevanja ima številne prednosti: z vnaprej pripravljenimi vprašanji lahko 

učitelj preveri višje ravni znanja, prav tako lahko odkrije učenčev način razmišljanja in ga 

usmerja, učencu da individualizirano povratno informacijo, na pomen katere smo v tem delu že 

opozorili, učitelj lahko spodbuja učence, ki se ocenjevanja bojijo, preveri pa lahko tudi 

učenčevo izražanje. Pomanjkljivosti pa se kažejo v tem, da je ta vrsta preverjanja in ocenjevanja 

časovno neekonomična, pri njej je večja možnost subjektivnih napak, nekaterim učencem lahko 

predstavlja večji stres, prav tako pa težje zagotavljamo merski karakteristiki zanesljivost in 

občutljivost (Valenčič Zuljan, 2009). 

 

2.4.3 VRSTE OCENJEVANJA GLEDE NA VRSTO OCENE  

Ocenjevanje je lahko številčno ali globalno, tega izražamo z ocenjevalno lestvico, lahko pa je 

opisno ali analitično, pri katerem z izbranimi besedami ugotovimo, kaj je učenec dosegel, česa 
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ne zna in kaj mora storiti, da bo dosegel boljši uspeh. Ker se slednje v slovenskih šolah uporablja 

le v 1. in 2. razredu, ga tu ne bomo posebej omenjali, ker je predmet naše raziskave vezan na 

razrede, v katerih se uporablja številčno ocenjevanje. 

»S številčnim ocenjevanjem se oceni znanje učenca na lestvici od 1 do 5. Številčne ocene so: 

nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4), odlično (5). Ocena nezadostno (1) je 

negativna, druge ocene so pozitivne. Z negativno oceno je ocenjen učenec, ki ne doseže 

standardov znanja, potrebnih za napredovanje v naslednji razred, ki so določeni v učnih načrtih« 

(Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 2013, 

9. člen). Vendar pa je pomanjkljivost v tem, da je pri teh kvalitativnih kategorijah, ki so izražene 

z besedami in s številčnimi vrednostmi, v resnici razpon znanja, ki pokriva sicer po imenu iste 

ocene, v različnih razredih pri različnih predmetih zelo velik in različen (Ostojić, Bujas, 1969 

v Komljanc, 1997). Tako se zgolj grupira učence v pet različnih kategorij (Furlan, 1964 v 

Komljanc, 1997). Strmčnik (2001) pa opozarja na še nekatere druge pasti številčnega 

ocenjevanja:  

 Ocenjevalni kriteriji niso določeni, ker ni določeno, katero znanje pod katerimi pogoji 

ustreza določeni oceni, zato so ocene odvisne od presoje učitelja.   

 Ocene niso objektivne, ker so pod vplivom subjektivnih dejavnikov, npr. kako zgovoren 

je učenec, kako se obnaša, kako je razpoložen učitelj, kako simpatičen ali antipatičen je 

učenec učitelju ipd.. 

 Ocene zanemarjajo mnogo okoliščin, ki vplivajo na učenje, in nadarjenost, interese, 

sposobnosti, vestnost in prizadevnost, delovne navade ipd.. 

 Ocena ne pove veliko o tem, kakšna je dejanska storilnost in slabo diagnosticira znanje. 

 Današnji sistem napredovanja učence sili k nenehnemu boju za točke in ocene ter k 

nemoralnim dejanjem, ki zagotavljajo boljši uspeh. 

 

2.5 ALTERNATIVNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA  

Kot že omenjeno, lahko glede na način izvajanja ločimo preverjanje in ocenjevanje. Ustno, 

pisno in praktično. Poleg teh načinov ocenjevanja pa se danes, predvsem zaradi slabosti 

tradicionalnih oblik ocenjevanja, vse bolj širi uporaba drugačnih, alternativnih načinov 

ocenjevanja. Gre za t. i. avtentično ocenjevanje. 

»Pri avtentičnem ocenjevanju učenci rešujejo naloge, ki zahtevajo uporabo znanja in veščin v 

resničnih življenjskih okoliščinah« (Luongo Orlando, 2008, str. 7). Ne gre več za tipične naloge 

izbirnega tipa, za standardizirane teste in podobne oblike merjenja učenčevega napredka, ki so 

največkrat preverjale samo poznavanje dejstev in konceptualno razumevanje. Te metode niso 

posvečale nobene pozornosti učenčevim sposobnostim reševanja težav, niso bile usmerjene na 

učenčeve spretnosti sodelovanja, niso prepoznale delovnih navad otrok in kako je razvito 

učenčevo kritično razmišljanje. Mnogokrat so takšne metode učence odvrnile od učnega 

procesa, ker so bile daleč od konteksta, ki jim je blizu. Alternativni načini ocenjevanja pa se, 

poleg tega, da učence postavljajo v življenjske situacije, v katerih lahko uporabijo znanje, 

nagibajo k višjim stopnjam znanja, kot sta zgolj poznavanje dejstev in konceptualno 

razumevanje. Pomembni so: razumevanje, sklepanje, kritično razmišljanje, samorefleksija in 

podobno. Učitelj tako z različnimi dejavnostmi pridobi globlji vpogled v učenčev napredek in 

ponuja številne nove metode, ki so usmerjene k izboljšanju učenčevih dosežkov. Ker pa sta 

preverjanje in ocenjevanje vedno vezana na cilje in standarde, opredeljene v učnem načrtu, tudi 

učenčevo delo v postopkih avtentičnega ocenjevanja merimo na podlagi le-teh. Kriteriji, na 
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podlagi katerih vrednotimo rezultate, morajo biti učencem znani vnaprej. V primerjavi s 

tradicionalnim ocenjevanjem se dosežek pri praktičnih nalogah, ki so le ena izmed možnosti 

alternativnega ocenjevanja, vrednoti celostno. Za to se uporabljajo analitične metode 

vrednotenja, npr. ocenjevalne lestvice, kontrolni seznami, tabele ipd. (prav tam).  

M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2004) avtentične oblike opišeta takole: »Ocenjevanje, 

ki spodbuja k najboljšim dosežkom in poteka v kontekstu razrednega dogajanja, uporablja 

kvalitativne zapise, je motivirajoče in časovno zelo zahtevno« (str. 60). Kljub pozitivnim 

učinkom te vrste ocenjevanja, v svoji raziskavi ugotavljata, da je uporaba avtentičnih oblik 

ocenjevanja znanja med učitelji slovenščine in matematike, ki so l. 2003 poučevali v sedmem 

in osmem razredu osemletne osnovne šole v Mariboru in Ljubljani, redka. Razloge za to 

pripisujeta slabemu poznavanju tega ocenjevanja med učitelji, oklepanju starih načinov 

ocenjevanja in opozorita tudi na to, da Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju tega posebej ne 

opredeljuje. Vendar pa poudarjata, da uporaba avtentičnih oblik ocenjevanja ne pomeni 

izključitev tradicionalnih oblik poučevanja. Nasprotno, spodbujata k občasnemu kombiniranju 

obeh.  

B. Marentič Požarnik (2012) navaja nekaj primerov drugačnega, avtentičnega, preverjanja in 

ocenjevanja. To so: sestavljanje pojmovnih mrež (le te učenci gradijo samostojno iz 

strokovnega besedila ali iz že vnaprej določenih pojmov); samoocenjevanje in kolegialno ali 

vzajemno sodelovanje (to dvoje bomo predstavili posebej); skupinsko ocenjevanje rezultatov 

timskega dela ali sodelovalnega učenja; reševanje praktičnih problemov; preizkus ob odprtih 

knjigah (učenec rešuje določeni problem in ob tem uporablja literaturo); ocenjevanje izvajanja 

(sem spada tudi za slovenščino značilen govorni nastop); ocenjevanje dnevnikov in zapiskov; 

ocenjevanje izdelkov; ocenjevanje na osnovi portfolia (to bomo predstavili posebej), idr.. 

2.5.1 SAMOOCENJEVANJE IN VZAJEMNO OCENJEVANJE  

Pri samoocenjevanju na splošno gre za oceno o samem sebi. V šolskem sistemu pa je to ena 

izmed izobraževalnih metod, ki učencem omogoča, da svojo predstavo o samem sebi in o svoji 

učni uspešnosti soočijo z učiteljevo predstavo in tako pridejo do realnejše predstave o sebi. 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2001, v Kratochvílová, 2015). 

»Pri samoocenjevanju gre za samostojno presojanje dosežkov glede na neke znane kriterije. Je 

sestavina formativnega – sprotnega ocenjevanja, pri katerem izhajamo iz predpostavke, da se 

bo povečala motivacija učencev, če bodo sprejeli več odgovornosti za spremljanje lastnega 

napredovanja« (Razdevšek Pučko, 1998 v Marentič Požarnik, 2004, str. 14). Tako pri 

samoocenjevanju kot vzajemnem ocenjevanju so učenci bolj aktivno vpleteni v proces učenja 

in se bolj jasno zavedajo, katere cilje bi morali doseči in koliko vrzeli še imajo v lastnem znanju 

(prav tam). S pomočjo samoocenjevanja se učijo prevzemati odgovornost za svoje rezultate in 

za svoj učni proces ter se ga učijo bolje usmerjati. Sami ugotavljajo, na kateri ravni so njihovo 

znanje in njihove spretnosti, učijo se sprejemati napake kot del učnega procesa in se z njimi 

soočati ter načrtujejo nadaljnji razvoj. Samoocenjevanje, če je načrtovano in sistematično, 

ponuja učitelju globlji vpogled v učenčev učni proces, kot bi ga dobil zgolj z opazovanjem. 

Leta 2012 sta Horká in J. Kratochvílová v čeških šolah izvedla raziskavo glede 

samoocenjevanja in prišla do naslednjih ugotovitev: učenčevo samoocenjevanja sicer ima 

mesto v čeških šolah, vendar ni sistematično načrtovano; utemeljeno je bolj na čustvenem 

nivoju, saj učenci izražajo svojo oceno o učnem procesu v oblikah, kot so: všeč mi je, ni mi 

všeč, zdi se mi; učitelji od učencev pogosto želijo, naj samo ocenijo izdelek (predvsem pri 

umetnosti), ne pa tudi procesa; samoocenjevanje po navadi ni osnovano na jasnih kriterijih in 
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se ne navezuje na jasno postavljene cilje, s katerimi bi bili učenci seznanjeni; kljub nekaterim 

poskusom, da bi bilo samoocenjevanje prisotno tudi v pisni obliki, je le-to prisotno predvsem v 

ustni obliki na koncu neke učne enote; samoocenjevanje ni povezano z učiteljevim 

ocenjevanjem in ne poteka hkrati z njim, prav tako pa ni usmerjeno v učenčev razvoj. Razlogi 

za to naj bi bili, da se učitelji raje držijo tradicije, primanjkuje jim časa, razredi naj bi bili 

preveliki, učitelji niso dovolj usposobljeni ter pomanjkanje zaupanja v učenčeve sposobnosti 

samovrednotenja (Kratochvílová, 2015).  

Vendar se je samoocenjevanja treba naučiti, prav tako pa moramo zanj zagotoviti ustrezne 

pogoje. Nekatere predlaga J. Kratochvílová (2015). 

Primerne razmere 

V razredu je potrebno ustvariti pozitivno klimo ter občutek partnerstva med učenci. Učenci se 

morajo počutiti varno pri izražanju svojih ocen dosežkov ter morajo imeti občutek, da jih učitelj 

spoštuje, tudi če se z njimi ne strinja. Pri razvijanju samoocenjevalnih sposobnosti ima učitelj 

veliko vlogo. Učence mora naučiti, da sta tako samoocenjevanje kot vzajemno ocenjevanje 

procesa, pri katerem se učenci učijo prepoznavati svoje zmožnosti in napake in jih lahko potem 

popravijo. Ocenjevanje mora predstaviti kot pozitiven proces, pri katerem učenec odkriva 

samega sebe in svojo učinkovitost. 

Čas 

Ciljno usmerjeno, redno in sistematično samoocenjevanje, ki dopolnjuje učiteljevo 

ocenjevanje, zahteva svoj čas. Glede na to, kakšen vpliv ima samoocenjevanje na učenčev 

razvoj, lahko takšno samoocenjevanje, ko je dokončno razvito, učitelju prihrani čas. 

Osnovanje samoocenjevanja na primernih instrumentih 

Uspešno samoocenjevanje je osnovano na primernih instrumentih, ki vključujejo spodaj naštete 

dejavnike. 

 Poznavanje in razumevanje ciljev, ki jih morajo učenci doseči: pomembno je, da ob 

vseh aktivnostih, ki jih izvajamo, učence neprestano seznanjamo s cilji, ki jih naloge 

vsebujejo, in jih tako osmislimo. Cilji ne smejo biti le poimenovani, ampak tudi vidni. 

Predstavljeni morajo biti primerno učenčevi starosti. 

 Osnovanje kriterijev: osnovati je treba takšne kriterije, ki vsebujejo jasen jezik za starše 

in učence. Učitelj mora skušati osnovati kriterije skupaj z učenci (primerno njihovi 

starosti), predvsem pa jim pomaga, da se sami ocenijo s pomočjo teh kriterijev. 

 Izboljševanje samoocenjevalnih sposobnosti: učence je treba voditi k vse bolj 

individualnemu samoocenjevanju, ki je natančno in pravilno. Učitelj mora učencu nuditi 

veliko podpore. 

 Pozitiven odnos do samoocenjevanja: učence treba voditi k razumevanju, da je 

samoocenjevanje pozitiven proces, ne pa kritika. Učenci naj si ob tem izgradijo 

samozaupanje in zdravo samopodobo. 

 Uporabljati različne oblike: uporabljati je treba različne oblike in različna sredstva, 

odvisno od cilja naloge. 

Ozaveščanje staršev o pomembnosti samoocenjevanja v učilnici 

Starši morajo biti seznanjeni tako s samoocenjevanjem kot z ocenjevanjem učitelja. Ker starši 

niso imeli priložnosti, da bi razvijali samoocenjevanje, je še toliko bolj pomembno, da učitelj 

posveča čas ozaveščanju o tem procesu (prav tam). 

 

Na vrednost samoocenjevanja opozarja tudi Sadler (1989) v Black in William (2011), ko zapiše, 

da je samoocenjevanje ključno pri učenju, ker učenci lahko dosežejo le tisti učni cilj, ki ga 
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razumejo in za katerega lahko ocenijo, kaj morajo storiti, da ga dosežejo. Zato morajo biti 

kriteriji za ocenjevanje katerihkoli učnih dosežkov dosegljivi učencem, saj jim to omogoča 

jasen pregled ciljev, njihovega dela in kdaj je le-to uspešno opravljeno. Tako si ustvarijo jasen 

pregled nad svojim učenjem in hkrati tudi možnost, da ga nadzorujejo in usmerjajo. S tem pa 

razvijajo svoje metakognitivno mišljenje. V praksi pa se je izkazalo, da samoocenjevanju velik 

doprinos predstavlja tudi vzajemno ocenjevanje. Tudi to je zelo dragoceno, ker učenci za 

ocenjevanje uporabljajo jezik, ki bi ga navadno uporabljali v vsakdanjem življenju. Prav tako 

pa lažje osmislijo kriterije, če svoje delo primerjajo z delom ostalih učencev. Avtor predstavi 

tudi praktični primer za uporabo obeh procesov pri ocenjevanju domačih nalog. Učenci so bili 

naprošeni, da naj s pomočjo luči na semaforju označijo svoje delo. Rdečo ali oranžno barvo so 

uporabili, če so bili povsem ali delno neprepričani o svojem uspehu, zeleno barvo pa, če so bili 

prepričani v svoj uspeh. Učenci, ki so izbrali oranžno ali zeleno barvo, so se razdelili v mešane 

skupine, v katerih so pregledali naloge ostalih učencev in si pomagali, učitelj pa se je posvetil 

tistim, ki so dvignili rdečo luč.  

Za vzajemno ocenjevanje pa velja še nekaj splošnih pravil: 

 s tem postopkom je treba začeti zgodaj, da se učenci privadijo, 

 začeti je treba z majhnimi koraki, 

 pojasniti je treba, kaj je namen tega početja, 

 začeti je treba s preprostimi kriteriji ocenjevanja, 

 potrebnih je veliko vaj, ki najprej niso usmerjene v ocenjevanje, 

 na začetku naj ocenjuje tudi učitelj, 

 potrebno je veliko pohvale, 

 nujna je anonimnost, da se učenci ne počutijo tako izpostavljeni, 

 isti izdelek naj ocenita največ dva učenca, 

 zagotoviti je treba dovolj časa, saj učenci potrebujejo več časa za ocenjevanje kot 

učitelji,  

 pogoj za uspešno ocenjevanje je ustrezna klima, sicer lahko prihaja do zamer in 

pretirane tekmovalnosti. (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). 

 

2.5.2 MAPA UČENČEVIH DOSEŽKOV – PORTFOLIO  

Portfolio je »instrument za dokumentiranje posameznikovega procesa učenja, sestavljen iz 

raznolikih kronološko urejenih evidenc o njegovem razvoju in napredku v določenem 

časovnem obdobju, z globalnim ciljem zagotavljanja podpore otroku/učencu pri njegovem 

učenju in vzgojitelju/učitelju pri njegovem strokovnem in osebnostnem razvoju« (Sentočnik, 

2004, str. 71). Iz te definicije lahko razberemo, da obstaja več vrst portfoliev. Portfolio lahko 

beleži učenčev napredek, kadar pa svoj portfolio vodi učitelj, z njim spremlja svoj profesionalni 

razvoj. Na tem mestu se bomo bolj posvetili portfoliu, ki vsebuje učenčeve izdelke. 

Ta portfolio C. Razdevšek Pučko (2010) opredeli kot mapo učenčevih dosežkov. »Mapa 

predstavlja zbirko učenčevega dela in izdelkov (pisnih, likovnih, praktičnih) v določenem času 

in odraža dejansko delo učenca v določenem obdobju. Omogoča procesno spremljanje, daje 

možnost formativnega spremljanja in formativne povratne informacije, učence postavlja v 

aktivno vlogo« (prav tam, str. 5). Portfolio te vrste Sentočnik (2012) opredeli kot razvojni 

portfolio in opiše pozitivne učinke le-tega. Vodenje portfolia naj bi učencem pomagalo pridobiti 

uvid v kakovost lastnega učenja in odnos do učenja. Tako naj bi spodbujali njihovo 

metakognitivno mišljenje. Prav tako lahko portfolio učitelju predstavlja povratno informacijo, 

ki mu sporoča, na kateri stopnji je otrok, katere pomanjkljivosti in vrzeli so še prisotne, katera 
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so otrokova močna področja ter kateri učni stil učenec uporablja. Vse to mu pomaga pri 

nadaljnjem načrtovanju poučevanja, hkrati pa mu nudi tudi evalvacijo lastnega poučevanja. 

Popham (2002) kot prednost vodenja portfolia izpostavi tudi to, da ocenjevanje s pomočjo 

portfolia ojača povezavo med poučevanjem in ocenjevanjem. Predstavi tudi nekaj ključnih 

razlik med ocenjevanjem s pomočjo portfolia in s pomočjo standardnega testiranja. Medtem ko 

pri portfoliu lahko ocenjujemo velik razpon bralnih in pisnih aktivnosti, v katere so učenci 

vključeni že med poukom, gre pri klasičnem testiranju zgolj za ocenjevanje nekaterih pisnih in 

ustnih nalog, ki pa niso nujno vedno povezane s tem, kar so učenci pri pouku delali in česar so 

vajeni. Poleg tega lahko pri portfolu učitelj oceni tudi napredek in dosežke ter z učencem 

zastavlja vedno nove učne cilje, pri splošnem testiranju pa učitelj zgolj prešteje dosežene točke. 

Prav tako se poleg dosežkov upošteva tudi trud in ne zgolj dosežki kot pri splošnem testiranju. 

Portfolio zagotavlja tudi več upoštevanja individualnosti, saj učenci niso ocenjeni zgolj po 

enem vzorcu kot pri standardnem testiranju. Ocenjevanje s pomočjo portfolia spodbuja 

sodelovanje med učenci ter ima za cilj učenčevo samoocenjevanje.(Tierney, Carter in Desai, 

1991, v Popham, 2002). Kot pri samoocenjevanju je tudi pri vodenju portfolia pomembno, da 

upoštevamo nekaj ključnih nasvetov, ki jih navaja Popham (2002).  

Občutek lastništva 

Učenci morajo dobiti občutek, da je portfolio njihov stalni spremljevalec, ki vsebuje njihovo 

delo in prispeva k njihovi izobrazbi, ne pa le zbirališče izdelkov, ki jih učitelj na koncu oceni. 

Če učenci še niso seznanjeni s to obliko ocenjevanja, jim mora biti portfolio dobro predstavljen. 

Vsebina 

Pred začetkom je treba določiti, kaj bo vključeno v portfolio. Vključiti je treba čim več vrst 

izdelkov, idealno pa je, če lahko otroci sodelujejo pri odločitvi, kaj naj bi vanj vključili. Tudi 

C. Razdevšek Pučko (2010) piše o tem, da naj bi v portfolio vlagali dve vrsti izdelkov: ključne 

ali kriterijske ter izbirne. Prvi izdelki so tisti, ki jih morajo vložiti vsi učenci, saj se vlagajo po 

učiteljevem navodilu, pri drugih pa gre za posebne izdelke. Lahko jih izbere učitelj, in sicer 

tiste, za katere meni, da so posebej tipični za nekega učenca, ali pa jih izbere učenec sam, in 

sicer tiste, za katere meni, da najbolje predstavljajo njegovo znanje na določenem področju. 

Opozarja pa, da mora biti vsak izdelek datiran in naj bi vseboval tudi učenčevo refleksijo. 

Izbira in shranjevanje vzorcev 

Učenec mora skrbno izbrati, kaj bo vložil v svojo mapo, učitelj pa mu mora pri tem pomagati. 

Prav tako je pomembno poskrbeti za varno in ustrezno shranjevanje map. 

Izbira kriterijev za ocenjevanje 

Skupaj z učenci je potrebno izbrati kriterije, po katerih ocenjujejo kvaliteto svojih izdelkov. 

Zaradi raznolikosti izdelkov je to težka naloga, vendar brez določitve kriterijev učenci ne 

morejo oceniti izdelkov in se izboljšati. Ko so kriteriji izbrani, morajo biti oblikovani zelo 

preprosto in učencem ter staršem razumljivo. 

Nenehno vrednotenje izdelkov 

Ko so kriteriji izbrani, se morajo učenci naučiti samoocenjevanja. Svoje izdelke lahko ocenijo 

čisto preprosto: ocenijo, kaj so glavne prednosti in pomanjkljivosti nekega izdelka, nato pa te 

ocene tudi zapišejo in datirajo. Tako lahko skozi čas vidijo tudi lasten napredek pri 

samoocenjevanju. 

Načrtovanje in izpeljava konferenc 

Avtor predstavlja tudi t. i. portfolio konference. Trikrat do štirikrat v polovici šolskega leta naj 

bi učitelj organiziral konference, pri katerih z vsakim posameznim učencem po 15 ali 20 minut 

preživi tako, da skupaj pregledata portfolie vsaj treh različnih predmetov. Ostali učenci, ki 

takrat ne sodelujejo pri konferenci, so razdeljeni v manjše skupine, v katerih potekajo različne 
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samostojne aktivnosti. Proti koncu šolskega leta učenci iz svojih portfoliev izberejo serijo 

izdelkov, pri katerih se najbolje vidi njihov napredek, in ti izdelki se potem pokažejo na 

skupnem dogodku za starše. Pomen teh konferenc je ključen, če so izpeljane tako, da učitelj 

učencem pomaga pri izboljševanju samoocenjevalnih sposobnosti.  

Vključevanje staršev 

Staršem je treba sistem ocenjevanja s pomočjo portfolia predstaviti že na začetku leta. Prav tako 

jih je dobro spodbuditi, da spremljajo napredek učencev in njihove sposobnosti 

samoocenjevanja. Bolj so starši aktivni pri pregledovanju učenčevega portfolia, večjo vrednost 

ima le-ta za učenca. 

Kljub že naštetim prednostim, pa ima ocenjevanje s pomočjo portfolia tudi nekaj 

pomanjkljivosti. Prva je, da je izredno težko oblikovati kriterije, po katerih bi ocenjevali 

portfolie, saj se le-ti zelo razlikujejo. Ravno zato nekateri učitelji oblikujejo zelo ohlapne 

kriterije, ki pa jih različni ljudje različno interpretirajo. Druga pomanjkljivost pa je, da ustrezno 

načrtovano ocenjevanje s portfoliem vzame ogromno časa, tako pri pouku kot tudi izven pouka. 

Prav tako je potrebno ogromno izobraževanja, preden se ocenjevanje s portfoliem lahko izvaja. 

Vendar pa avtor ugotavlja, da učitelji, ki uporabljajo to vrsto ocenjevanja, zagotavljajo, da so 

pozitivni učinki vredni časa, ki ga vložijo (Popham, 2002). 

 

2.7 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI SLOVENŠČINI  

2.7.1 UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO  

Poleg Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

je drugi uradni dokument, ki predstavlja izhodišče za preverjanje in ocenjevanje slovenščine, 

učni načrt za slovenščino.  

Učni načrt določa, koliko ur je v posameznem razredu namenjenih slovenščini in kateri cilji ter 

standardi so predvideni za posamezno triletje oz. posamezen razred. Tako je v 3. razredu 

predvidenih 245 ur, v 4. in 5. razredu pa je predvidenih po 175 ur v vsakem razredu. Učni načrt 

pa v poglavju Didaktična priporočila učitelju ponuja nekaj napotkov glede preverjanja in 

ocenjevanja pri slovenščini. Tako kot Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju učni načrt 

predpisuje, da mora učitelj najprej preveriti učenčevo predznanje, ga voditi in ugotoviti, kako 

dobro učenec dosega cilje. Učitelj mora učencu ves čas zagotavljati povratne informacije, ga 

spodbujati k samovrednotenju, mu pomagati načrtovati delo in razvijati metakognitivno 

mišljenje (zmožnost učenja učenja). Prav tako učni načrt določa tudi, kdaj naj bi učitelj preverjal 

in ocenjeval – preverja med usvajanjem novih ciljev, po končanem učnem sklopu in pred 

ocenjevanjem. Učni načrt navaja tudi, da je izredno pomembno, da je poučevanje tesno 

povezano s poučevanjem ter da učenec pozna merila. Preverjanje in ocenjevanje pa lahko pri 

slovenščini potekata ustno in pisno, »na primer branje umetnostnih in neumetnostnih besedil, 

pisni izdelki, ustni odgovori, govorni nastopi in druge oblike« (Program osnovna šola, 2011, 

str. 110). Podrobneje bomo pogledali, kako preverjanje in ocenjevanje načrtovati in organizirati 

ter kakšne so možnosti uporabe alternativnih načinov ocenjevanja pri slovenščini. 

 

2.7.2 USTNO PREVERJANJE IN OCENJEVANJE PRI SLOVENŠČINI  

V. Guček (2011) poudarja, da je pri slovenščini ustno ocenjevanje posebej pomembno. Ni 

dovolj, da le-to poteka zgolj v obliki postavljanja vprašanj in zahtevanja odgovorov, ampak 

mora učenec čim več prosto govoriti. Lahko tudi tako, da nastopa v predstavah. Pri tem pa mora 
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učitelj učencem pomagati premagati tremo. To lahko stori s pomočjo lutke, saj se nekateri 

učenci lahko izražajo le tako – sploh v prvem razredu.  

Nekoliko bolj klasično ustno ocenjevanje pa pri slovenščini največkrat poteka v obliki 

pogovora. Da bi bilo ustno vrednotenje pravično in dobro, se mora učitelj nanj dobro pripraviti. 

Učitelj naj bi ocenjevanje pripravil po naslednjih stopnjah: 

1. določanje ciljev vrednotenja, 

2. oblikovanje kriterijev ali opisnikov na podlagi ciljev, 

3. izbira izhodiščnega besedila oz. problema, 

4. oblikovanje konkretnih vprašanj oz. nalog, 

5. opredelitev možnih rešitev na podlagi kriterijev in vrednotenje rešitev, 

6. samo dejanje vrednotenja znanja, 

7. učiteljev premislek o vrednotenju znanja. 

Ko učitelj določa cilje ustnega vrednotenja pri slovenščini, mora biti pozoren na dve stvari. Pri 

izbiranju pozornost ne sme biti usmerjena samo na jezikovno in metajezikovno razčlembo, prav 

tako pa mora paziti, da ima učenec možnost pokazati znanje na različnih kognitivnih 

zahtevnostnih ravneh. Najbolje je, da v eno nalogo skušamo vključiti čim več vrst razčlemb, 

prav tako pa moramo od učenca poleg preproste reprodukcije znanja, zahtevati tudi 

razumevanje s sklepanjem, analiziranje, uporabo znanja in vrednotenje. Ko imamo cilje 

določene, se moramo vprašati, kaj posamezen cilj zahteva od učenca, in jih dobro razčleniti. Na 

podlagi razčlenjenih ciljev potem oblikujemo opisnike in z njimi opišemo, kaj in na kateri ravni 

merimo. Tudi pri izbiri izhodiščnega besedila ključno vlogo igrajo cilji, saj nam povedo, katere 

značilnosti mora vsebovati besedilo, da bomo lahko vrednotili to, kar želimo. Pri tem pa 

moramo upoštevati nekaj splošnih pravil: vsebina besedila mora biti za učence aktualna, 

zanimiva in informativna, njim primerna, besedilo ne sme biti predolgo in obvezno izvirno 

slovensko. Mora biti tudi slogovno in jezikovno zgledno (razen, če želimo, da učenci 

popravljajo napake). Če se vse stopnje ustrezno izvedejo, oblikovanje naloge ni zahtevno. Pri 

oblikovanju nalog gre pravzaprav za to, da cilje povežemo z izbranim besedilom – jih 

konkretiziramo. Ker ima ustno vrednotenje to prednost, da lahko učitelj učenca med 

ocenjevanjem usmerja in mu prilaga zahtevnost naloge, je dobro, da učitelj zase nalogo 

nekoliko razčleni. Pripravi si podvprašanja ali delna vprašanja, s katerimi lažje ugotovi raven 

učenčevega znanja. Prav tako je dobro, da si pripravi možne rešitve. To vedno ni mogoče, ker 

pri nekaterih nalogah ni pomembna pravilnost, ker nimamo samo enega možnega odgovora, 

ampak je ključno le, da je odgovor ustrezen. Učitelj torej s pomočjo opisnikov, ki jih je 

oblikoval, predvidi, kaj bo moral učenčev odgovor vsebovati, da bo povsem ustrezen, in kaj, da 

bo delno ustrezen. To velja, kadar učenec odgovarja samostojno. Predvideti pa mora tudi, katere 

sestavine znanja in zmožnosti je učenec pokazal, kadar ni odgovarjal samostojno. Nato učitelj 

lahko izvede samo vrednotenje znanja. Na koncu pa mora tudi sam vrednotiti celoten proces. 

Posebej pomembno je, da na koncu poišče razloge za boljše ali slabše dosežke, kot jih je 

pričakoval, ter ugotovljene nepravilnosti skuša odpraviti (Vogel, 2004).  

Velikokrat pa se učitelji namesto ustnega spraševanja odločijo za govorni nastop, ki pa po 

literaturi sodeč spada bolj v praktično ocenjevanje, pa vendar mu bomo tu namenili nekaj besed. 

Govorni nastopi kot taki se v učnem načrtu prvič pojavijo v tretjem razredu. Učenci lahko pri 

govornem nastopu predstavijo bralno izkušnjo ali pa predstavijo svoje (po)ustvarjalno besedilo. 

Najprej govorno nastopajo ob učiteljevih vprašanjih in slikovnem gradivu, nato pa skušajo biti 

čim bolj samostojni. Za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje učni načrt že predvideva 

govorne nastope v vsakem izmed razredov v tem obdobju (4., 5. in 6.). Učenci morajo tu že 

govoriti pristno in čim bolj naravno in biti pozorni tako na knjižni jezik kot tudi na zvočne in 
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vidne prvine govora. Lahko predstavijo razumevanje književnega besedila ali pa predstavijo 

književne osebe, dogajanje, dogajalni prostor in čas besedila, ki ga niso obravnavali v šoli 

(Program osnovna šola, 2011). Učenca mora učitelj voditi tako, da je le-ta do konca drugega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja sposoben povsem sam pripraviti govorni nastop in ga tudi 

ustrezno izvesti.  

 

2.7.3 PISNO PREVERJANJE IN OCENJEVANJE PRI SLOVENŠČINI  

M. Cencič (2002) kot najpogostejše oblike pisnega preverjanja in ocenjevanja pri slovenščini 

navaja: tvorjenje neumetnostnih in umetnostnih besedil, preizkuse znanja s prostimi odgovori 

(odprti tip oz. esejski tip naloge) in preizkuse znanja z nalogami objektivnega tipa 

(dopolnjevanje, kratki odgovori, povezovanje, urejanje itd.). Pisni preizkusi objektivnega tipa 

morajo vsebovati zanimive naloge različnih vrst. V času pripravljanja pisnega preizkusa mora 

učitelj pripraviti več nalog. Izmed teh jih nato nekaj izbere in ovrednoti. Vrednoti jih glede: 

»vsebine, sloga, jezika, etične, kulturne, rasne, spolne pristranosti« (prav tam, str. 23). Poskrbeti 

mora, da so naloge jasne, pregledne, razumljive in da celoten preizkus ni preobsežen. Prav tako 

je potrebno, da tudi ta vrsta ocenjevanja vsebuje naloge na različnih zahtevnostnih ravneh. 

Naloge je možno oblikovati po Bloomovi taksonomiji, ki vsebuje šest zahtevnostnih stopenj, 

vsaka od njih pa je zahtevnejša: znanje ali poznavanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, 

vrednotenje ali evalvacija. Ker učenci nimajo izkušenj s pisnimi preizkusi, jih je treba nanje 

navajati. Prav tako je treba učence navajati na natančno branje, saj se pogosto zgodi, da 

nenatančno preberejo ključne besede ali pa sploh ne razumejo prebranega. Zaradi slednjega jih 

je treba navajati na branje z razumevanjem, prav tako pa jih je treba opozoriti na pravilno 

pisanje. 

Kot že omenjeno, je pri slovenščini pogosto tudi tvorjenje neumetnostnih besedil, kar pa je 

rezultat enega izmed ciljev komunikacijskega pouka slovenščine, tj. učence razviti v dobre 

pisce. Da bi to lahko uresničili, morajo učitelji učencem omogočiti čim več priložnosti za 

pisanje različnih besedil. Te priložnosti pa morajo biti pristne in vezane na učenčev kontekst. 

Če učitelj želi učencu pomagati pri procesu pisanja, se mora tudi sam zavedati značilnosti 

posameznih besedilnih vrst ter »katere od teh značilnosti učenec po podrobni analizi svojega 

pisnega izdelka tudi razume« (Zrimšek, 2004 , str. 59). Prav tako se mora učitelj znati odločiti, 

kako bo vodil proces, da bo učenec sposoben samostojno uporabiti znanje o značilnostih 

besednih vrst v svojih besedilih. Na koncu pa mora učitelj poskrbeti tudi za smiselne in 

zanimive situacije, ki bodo v učencu zbudile občutek nujnosti pisanja. Učenčev razvoj pisnega 

procesa poteka po šestih stopnjah: pisanje kot igra vlog, eksperimentalno pisanje, zgodnje 

pisanje, pisanje na osnovni stopnji, napredno pisanje in zrelo pisanje. Slednjega tu ne bomo 

posebej obravnavali. 

Pisanje kot igra vlog  

Učenec eksperimentira z znaki na papirju, kombinira črke, številke in druge simbole ter oblikuje 

sporočila s svojimi simboli. 

Eksperimentalno pisanje 

Učenec že obvlada orientacijo na papirju, vendar bere in piše po svoje – napiše tiste glasove, ki 

se v besedah najbolje slišijo ter uporablja enostavno skladnjo. 

Zgodnje pisanje 

To je tisto, s katerim se najpogosteje sooči učitelj v 1. razredu. Učenec zapisuje kratka sporočila, 

enostavne povedi, skuša postavljati ločila in temo razvija v obliki pripovedi. 

Pisanje na osnovni stopnji  
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Tu učenec že pozna osnovne korake v procesu pisanja. Ne uporablja več le enostavčnih poved, 

ampak tudi že razširjene povedi ter jih združuje v odstavke. V enostavnejših povedih pravilno 

postavlja ločila, prav tako pa pravilno uporablja prislove in pridevnike. Teme ne razvija več le 

v obliki pripovedi, ampak že loči med besedili, ki pripovedujejo in opisujejo. Uporablja pa tudi 

različne strategije za načrtovanje, popravljanje in prepis besedila. 

Napredno pisanje 

Pri naprednem pisanju ima učenec že razvit osebni stil pisanja. Pisanje je lepo povezano, 

smiselno, besede so raznovrstne, pravilno zapisane. Ločila so postavljena pravilno, besedilo pa 

je urejeno – učenec ga ureja med pisanjem in po njem. Prav tako izbere ustrezno besedilno vrsto 

glede na namen in okoliščine sporočanja, prav tako pa je jasno razvidno njegovo poznavanje 

bistvenih elementov besedila (prav tam). 

 

Za ocenjevanje učenčevih zapisanih besedil je razumevanje razvoja pisanja zelo pomembno, 

ker moramo, glede na to, da učenci prehajajo s stopnje na stopnjo, temu prilagoditi opisne 

kriterije. Da pa bi učencem lahko predstavili pomanjkljivosti njihovega pisanja in kako jih lahko 

izboljšajo, morajo učitelji besedila ocenjevati z jasno izdelanimi kriteriji. Ocenjuje se lahko 

celoto ali pa ločene elemente tvorjenega besedila. Glede na to ločimo celostno in razčlenjevalno 

metodo ocenjevanja. Pri celostni metodi se pojavljata ocenjevanje po vtisu in ocenjevalna 

lestvica, pri razčlenjevalni pa razčlenjevalna lestvica, lestvica za eseje in kontrolne liste. 

Ocenjevanje po vtisu poteka tako, da učitelj najprej prebere besedilo in si o njem ustvari vtis, 

potem pa ga šele oceni. Ta metoda se v našem prostoru ne uporablja več. Uporabljajo pa se 

ocenjevalne lestvice, ki so lahko številčne, opisne, grafične ali kombinirane. Za ocenjevalce je 

ta metoda zelo dobra, ker imajo vsako stopnjo opisno opredeljeno in opremljeno s števili. Pri 

posamezni lestvici je vedno v ospredju tisto, kar je za določeno besedilo ključno (npr. pri opisu 

predmeta to, kar je značilno za opis predmeta). Učenci so pri takem ocenjevanju nagrajeni za 

tisto, kar so opravili kvalitetno, ker je to ocenjevanje usmerjeno najprej k dobrim značilnostim 

besedila, vendar pa takšna ocena nima diagnostične vrednosti, ker ni jasno, kateri kriterij znotraj 

ene ocenjevalne stopnje naj ocenjevalec postavi v ospredje. Pri razčlenjevalni metodi gre 

pravzaprav za analitično ocenjevanje, pri katerem ocenjevalec razdeli besedilo na več delov in 

vsak del ocenjuje posebej. Največkrat se tako ocenjuje s pomočjo razčlenjevalne lestvice. Te 

lestvice so bolj ali manj prirejene po Diedrichovi lestvici iz leta 1947, »ki zajema vsebino, 

zgradbo, besedni zaklad, slog, strukturo povedi, ločila in pravopis« (prav tam, str 61). Takšno 

ocenjevanje ima za razliko od ocenjevalnih lestvic visoko diagnostično vrednost. Kriteriji so 

natančnejši in zato je za ocenjevalce ocenjevanje lažje. Rezultati dajejo dobro povratno 

informacijo, ker kažejo na napredek posameznega učenca. Vendar pa se težave pokažejo, če je 

treba te podatke zapisati v eno oceno. Potem se izgubi tudi diagnoza. 

Pri ocenjevanju je torej treba izhajati iz tega, kar učenec že zna, iz njegovih razvojnih 

značilnosti in iz zastavljenih ciljev. 

 

2.7.4 ALTERNATIVNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA PRI SLOVENŠČINI  

Alternativnih načinov preverjanja in ocenjevanja učni načrt posebej ne omenja. Pri preverjanju 

in ocenjevanju znanja imamo zapisano zgolj to, da preverjamo in ocenjujemo ustno in pisno 

»na primer branje umetnostnih in neumetnostnih besedil, pisni izdelki, ustni odgovori, govorni 

nastopi in druge oblike« (Program osnovna šola, 2011, str. 110). Pod temi »drugimi oblikami« 

se skrivajo alternativni načini preverjanja in ocenjevanja. V. Guček (2011) predstavlja način 

avtentičnega in alternativnega preverjanja znanja, ki ga je izvedla pri kombiniranem pouku 
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tretjega in četrtega razreda. Vključenih je bilo 6 otrok četrtega razreda, obravnavali pa so 

tematski sklop novica. Preverjanje so izvedli z oblikovanjem televizijskega sporeda. Učenci so 

sami izdelali televizijski ekran, nato pa pripravili televizijski spored. Vsak izmed učencev je 

pripravil svojo novico. Učenci tretjega razreda so bili gledalci in pozorno spremljali televizijski 

program, ki so ga pripravili in izvedli četrtošolci. Pri tej dejavnosti je učiteljica preverjala, ali 

učenci poznajo zgradbo televizijskega sporeda, novice in govornega nastopa ter sam govorni 

nastop. Odziv učencev opisuje kot pozitiven. Ker takšnega preverjanja znanja niso navajeni, 

jim je bilo to zelo zanimivo, novo in motivirajoče, zato so bili pri oblikovanju sporeda vsi zelo 

aktivni.  

Tudi J. Vogel (2004) navaja nekaj primerov avtentičnega ocenjevanja. Npr. igra vlog – 

namesto, da učenci povedo, kaj je značilno za pogajanje, odigrajo pogajalni pogovor. Ob tem 

je učitelj lahko pozoren tudi na druge cilje iz učnega načrta (ustrezno izražanje ipd.); 

problemska vprašanja – učencem zastavimo vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi po televiziji 

govorili samo v nedoločnikih; primerjava – če želimo ugotoviti, kako dobro so učenci 

ponotranjili značilnosti določenih besedilnih vrst, jim lahko damo več različnih besedil in 

učenci izberejo, s pomočjo katerega besedila bi sami obravnavali izbrano besedilno vrsto, nato 

pa odgovor tudi utemeljijo. Vendar pa avtorica opozarja, da sta alternativno preverjanje in 

ocenjevanje znanja zelo zahtevna in od učitelja zahtevata veliko spretnosti in domiselnosti. Če 

se zanj odločimo, se moramo zavedati naslednjih reči: 

 Takšno reševanje je za učence zelo zahtevno. Res je, da gre v osnovi za poznavanje 

jezikovnih pravil in besedilnih vrst, vendar morajo to znanje uporabiti tako, da 

samostojno in ustvarjalno rešujejo nove probleme ter sami odkrivajo načela in principe 

reševanja določenih nalog. 

 Na ta način naj bi vrednotili predvsem učno uspešnejše učence, za ostale pa je potrebno 

pripraviti naloge, ob katerih nastopajoče sošolce spremljajo. 

 Tudi ob takšnem načinu vrednotenja je pomembno upoštevati načelo, da morajo biti 

sprotno preverjanje, končno preverjanje in ocenjevanje povezani, ker le če so učenci 

navajeni na takšen način dela, lahko ovrednotimo njihovo znanje, zmožnosti in navade. 

 Tako kot pri klasičnem ustnem in pisnem ocenjevanju je pomembno, da tudi tu 

oblikujemo jasne opisne kriterije. 
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3 EMPIRIČNI DEL  
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Kljub številnim raziskavam in izdanim dokumentom na tem področju, preverjanje in 

ocenjevanje še danes burita duhove tako med učenci, učitelji, starši in tudi bodočimi pedagogi 

na fakultetah. 

 

Študentje o ocenjevanju znanja menijo, da je »eden najtežjih problemov in hkrati izziv ter da je 

dobiti oceno veliko lažje kot ocenjevati« (Cencič, 2000, str. 99). Učitelji pa ob ocenjevanju 

čutijo velik pritisk, saj je njihova odgovornost pri tem procesu zelo velika. Poleg tega, da morajo 

učenca pripeljati do znanja, ga morajo pri tem še pravično oceniti, saj ocene predstavljajo zelo 

pomemben dejavnik v učenčevi »usodi«. Preverjanje in ocenjevanje znanja tako predstavljata 

enega najbolj zapletenih in najobčutljivejših problemov učiteljevega dela v šoli. Učitelji nad to 

odgovornostjo niso navdušeni (Mihajlovski, 2003 v Zupanc, 2004). Mihajlovski meni, da 

verjetno zato, ker za to niso dovolj usposobljeni (prav tam). 

 

Pri pregledu obstoječih diplomskih in magistrskih del o preverjanju in ocenjevanju pri 

slovenščini na razredni stopnji opazimo, da so teme raziskovanja precej specifične. Našteli jih 

bomo le nekaj, npr. katero znanje učitelji preverjajo in ocenjujejo ter kako kakovostne pisne 

preizkuse sestavljajo, kako kakovostno ocenjujejo zapisana besedila pri slovenščini, kako je 

sestavljen ustrezen pisni preizkus, ali sprotno preverjanje in sodelovanje vplivata na končno 

oceno in ali učenke ter učenci različno sodelujejo pri pouku slovenščine idr. Raziskave, ki bi 

zajela več različnih vidikov preverjanja in ocenjevanja, nismo zasledili. 

 

To temo smo izbrali ravno zaradi zahtevnosti tega izziva. V praksi smo lahko tudi sami opazili, 

da imajo tako učitelji kot učenci pa tudi starši, mnogokrat različne predstave o tej etapi pouka 

in posledično tudi različne izvedbe le-te. Avtorska raziskava o preverjanju in ocenjevanju 

znanja slovenščine na razredni stopnji osnovne šole bo tudi prva na tem področju. Zajema 

veliko različnih področij preverjanja in ocenjevanja pri slovenščini, zato ponuja jasen in širok 

vpogled v preverjanje in ocenjevanje slovenščine na razredni stopnji osnovne šole, natančneje 

v 3., 4. in 5. razredu. 
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3.2 CILJI RAZISKAVE  

Glede na raziskovalni problem smo si zastavili naslednje cilje raziskave. 

Cilji raziskave so ugotoviti, 

 kaj menijo razredni učitelji1 o svojem poznavanju zakonodaje o preverjanju in 

ocenjevanju znanja, 

 kaj ocenjujejo pri slovenščini in na katere načine (ali tudi na alternativne), 

 katere faze ocenjevanja slovenščine so zanje zahtevnejše, 

 kako se pripravijo na preverjanje in ocenjevanje znanja, 

 kaj počnejo po ocenjevanju znanja, 

 kako poteka preverjanje znanja, 

 kaj bi spremenili pri ocenjevanju znanja slovenščine, če bi lahko, 

 ali se odgovori učiteljev razlikujejo glede na razred, v katerem poučujejo, in glede na 

število let poučevanja, 

 ali se odgovori učencev razlikujejo od odgovorov učiteljev. 

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

1. Kako razredni učitelji ocenjujejo pomembnost poznavanja zakonodaje o preverjanju in 

ocenjevanju in zakaj se jim zdi pomembna ter kako ocenjujejo svoje lastno poznavanje 

le-te? 

2. Kolikokrat v šolskem letu razredni učitelji ocenjujejo učence pri slovenščini (kolikokrat 

pri jezikovnem in kolikokrat pri književnem pouku)? 

3.  Na katere načine razredni učitelji ocenjujejo učence pri slovenščini (pri jezikovnem in 

književnem pouku) in ali učenci navajajo enake odgovore ter ali učitelji sami pripravijo 

preizkuse znanja iz slovenščine ali jih od koga prevzamejo? 

4. Kaj se razrednim učiteljem pri ocenjevanju slovenščine zdi zahtevnejše: ocenjevanje 

književnih ali jezikovnih vsebin ter pisno ali ustno ocenjevanje? 

5. Ali se razredni učitelji osebno pripravijo na ustno ocenjevanje slovenščine in kako? 

6. Katere alternativne načine ocenjevanja slovenščine uporabljajo razredni učitelji in ali se 

jim samoocenjevanje učenca pri slovenščini zdi sprejemljivo in zakaj ter ali učenci 

navajajo, da so učitelji uporabljali alternativne načine ocenjevanja?  

7. Ali razredni učitelji uporabljajo delne ocene pri ocenjevanju slovenščine in ali učenci 

menijo, da jih uporabljajo? 

8. Na kateri način izvajajo razredni učitelji po ustnem in pisnem ocenjevanju slovenščine 

evalvacijo z učenci? 

9. Katere faze ocenjevanja pri slovenščini (pri ustnem in pisnem ocenjevanju) se zdijo 

razrednim učiteljem zahtevne? 

10. Ali razredni učitelji pri slovenščini preverjajo znanje učencev pred ocenjevanjem, in če 

ga, kako, ter koliko časa prej in kaj o tem menijo učenci? 

11. Kaj bi razredni učitelji in učenci spremenili pri ocenjevanju znanja pri slovenščini? 

                                                 
1 Izraz učitelji velja enakovredno za učitelje in učiteljice; enako je tudi pri učencih in učenkah ter anketirancih in 

anketirankah. 
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12. Ali se pojavljajo razlike med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih, glede pogostosti 

ocenjevanja ustnega spraševanja, govornih nastopov in zapisanega besedila? 

13. Ali se pojavljajo razlike med učitelji, ki imajo različno število let poučevanja, glede 

osebne priprave na ustno ocenjevanje ter glede uporabe samoocenjevanja in vzajemnega 

ocenjevanja? 

14. Ali se pojavljajo razlike med odgovori učiteljev in učencev glede tega, ali učitelj po 

ustnem ocenjevanju izreče povratno informacijo, glede tega, ali učitelj po pisnem 

ocenjevanju skupaj z učenci pregleda najpogostejše napake, in glede tega, ali so učenci 

po pisnem preverjanju morali narediti popravo? 

15. Ali so učitelji pri ocenjevanju pripravili podobne naloge kot pri preverjanju znanja in 

ali so se z učenci pogovorili o merilih ocenjevanja pred ocenjevanjem in kako so glede 

tega odgovarjali učenci? 

 

3.4 METODA  

Raziskava je bila izvedena v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. Uporabljeni sta 

bili deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja.  

3.4.1 VZOREC  

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem namenskem vzorcu učiteljev, ki so v šolskem letu 

2016/17 poučevali v 3., 4. in 5. razredu, in učencev, ki so v istem šolskem letu obiskovali 3., 4. 

in 5. razred, in sicer v dolenjski, pomurski in podravski regiji. V anketi je sodelovalo 59 

učiteljev in 69 učencev. Med učitelji je sodelovalo 57 žensk, kar predstavlja kar 96,6 % vseh 

anketiranih, in 2 moška, kar predstavlja 3,4 % vseh anketiranih, med učenci pa 34 deklic, kar 

predstavlja 49,3 % vseh anketiranih učencev, in 35 dečkov, kar predstavlja 50,7 % vseh 

anketiranih učencev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spol učencev

deklice dečki

Spol učiteljev

ženske moški

Graf 1: Število anketiranih učiteljev glede na spol Graf 2: Število anketiranih učencev glede na spol 
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Preglednica 1: Število anketiranih učiteljev glede na razred, v katerem poučujejo 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovalo je 22 učiteljev 3. razreda, kar predstavlja 37,3 % vseh anketiranih učiteljev, 21 

učiteljev 4. razreda, kar predstavlja 35,6 % vseh anketiranih učiteljev, in 16 učiteljev 5. razreda, 

kar predstavlja 27,1 % vseh anketiranih učiteljev.  

 

Anketirane učitelje smo analizirali še glede na število let poučevanja in razred, v katerem 

poučujejo. 

 
Preglednica 2: Število anketiranih učiteljeve glede na razred, v katerem poučujejo, in število let poučevanja 

 

Od enega do desetih let poučuje 13 anketiranih učiteljev, kar predstavlja 22 % vseh anketiranih 

učiteljev. Od tega v tretjem razredu poučujeta 2 učitelja, v četrtem 5 učiteljev, v petem pa 6 

učiteljev. 11 do 20 let poučuje 15 učiteljev, kar predstavlja 25, 4 % vseh učiteljev. Od tega jih 

največ poučuje v tretjem razredu – kar 10. V četrtem poučujejo 3 učitelji, v petem pa le 2 

učitelja. Največ anketiranih učiteljev poučuje od 21 do 30 let. Teh učiteljev je 17, kar 

predstavlja 28,8 % vseh anketiranih učiteljev. Od tega jih 7 poučuje v tretjem razredu, 6 v 

četrtem razredu in 4 v petem razredu. Učiteljev, ki poučujejo najdlje, od 31 do 40 let, je 14, kar 

predstavlja 23,7 % vseh anketiranih učiteljev. Največ njih poučuje v četrtem razredu; tam jih 

poučuje 7, v tretjem razredu poučujejo 3 anketirani učitelji, v petem razredu pa poučujejo 4 

anketirani učitelji s tem številom let poučevanja. 

 

V preglednici 3 smo predstavili še število anketiranih učencev glede na razred in spol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 število odstotek [%] 

3. razred 22 37,3 

4. razred 21 35,6 

5. razred 16 27,1 

skupaj 59 100 

 število let poučevanja  

skupaj 

odstotek 

[%] 1–10  11–20 21–30 31–40 

3. razred 2 10 7 3 22 37,3 

4. razred 5 3 6 7 21 35,6 

5. razred 6 2 4 4 16 27,1 

skupaj 13 15 17 14 59 100 

odstotek [%] 22,0 25,4 28,8 23,7 100  
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Preglednica 3:Število anketiranih učencev glede na razred in spol 

 

Med učenci je sodelovalo 30 učencev 3. razreda, kar predstavlja 43,5 % vseh anketiranih 

učencev, 20 učencev 4. razreda, kar predstavlja 29 % vseh anketiranih učencev, in 19 učencev 

5. razreda, kar predstavlja 27,5 % vseh anketiranih učencev. 

 

3.4.2 OPIS INŠTRUMENTA ZA ZBIRANJE PODATKOV  

Za namen raziskave smo sestavili dva anketna vprašalnika – enega za učitelje (Priloga 6.1), 

drugega pa za učence (Priloga 6.2). Na začetku vprašalnika za učitelje so bila najprej 3 splošna 

vprašanja (spol, število let poučevanja in razred, v katerem so poučevali tisto leto). Nadaljnja 

vprašanja bi lahko razdelili v štiri večje sklope. V prvem sklopu učitelji odgovarjajo na 

vprašanja, povezana z zakonodajo; v drugem sklopu učitelje sprašujemo, koliko ocen so v 

tistem šolskem letu podelili pri pouku slovenščine in kako so jih pridobili ter tudi, kaj se jim 

zdi zahtevnejše pri ocenjevanju; v tretjem sklopu so odgovarjali na vprašanja, povezana z 

avtentičnimi oblikami ocenjevanja; zadnji, četrti sklop, pa se navezuje na izvajanje preverjanja. 

V tem sklopu so učitelji lahko podali tudi predloge za spremembe pri ocenjevanju znanja pri 

slovenščini. Tudi vprašalnik za učence je bil zgrajen na enak način, le da ni vseboval vprašanj, 

povezanih z zakonodajo, in vprašanj, kaj je pri ocenjevanju slovenščine najzahtevnejše.  

3.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

V maju 2017 smo kontaktirali učitelje in ravnatelje različnih šol v dolenjski, podravski in 

pomurski regiji. Ko smo dobili odgovor, smo vprašalnike za učitelje osebno odnesli na šolo. V 

juniju 2017 smo, ko so učenci že imeli zaključene ocene pri slovenščini, na različnih šolah v 

dolenjski, podravski in pomurski regiji osebno izvedli anketo z učenci. Učitelji so anketne 

vprašalnike reševali sami, pri učencih pa je reševanje potekalo tako, da smo se vsakič 

predstavili, povedali namen raziskave, učence prosili za iskrenost, nato pa skupaj pregledali 

vprašalnik. Ko smo vprašalnik pregledali, so učenci samostojno, v tišini in v prisotnosti 

raziskovalca ter odsotnosti učitelja rešili vprašalnik. Če česa niso razumeli, so lahko vprašali 

raziskovalca. Ko so končali, smo se zahvalili in vprašalnike pobrali. Prav tako smo takrat 

pobrali tudi vprašalnike učiteljev. Reševanje vprašalnika je učencem vzelo približno 15 minut, 

predstavitev raziskovalca in pregled vprašalnika pa približno 5–7  minut. 

3.4.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV  

Dobljeni podatki so bili obdelani z računalniškim statističnim programom SPSS. Izračunali smo 

absolutno in relativno frekvenco, aritmetično sredino, modus in hi-kvadrat preizkus. Kjer 

pogoja o homogenosti varianc za hi-kvadrat preizkus nista bila izpolnjena, smo uporabili 

Kullbackov 2Î-preizkus. Ker podatki niso bili normalno porazdeljeni, smo uporabili Kruskal-

 spol  

skupaj 

odstotek 

[%] deklice dečki 

3. razred 16 14 30 37,3 

4. razred 11 9 20 35,6 

5. razred 7 12 19 27,1 

skupaj 34 35 69 100 

odstotek [%] 49,3 50,7 100  
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Wallisov preizkus. Za primerjavo rezultatov med skupinami smo uporabili preizkus post-hoc. 

Odprte odgovore smo analizirali vsebinsko, rezultate pa prikazali grafično, opisno ali v obliki 

frekvenčnih in strukturnih preglednic. Zaradi zaokroževanja je pri odstotkih prišlo do manjših 

odstopanj (do 0,2 %). 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

3.5.1 PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

Kako razredni učitelji ocenjujejo pomembnost poznavanja zakonodaje o preverjanju in 

ocenjevanju in zakaj se jim zdi pomembna ter kako ocenjujejo svoje lastno poznavanje 

le-te? 

 

3.5.1.1 Rezultati  

Pri prvem vprašanju so učitelji označili, kako pomembno se jim zdi poznavanje zakonodaje o 

preverjanju in ocenjevanju znanja. Na voljo so imeli številke od 1 do 5, pri čemer je številka 1 

pomenila, da se jim poznavanje zakonodaje zdi nepomembno, številka 5 pa, da se jim to zdi 

zelo pomembno. Nato so morali navesti še, zakaj so se tako odločili. Na prvi del vprašanja so 

odgovorili vsi anketiranci, 12 anketirancev pa odgovora ni utemeljilo. Ocene 1, 2 in 3 se med 

odgovori niso pojavljale, zato so v preglednici 4 prikazani le rezultati za oceni 4 in 5. 

 
Preglednica 4: Ocena pomembnosti poznavanja zakonodaje 

  

število 

odstotek 

[%] 

4 2 3,4 

5 57 96,6 

skupaj 59 100 

 

57 anketiranih učiteljev je obkrožilo številko 5, kar pomeni, da se večini (kar 96,6 %) zdi 

poznavanje zakonodaje zelo pomembno. 2 učitelja, kar predstavlja 3,4 % vseh anketiranih 

učiteljev, pa sta obkrožila številko 4.  

 

Analizirali pa smo tudi odgovore učiteljev, zakaj so obkrožili določeno številko. Na to odprto 

vprašanje je odgovarjalo 47 učiteljev. V preglednici 5 je prikazano, kolikokrat je bil izbran 

posamezen odgovor, ki spada v določeno kategorijo, glede na število let poučevanja, pod 

preglednico pa so razložene še kategorije, po katerih smo razvrščali odgovore. Nekateri 

odgovori so bili razvrščeni v dve kategoriji naenkrat, zato je prikazano skupno število 

odgovorov večje od dejanskega numerusa učiteljev, ki so na vprašanje odgovarjali. 
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Preglednica 5: Pogostost izbiranja posameznih kategorij odgovorov glede na število let poučevanja 

 

Največkrat, kar sedemnajstkrat, je bil izbran odgovor, da je poznavanje zakonodaje pomembno 

zaradi pravičnosti in objektivnosti pri ocenjevanju. To predstavlja 31,5 % vseh odgovorov. Za 

tem so učitelji največkrat izbrali odgovor, da je poznavanje zakonodaje pomembno, ker jim to 

predstavlja navodila za delo. Ta odgovor so izbrali desetkrat, kar predstavlja 18,5 % vseh 

odgovorov. Osemkrat je bil izbran odgovor, da je poznavanje zakonodaje pomembno zato, ker 

le-ta predstavlja temelj za ocenjevanje (14,8 %), sedemkrat pa, da je to pomembno zaradi 

enotnosti ocenjevanja. Petkrat je bil izbran odgovor, da je poznavanje zakonodaje pomembno 

zaradi zaščite (9,3 %), štirikrat so bili odgovori razvrščeni v kategorijo drugo (7,4 %), trikrat 

(5,5 %) pa so učitelji izbrali, da je zakonodajo treba poznati, ker je to učiteljeva dolžnost. 

Učitelji z različnim številom let poučevanja so odgovarjali podobno, saj je bilo v vsaki skupini 

vedno izbranih približno enako število odgovorov (12, 13, 15 in 14). 

 

PREDSTAVITEV KATEGORIJ 

Temelj za ocenjevanje – nekateri učitelji so zapisali, da jim poznavanje zakonodaje predstavlja 

temelj za poučevanje, preverjanje in ocenjevanje. Eden izmed takšnih odgovorov: To je temelj 

za opravljanje svojega dela.2 

Enotnost ocenjevanja – v to kategorijo smo razvrstili odgovore, ki so se navezovali na to, da 

poznavanje zakonodaje omogoča, da sta preverjanje in ocenjevanje po vsej državi poenotena. 

Zelo jasen predstavnik te kategorije je odgovor: Da je ocenjevanje enotno po vsej državi. 

Učiteljeva dolžnost – v tej kategoriji so odgovori, ki nakazujejo na to, da učitelji poznavanje 

zakonodaje opredeljujejo zgolj kot še eno izmed učiteljevih dolžnosti. Npr. Ker je to učiteljeva 

dolžnost. 

Pravičnost in objektivnost ocenjevanja – sem smo šteli tudi odgovore, ki so poleg pravičnosti 

in objektivnosti ocenjevanja, izpostavljali tudi pomembnost upoštevanja učenčevih pravic. 

Primer: Zato, da se v skladu s pravilnikom učencem omogoči ocenjevanje tako glede števila 

ocen kot pogojev. 

                                                 
2 Tu in v nadaljevanju gre za izvorne odgovore anketirancev z vsemi morebitnimi jezikovnimi napakami. 

 št. let poučevanja  

 

skupaj 

 

odstotek 

[%] 

1–10 let 

poučevanja 

11–20 let 

poučevanja 

21–30 let 

poučevanja 

31–40 let 

poučevanja 

temelj za ocenjevanje 1 4 2 1 8 14,8 

enotnost ocenjevanja 0 2 4 1 7 13,0 

učiteljeva dolžnost 0 1 1 1 3 5,5 

pravičnost in 

objektivnost 

6 2 4 5 17 31,5 

zaščita učiteljev 2 1 0 2 5 9,3 

navodila za delo 3 2 3 2 10 18,5 

drugo 0 1 1 2 4 7,4 

skupaj 12 13 15 14 54 100 

odstotek [%] 22,2 24,1 27,7 26,0 100  
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Zaščita učiteljev – med odgovori smo našli tudi takšne, ki navajajo, da je zakonodajo 

pomembno poznati zato, da so učitelji zaščiteni pred starši in inšpekcijo, ter zato, ker: Kršitev 

zakona ni dovoljena in lahko zahteva sankcije. 

Navodila za ravnanje – v to kategorijo spadajo odgovori, ki imajo poznavanje zakonodaje za 

pomembno zato, ker le-ta pomaga učitelju pri načrtovanju preverjanja in ocenjevanja. Primer: 

Zaradi načrtovanja ocenjevanj in dela preko celotnega šolskega leta. 

Drugo – v zadnjo kategorijo pa spadajo štirje odgovori, ki so si povsem različni, zato smo jih 

zapisali v celoti: Preverjamo in ocenjujemo standarde znanja – dosežke učencev; Zakonodaja 

opredeljuje cilje osnovnošolskega izobraževanja in s tem naj bi nekako na državnem nivoju 

posledično potem bili pisani Pravilniki preverjanja in ocenjevanja (da ne vlada neka anarhija 

na tem področju); Ker je ocenjevanje najpomembnejše; Prav je, da je tako pomembno področje 

tudi zakonsko določeno. 

 

Učitelji pa so odgovorili tudi na vprašanje, kako ocenjujejo lastno poznavanje zakonodaje. Tudi 

tu so imeli na voljo številke od 1 do 5, pri čemer je številka 1 pomenila, da svoje poznavanje 

zakonodaje ocenjujejo za zelo slabo, številka 5 pa, da ga ocenjujejo kot odlično. Tudi na to 

vprašanje so odgovorili vsi učitelji. Svojega poznavanja zakonodaje nihče ni ocenil z 1 ali 2, 

zato so tu prikazani le rezultati z ocenami 3, 4 in 5. 

 
Preglednica 6: Ocena lastnega poznavanja zakonodaje 

  

število 

odstotek 

[%] 

3 1 1,7 

4 20 33,9 

5 38 64,4 

skupaj 59 100 

 

Največ učiteljev je svoje poznavanje zakonodaje označilo s 5. Takšnih je bilo 38, kar predstavlja 

64,4 % vseh anketiranih. 20 učiteljev (33,9 %) je svoje poznavanje zakonodaje označilo s 4, 1 

učitelj (1,7 %) pa je svoje poznavanje zakonodaje označil s 3. 

 

Ker smo želeli preveriti, ali učitelji tudi upoštevajo zakonodajo, smo naredili primerjavo med 

tem, kako so učitelji ocenili svoje poznavanje zakonodaje, in med tem, ali upoštevajo pravilnik 

glede tega, da morajo pri slovenščini podeliti vsaj 6 ocen, da morajo pred vsakim ocenjevanjem 

znanja preveriti znanje in da ne smejo uporabljati delnih ocen. Spodaj so tri preglednice, v 

katerih prikazujemo povezave. 

 
Preglednica 7: Število ocen pri slovenščini glede na oceno lastnega poznavanja zakonodaje 

 št. ocen pri slovenščini  

skupaj 

odstotek 

[%] 6 7 8 9 10 11 

3 0 0 1 0 0 0 1 1,7 

4 10 2 7 0 1 0 20 33,9 

5 21 4 8 2 2 1 38 64,4 
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skupaj 31 6 16 2 3 1 59 100 

odstotek 

[%] 

52,5 10,2 27,1 3,4 5,1 1,7 100  

 

Opažamo, da glede na to, kako dobro poznajo zakonodajo, nekaj več kot polovica učiteljev 

(52,5 %) pri slovenščini podeli šest ocen ali več. Približno ena desetina učiteljev (10,2 %) podeli 

7 ocen, skoraj ena tretjina (27,1 %) podeli 8 ocen, dva učitelja (3,4 %) podelita 9 ocen, 3 učitelji 

podelijo 10 ocen (5,1 %), en učitelj (1,7 %) pa podeli 11 ocen. 

 
Preglednica 8: Pogostost preverjanja pred ocenjevanjem glede na oceno lastnega poznavanja zakonodaje 

 preverjanje pred 

ocenjevanjem 

 

 

 

skupaj 

 

 

odstotek 

[%] 

da, vedno da, a ne pred 

vsakim 

3 1 0 1 1,7 

4 19 1 20 33,9 

5 38 0 38 64,4 

skupaj 58 1 59  

odstotki [%] 98,3 1,7 100  

 

Tisti izmed učiteljev (1,7 %), ki je svoje poznavanje zakonodaje ocenil s 4, je bil edini, ki je 

označil, da znanja ne preverja pred vsakim ocenjevanjem. Ostali učitelji (98,3 %) so vsi 

označili, da znanje preverjajo vedno, ne glede na to, ali so poznavanje zakonodaje označili s 3 

ali s 5. 

 
Preglednica 9: Uporaba delnih ocen glede na oceno lastnega poznavanja zakonodaje 

 uporaba delnih 

ocen 

 

 

skupaj 

 

odstotek 

[%] ne da 

3 0 1 1 1,7 

4 16 3 19 32,8 

5 34 4 38 65,5 

skupaj 50 8 58 100 

odstotek [%] 86,2 13,8 100,0  

 

8 učiteljev, kar znaša 13,8 % anketiranih, ki so odgovorili na to vprašanje, uporablja delne 

ocene. Med njimi je en učitelj (1,7 %), ki svoje poznavanje zakonodaje ocenjuje s 3, trije 

učitelji, ki svoje poznavanje zakonodaje ocenjujejo s 4, in štirje učitelji, ki svoje poznavanje 

zakonodaje ocenjujejo s 5. Ostalih 86,2 % učiteljev pravi, da delnih ocen ne uporablja. 

 

3.5.1.2 Interpretacija  

Pri obdelavi podatkov ugotavljamo, da vsi učitelji poznavanju zakonodaje pripisujejo veliko 

vrednost. Kar 57 učiteljev meni, da je poznavanje zakonodaje zelo pomembno, 2 učitelja pa 
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menita, da je pomembno. Takšni rezultati so pričakovani in tudi socialno zaželeni. Morda je 

nekoliko bolj zanimivo vedeti, zakaj se učiteljem zdi, da je to pomembno. Pri raziskavi smo 

odgovore razdelili v sedem kategorij, vendar se le-te lahko uvrstijo v dve večji kategoriji, in 

sicer, ali se učiteljem zdi pomembno poznati zakonodajo zaradi nekih zunanjih dejavnikov in 

pritiskov ali pa učitelji zakonodajo jemljejo kot pomoč oz. vodilo pri svojem delu. Rezultati 

kažejo, da je pogostejši vzrok za visoko oceno ravno slednji. Večina namreč želi zakonodajo 

poznati zato, da lahko pravično ocenjuje in da ve, kakšen je postopek ocenjevanja. Nekoliko 

zaskrbljujoči pa so morda podatki, da je še kar nekaj učiteljev, ki poznavanje zakonodaje 

opredeljujejo zgolj kot dolžnost oz. zakon, ki ga pač morajo upoštevati, ali pa poznavanje 

zakonodaje uporabljajo, da se branijo pred inšpektorji in starši. Ena učiteljica je namreč zapisala 

takole: » … da sem krita, če pride inšpekcija in da sem krita pred starši.« Učitelji so tako očitno 

res izpostavljeni mnogim pritiskom. 

V drugem delu tega vprašanja pa smo raziskali še, kako učitelji ocenjujejo lastno poznavanje 

zakonodaje. Tudi tu je večina učiteljev ocenila, da odlično ali zelo dobro poznajo zakonodajo. 

Razlog za dobro poznavanje zakonodaje je verjetno tudi v tem, da morajo vsi učitelji opravljati 

državni strokovni izpit, ki zahteva poznavanje veljavne zakonodaje, hkrati pa tudi v tem, da je 

zakonodaja v današnjem času lahko dostopna. Na treh področjih pa smo preverili, ali učitelji 

zakonodajo dejansko upoštevajo ali je njihovo mnenje o lastnem poznavanju zakonodaje 

izkrivljeno. Ugotovili smo, da vsi učitelji vedo, da morajo, kakor določa Pravilnik, pri 

slovenščini podeliti vsaj 6 ocen, prav tako vedo, da morajo pred vsakim ocenjevanjem preverjati 

znanje, vendar pa se je izkazalo, da si še kar nekaj učiteljev pomaga z delnimi ocenami. Kar 

štirje učitelji, ki sicer ocenjujejo, da odlično poznajo zakonodajo, namreč pri svojem delu 

uporabljajo delne ocene, prav tako jih uporabljajo trije učitelji, ki svoje poznavanje zakonodaje 

označujejo s 4, in en učitelj, ki je svoje poznavanje zakonodaje označil s 3. Kar veliko število 

učiteljev, ki še vedno uporabljajo delne ocene, kaže na to, da je morda proces, ki ga Štefanec 

(2004) opisuje kot stvar preteklosti (odvisnost ocen od delnih ocen), delno še prisoten. 

 

3.5.2 DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

Kolikokrat v šolskem letu razredni učitelji ocenjujejo učence pri slovenščini (kolikokrat 

pri jezikovnem in kolikokrat pri književnem pouku)? 

 

3.5.2.1 Rezultati  

Pri 6. vprašanju so učitelji zapisali, s koliko ocenami so v šolskem letu 2016/17 pri pouku 

slovenščine ocenili posameznega učenca. Preglednica 10 prikazuje število odgovorov, 

najpogosteje zapisan rezultat (Mo) in aritmetično sredino vseh odgovorov (M). Preglednica 11 

pa prikazuje število ocen, ki so jih učitelji podelili pri slovenščini. 

 
Preglednica 10: Statistični podatki o ocenah pri slovenščini 

 

 

 

 

 

 

število 59 

manjkajoče 0 

M 7,03 

Mo 6 
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Preglednica 11: Število ocen pri slovenščini 

 

število ocen 

 

število 

odstotek 

[%] 

6 31 52,5 

7 6 10,2 

8 16 27,1 

9 2 3,4 

10 3 5,1 

11 1 1,7 

skupaj 59 100 

 

Na vprašanje so odgovorili vsi učitelji. Najpogosteje izbran odgovor je bil, da so učitelji podelili 

6 ocen (Mo = 6). Nekaj več kot polovica učiteljev (52,5 %) je izbrala ta odgovor. 7 ocen je v 

šol. letu 2016/17 podelilo približno 10 % vseh anketiranih učiteljev, tj. 6 učiteljev. 16 učiteljev, 

kar predstavlja slabo tretjino vseh odgovorov (27,1 %), pa je podelilo 8 ocen. Več ocen pa je 

podelilo 5 % učiteljev ali manj, in sicer 3 učitelji (5,1 %) so podelili 10 ocen, 2 učitelja (3,4 %) 

sta podelila 9 ocen, 1 učitelj (1,7 %) pa je podelil 11 ocen. Aritmetična sredina znaša 7,03, kar 

je pričakovano, glede na to, da je večina učiteljev zapisala, da je podelila 6 ocen. 

 

Učitelje pa smo povprašali tudi, koliko ocen so podelili pri jezikovnem in koliko pri književnem 

pouku. Rezultate prikazujeta preglednici 12 in 13. 

 
Preglednica 12: Ocene, ki so jih učitelji podelili pri jezikovnem pouku, glede na razred, v katerem poučujejo 

 

Pri jezikovnem pouku so učitelji podeljevali od dveh do osmih ocen. 3 ocene je pri jezikovnem 

pouku podelila skoraj tretjina (32,3 %) vseh anketiranih učiteljev: 5 učiteljev v 3. razredu, 10 

učiteljev v 4. razredu in 4 učitelji v 5. razredu. Največ učiteljev (44,1 %) je pri jezikovnem 

pouku podelilo 4 ocene. V 3. razredu je bilo 10 takšnih učiteljev, v 4. in 5. razredu pa jih je bilo 

v vsakem po 8. Slaba petina vprašanih (18,6 %) je pri jezikovnem pouku podelila 5 ocen. Od 

tega 6 učiteljev v 3. razredu, 2 učitelja v 4. razredu in 3 učitelji v 5. razredu. 1 učitelj 5. razreda 

je podelil 2 oceni (1,7 %), 1 učitelj 4. razreda je podelil 6 ocen (1,7 %), 1 učitelj 3. razreda pa 

8 ocen (1,7 %). 

 

Podobno so učitelji ocene podeljevali tudi pri književnem pouku. 

 

 
 

 ocene pri jezikovnem pouku  

skupaj 

odstotki 

[%] 2 3 4 5 6 8 

 3. razred 0 5 10 6 0 1 22 37,3 

4. razred 0 10 8 2 1 0 21 35,6 

5. razred 1 4 8 3 0 0 16 27,1 

skupaj 1 19 26 11 1 1 59 100 

odstotki [%] 1,7 32,2 44,1 18,6 1,7 1,7 100  
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Preglednica 13: Število ocen, ki so jih učitelji podelili pri književnem pouku, glede na razred, v katerem poučujejo 

 

Tudi pri književnem pouku je največ anketiranih učiteljev (44,1 %) učence ocenilo trikrat. V 3. 

razredu je bilo 10 takšnih učiteljev, v 4. razredu 11, v 5. pa 5. Enak odstotek (5,1 %) učiteljev 

je pri književnem pouku podelilo 1 ali 5 ocen. V 3. razredu je 1 učitelj podelil 1 oceno, v 4. 

razredu pa sta 2 učitelja podelila 1 oceno. 5 ocen je v 4. razredu podelil 1 učitelj, v 5. razredu 

pa sta 5 ocen podelila 2 učitelja. 1 učitelj je v 5. razredu podelil 6 ocen, kar znaša 1,7 % vseh 

anketirancev. Približno podobno so učitelji razdelili po 2 oceni (23,7 %) ali po 4 ocene (20,3 

%). 2 oceni so podelili 4 učitelji v 3. razredu, 5 učiteljev v 4. razredu in 5 učiteljev v 5. razredu; 

4 ocene pa je podelilo 7 učiteljev tretjega razreda, 2 učitelja četrtega razreda in 3 učitelji petega 

razreda. 

 

Za lažjo interpretacijo pa smo primerjali tudi, koliko ocen je bilo pri slovenščini podeljenih 

glede na razred. 

 
Preglednica 14: Število ocen pri slovenščini glede na razred 

 število ocen pri slovenščini  

skupaj 

odstotek 

[%] 6 7 8 9 10 11 

3. razred 9 1 11 0 0 1 22 37,3 

4. razred 15 3 2 1 0 0 21 35,6 

5. razred 7 2 3 1 3 0 16 27,1 

skupaj 31 6 16 2 3 1 59 100 

odstotek [%] 52,5 10,2 27,1 3,4 5,1 1,7 100  

 

V tretjem razredu je največ učiteljev podelilo 8 ocen (11 učiteljev) in 6 ocen (9 učiteljev), dva 

učitelja tretjega razreda pa sta podelila eden 7 ocen in eden 11 ocen. V četrtem razredu je največ 

učiteljev (15) podelilo 6 ocen, trije učitelji so podelili 7 ocen, dva učitelja sta podelila 8 ocen, 

en učitelj pa je podelil 9 ocen. V petem razredu so učitelji ocene podeljevali podobno. Največ 

učiteljev (7) je podelilo 6 ocen, 2 učitelja sta podelila 7 ocen, trije učitelji so podelili 8 ocen in 

trije 10 ocen, eden pa je podelil 9 ocen. 

 

 

 

 ocene pri književnem pouku  

skupaj 

odstotek 

[%] 1 2 3 4 5 6 

3. razred 1 4 10 7 0 0 22 37,3 

4. razred 2 5 11 2 1 0 21 35,6 

5. razred 0 5 5 3 2 1 16 27,1 

skupaj 3 14 26 12 3 1 59 100 

odstotek 

[%] 

5,1 23,7 44,1 20,3 5,1 1,7 100  
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3.5.2.2 Interpretacija  

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013) 

v 11. členu določa: »Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri 

tedensko, se znanje učenca oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme 

biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.« V naši raziskavi ugotavljamo, da so vsi učitelji 

upoštevali določila Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja, saj so vsi podelili 6 ocen ali 

več. To je bilo pričakovano, ker so vsi učitelji zelo visoko ocenili lastno poznavanje zakonodaje, 

kot smo ugotovili pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju. Glede na to, da Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju ne določa maksimalnega števila ocen pri slovenščini, opazimo, da 

je najvišje število ocen, ki jih je en učitelj podelil, 11, in to v 3. razredu, kar je precej 

presenetljivo, glede na to, da se učenci v 3. razredu prvič seznanijo s številčnimi ocenami. 

Nenavadna pa sta tudi podatka, da je eden izmed učiteljev pri jezikovnem pouku podelil 8 ocen, 

eden pa 6. Pri pregledovanju vprašalnikov, ki vsebujejo te nenavadne podatke, smo opazili, da 

se število ocen, ki naj bi jih učitelji podelili v celoti, in število ocen, razdeljenih na jezikovni 

del in književni del, pri nekaterih ne skladajo, kar je tudi privedlo do takšnih rezultatov. Razlogi 

za to so lahko v tem, da so učitelji vprašanje napačno razumeli ali pa je bilo le-to nejasno 

zastavljeno. Pri nadgradnji raziskave bi to prav gotovo upoštevali in preoblikovali vprašanje. 

Ocenjevanje jezikovnega dela in književnega dela pouka je precej uravnovešeno. Opazimo 

lahko le to, da se pri jezikovnem delu največkrat pojavljajo odgovori, da učitelji učence ocenijo 

štirikrat, pri književnem pa največ učiteljev učence oceni trikrat. Razlog v tej razporejenosti 

ocen morda lahko najdemo v tem, da učni načrt za slovenščino (2011) predpisuje, da je 

obravnavi neumetnostnih besedil namenjenih 60 odstotkov ur predmeta, delu z umetnostnim 

besedilom pa 40 odstotkov (izjema je le 1. razred, kjer je tako obravnavi neumetnostnih kot 

umetnostnih besedil namenjenih 50 odstotkov). Eden izmed razlogov pa je lahko tudi ta, da se 

učiteljem zdi ocenjevanje doseganja književnih standardov zahtevnejše, s čimer se bomo 

ukvarjali pri četrtem raziskovalnem vprašanju.  

 

3.5.3 TRETJE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

Na katere načine razredni učitelji ocenjujejo učence pri slovenščini (pri jezikovnem in 

književnem pouku) in ali učenci navajajo enake odgovore ter ali učitelji sami pripravijo 

preizkuse znanja iz slovenščine ali jih od koga prevzamejo? 

 

3.5.3.1 Rezultati  

Najprej smo raziskali, kako pogosto učitelji uporabljajo posamezne načine ocenjevanja pri 

jezikovnem pouku. V preglednici 15 so predstavljeni rezultati. 
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Preglednica 15: Pogostost uporabe različnih načinov ocenjevanja pri jezikovnem pouku 

 

Vsi učitelji v naši raziskavi so uporabili pisni preizkus. 12 učiteljev ga je pri jezikovnem pouku 

ocenjevalo enkrat, kar 37 učiteljev je pisni preizkus ocenjevalo dvakrat, 8 jih je pisni preizkus 

ocenjevalo trikrat, 2 učitelja pa sta ga ocenjevala kar štirikrat. Povsem drugače pa so učitelji 

ustno ocenjevali. 32 učiteljev je pri jezikovnem pouku ustno ocenjevalo enkrat, 8 učiteljev je 

ustno ocenjevalo dvakrat, trije učitelji so ustno ocenjevali trikrat, eden pa štirikrat. Govorne 

nastope so učitelji ocenjevali le enkrat ali dvakrat. 38 učiteljev, kar predstavlja večino, je 

govorni nastop ocenjevalo enkrat, 5 učiteljev pa je pri jezikovnem pouku govorni nastop 

ocenjevalo dvakrat. Zapisanega besedila učitelji niso veliko ocenjevali. 19 učiteljev ga je 

ocenilo enkrat, en učitelj pa dvakrat. V kategoriji drugo sta pri jezikovnem pouku samo dva 

učitelja ocenjevala enkrat (eden je sem uvrstil narek, drugi pa razumevanje prebranega).   

 

Naprej smo pri tem raziskovalnem vprašanju raziskovali, kako pogosto učitelji uporabljajo 

posamezne načine ocenjevanja pri književnem pouku, in prišli do ugotovitev, da so učitelji 

načine ocenjevanja razporejali drugače kot pri jezikovnem pouku. V preglednici 16 so prikazani 

rezultati. 

 
Preglednica 16: Pogostost uporabe različnih načinov ocenjevanja pri književnem pouku 

 

 pogostost uporabe posameznega načina ocenjevanja 

pri jezikovnem pouku 

 

 

skupaj 

 

odstotek 

[%] 1 x 2 x 3 x 4 x 

pisni preizkus 12 37 8 2 59 35,1 

ustno 

spraševanje 

32 8 3 1 44 26,2 

govorni nastop 38 5 0 0 43 25,6 

zapisano 

besedilo 

19 1 0 0 20 11,9 

drugo 2 0 0 0 2 1,2 

skupaj 103 51 11 3 168 100 

odstotek [%] 61,3 30,4 6,5 1,8 100  

 pogostost uporabe posameznega načina 

ocenjevanja pri književnem pouku 

 

 

skupaj 

 

odstotek 

[%] 1 x 2 x 3 x 

pisni preizkus 26 8 1 35 23,2 

ustno spraševanje 26 14 1 41 27,2 

govorni nastop 33 14 0 47 31,1 

zapisano besedilo 16 2 2 20 13,2 

drugo 7 1 0 8 5,3 

skupaj 108 39 4 151 100 

odstotek [%] 71,5 25,8 2,7 100  
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Pri književnem pouku niso vsi učitelji, zajeti v raziskavo, uporabili pisnega preizkusa, ampak 

le 23,2 % učiteljev. 26 učiteljev je enkrat uporabilo pisni preizkus, 8 učiteljev pa ga je uporabilo 

dvakrat. En učitelj je pri književnem pouku pisni preizkus uporabil trikrat. Več učiteljev je 

uporabljalo ustno spraševanje. Kot pri pisnem preizkusu znanja je tudi pri ustnem spraševanju 

26 učiteljev enkrat ustno spraševalo, 14 učiteljev pa je ustno spraševalo dvakrat. 1 učitelj je 

ustno spraševal trikrat. Največ učiteljev je ocenjevalo govorni nastop (47). 33 učiteljev ga je 

ocenjevalo enkrat, 14 učiteljev ga je ocenjevalo dvakrat, noben učitelj pa pri književnem pouku 

govornega nastopa ni ocenjeval trikrat. Zapisano besedilo je 16 učiteljev ocenjevalo enkrat, 2 

učitelja sta ga ocenjevala dvakrat in 2 trikrat. Drugo, kamor spadajo bralno razumevanje, 

deklamiranje ali recitacija in analiza pesmi, je 7 učiteljev ocenjevalo enkrat, 1 učitelj pa dvakrat.  

 

Glede na to, da je pisni preizkus najpogostejša izbira za ocenjevanje pri slovenščini, nas je 

zanimalo še, koliko pisnih preizkusov pri književnem in jezikovnem pouku skupaj so učitelji 

ocenjevali v razredih, v katerih so poučevali. 

 
Preglednica 17: Skupno število pisnih preizkusov glede na razred 

 

24 učiteljev, kar je 40,7 % vseh učiteljev, je ocenilo tri pisne preizkuse. Od tega je 9 takšnih 

učiteljev v 3. razredu, 10 takšnih učiteljev je v 4. razredu, 5 takšnih učiteljev pa je v 5. razredu. 

22 učiteljev, kar predstavlja 37,3 % vseh učiteljev, je ocenilo 2 pisna preizkusa. V 3. razredu in 

v 4. razredu je v vsakem razredu po 8 takšnih učiteljev in 6 učiteljev v petem razredu. V vsakem 

razredu imamo po enega učitelja, ki je ocenil en pisni preizkus. V 3. razredu je en učitelj ocenil 

5 pisnih preizkusov, v 4. in 5. razredu pa je v vsakem razredu en učitelj ocenil 6 pisnih 

preizkusov. S štirimi preizkusi je svoje učence ocenilo 7 učiteljev, kar predstavlja 11,9 % vseh 

učiteljev. 3 takšni učitelji so bili v 3. razredu, in 3 v 5. razredu, en takšen učitelj pa je bil v 4. 

razredu. 

 

Zanimalo pa nas je tudi, kako so odgovarjali učenci glede tega, pri čem vse so bili v tistem letu 

ocenjeni pri slovenščini. Pri učencih ocen nismo delili na književni in jezikovni del, ampak smo 

jih spraševali po številu skupnih ocen. En učenec na to vprašanje ni odgovarjal. V preglednici 

18 so prikazani njihovi odgovori. 

 

 

 

 

 
 

 skupno število pisnih preizkusov skupaj odstotki 

[%] 1 2 3 4 5 6 

3. razred 1 8 9 3 1 0 22 37,3 

4. razred 1 8 10 1 0 1 21 35,6 

5. razred 1 6 5 3 0 1 16 27,1 

skupaj 3 22 24 7 1 2 59 100 

odstotki [%] 5,1 37,3 40,7 11,9 1,7 3,4 100  
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Preglednica 18: Pogostost uporabe posameznih načinov ocenjevanja pri učencih 

 pogostost uporabe posameznih načinov ocenjevanja  

skupaj 

odstotek 

[%] 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 

pisni preizkus 

znanja ali test 

0 28 23 13 0 2 66 27,2 

ustno 

spraševanje 

6 37 1 0 2 0 46 18,9 

govorni nastop 51 13 0 1 1 0 66 27,2 

zapisano 

besedilo 

39 0 0 0 0 0 39 16 

drugo 26 0 0 0 0 0 26 10,7 

skupaj 122 78 24 14 3 2 243 100 

odstotek [%] 50,2 32,1 9,9 5,8 1,2 0,8 100  

 

Učenci so tako pisni preizkus kot govorni nastop izbrali 66-krat. Dva izmed učencev sta 

označila, da so pisni preizkus pisali kar šestkrat, večina učencev pa je označila, da so ga pisali 

dvakrat (28 učencev) ali trikrat (23 učencev). Nekaj učencev pa je označilo, da so pisni preizkus 

pisali štirikrat (13 učencev). Večina učencev je izbrala, da so učitelji govorni nastop ocenili 

enkrat (51 učencev). 13 učencev je odgovorilo, da so govorni nastop imeli dvakrat, po en učenec 

pa je označil, da je bil govorni nastop ocenjen štirikrat ali petkrat. Nekoliko manjkrat so učenci 

izbrali odgovor, da so učitelji ocenjevali zapisano besedilo (39 učencev je odgovorilo, da je 

učitelj zapisano besedilo ocenjeval enkrat) in drugo (26 učencev je odgovorilo, da je učitelj 

drugo ocenjeval enkrat). Pod drugo so učenci zapisali: pesmica oz. recitiranje pesmice in branje.  

 

Pri 9. vprašanju nas je zanimalo tudi, ali učitelji sami pripravijo preizkus znanja ali ga dobijo 

kako drugače. Rezultate smo predstavili v preglednici št. 19. Na to vprašanje eden izmed 

anketiranih ni odgovoril.  

 
Preglednica 19: Priprava pisnega preizkusa 

  

število 

odstotek 

[%] 

sestavil/-a sem ga sam/-a 22 37,3 

s kolegi smo ga sestavili skupaj 35 59,3 

drugo 1 1,7 

skupaj 58 98,3 

 

Več kot polovica učiteljev (59,3 %) pisni preizkus sestavlja skupaj s kolegi, takšnih je 35 

učiteljev. 22 učiteljev, kar je nekaj več kot tretjina vseh anketiranih (37,3 %), pisni preizkus 

sestavlja samih. 1 izmed vprašanih, kar predstavlja 1,7 %, pa odgovarja z drugo in navaja, da 

je pisni preizkus sestavila sama s pomočjo priročnika. Učitelji so imeli tudi možnost, da 

izberejo, ali so pisni preizkus našli na internetu ali v priročniku, vendar se za to možnost ni 

odločil nihče od vprašanih. 
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3.5.3.2 Interpretacija  

Rezultati kažejo, da so pri učiteljih tako pri književnem kot pri jezikovnem delu najbolj 

priljubljeni pisni preizkusi. Predvidevamo, da učitelji najraje uporabljajo pisni preizkus zaradi 

njegovih prednosti, kot sta časovna ekonomičnost in večja objektivnost (Valenčič Zuljan, 

2009). Vendar pa je videti, da učitelji pozabljajo na to, da učenci nimajo izkušenj s pisnimi 

preizkusi in da jih je nanje treba navajati. Prav tako pa jih je treba navajati na natančno branje, 

ker se pogosto zgodi, da nenatančno preberejo ključne besede ali pa sploh ne razumejo 

prebranega. Zaradi slednjega jih je treba navajati na branje z razumevanjem in jih tudi opozoriti 

na pravilno pisanje (Cencič, 2002). Zaradi navedenega so nas presenetili rezultati, da je kar 9 

učiteljev 3. razreda v šolskem letu 2016/17 pri slovenščini ocenilo 3 pisne preizkuse, eden 

izmed učiteljev pa celo 5 pisnih preizkusov. Precej visoko je tudi število učiteljev, ki so svoje 

učence ocenili z dvema pisnima preizkusoma. Opazili smo tudi, da so pri jezikovnem delu čisto 

vsi učitelji pisni preizkus uporabili vsaj enkrat. Največ učiteljev je pri jezikovnem delu pisne 

preizkuse uporabilo dvakrat, visoki pa sta tudi številki trikratnega in štirikratnega ocenjevanja 

pisnega preizkusa. Pri književnem pouku pa je največ učiteljev pisni preizkus ocenilo enkrat 

samkrat, kar kaže na to, da pri književnosti sicer še vedno največ učiteljev uporablja pisni 

preizkus za pridobivanje ocene, vendar ne v tolikšni meri kot pri jezikovnem pouku, saj so tu v 

ospredju že drugi načini. Pri književnem pouku je najbolj priljubljen govorni nastop. Veliko 

učiteljev ga je ocenilo enkrat, visoka pa je tudi številka učiteljev, ki so ga ocenili dvakrat. Ustno 

spraševanje je pri književnem pouku večkrat ocenjevano. 26 učiteljev je namreč ustno 

spraševalo enkrat, kar 14 pa dvakrat, medtem ko je pri jezikovnem pouku nekaj več učiteljev 

ocenjevalo enkrat, vendar manj učiteljev dvakrat. Morda je razlog v tem, da se učiteljem ustno 

ocenjevanje jezikovnih standardov zdi zahtevnejše, kot bomo videli v nadaljnjih raziskovalnih 

vprašanjih. Zapisano besedilo so učitelji izbrali približno enako pogosto, razlike se kažejo le v 

tem, kolikokrat so ga kje ocenjevali. Pri književnem pouku je več učiteljev izbralo, da zapisano 

besedilo oceni tudi dvakrat ali trikrat, pri jezikovnem pouku pa ga ocenijo le enkrat in en učitelj 

dvakrat. Bistveno razliko pa opažamo v kategoriji drugo. Učitelji drugače ocenjujejo večinoma 

pri književnem pouku, saj je tam kar 7 učiteljev tako ocenjevalo enkrat in 1 učitelj dvakrat, pri 

jezikovnem pouku pa le 2 učitelja enkrat. Tudi pri učencih je bil najpogosteje izbran odgovor 

pisni preizkus, vendar se kažejo razlike v tem, kako pogosto so bili pri tem ocenjeni. Učitelji 

namreč navajajo, da so pisni preizkus ocenjevali tudi samo po enkrat ali po petkrat, medtem ko 

učenci teh podatkov ne navajajo. Učenci so kot pogost način ocenjevanja izbrali tudi govorni 

nastop. Označili so, da trikrat noben učitelj ni ocenjeval govornega nastopa, vendar je kar 51 

učencev označilo, da je bil govorni nastop ocenjevan enkrat. Pri zapisanem besedilu je drugače. 

Učenci so ocenili, da so učitelji zapisano besedilo vedno ocenjevali samo enkrat, medtem ko se 

pri učiteljih pojavljajo odgovori, da so zapisano besedilo ocenjevali tudi dvakrat ali trikrat. 

Razlika se pojavi tudi pri ocenjevanju drugega. Učenci namreč niso omenjali, da bi učitelji 

ocenjevali narek, učitelji pa so narek večkrat omenili. Tako učenci kot učitelji pa so zapisali, da 

so učitelji pod drugo ocenjevali tudi razumevanje prebranega in deklamacijo pesmi. 

Prav tako ugotavljamo, da več kot polovica učiteljev pisni preizkus sestavlja skupaj s kolegi. 

Ostali ga sestavljajo sami, en anketiranec pa je zapisal, da je preizkus sestavil sam s pomočjo 

priročnika. Glede na to, da je v večini šol delo organizirano v timih, je odgovor, da preizkus 

sestavljajo s kolegi, pričakovan.  
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3.5.4 ČETRTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

Kaj se razrednim učiteljem pri ocenjevanju slovenščine zdi zahtevnejše: ocenjevanje 

književnih ali jezikovnih vsebin ter pisno ali ustno ocenjevanje? 

 

3.5.4.1 Rezultati  

Pri 10. vprašanju so učitelji pri štirih dvojicah besed izbirali eno besedo. Izbrati so morali, kaj 

se jim zdi zahtevnejše. V spodnjih preglednicah predstavljamo odgovore učiteljev glede na 

razred, v katerem so poučevali. 

 
Preglednica 20: Zahtevnost ocenjevanja doseganja književnih ali jezikovnih standardov glede na razred 

 zahtevnost ocenjevanja 

doseganja književnih ali 

jezikovnih standardov 

 

 

 

 

 

skupaj 

 

 

 

 

odstotek 

[%] 

ocenjevanje 

književnih 

standardov 

ocenjevanje 

jezikovnih 

standardov 

3. razred 20 2 22 37,9 

4. razred 16 5 21 36,2 

5. razred 15 0 15 25,9 

skupaj 51 7 58 100 

odstotek [%] 87,9 12,1 100  

 

Od vseh anketiranih iz te dvojice o zahtevnosti ocenjevanja književnih ali jezikovnih 

standardov 1 učitelj ni izbral nobene izmed besed. Večina učiteljev (87,9 %) meni, da je 

ocenjevanje doseganja književnih standardov težje kot ocenjevanje doseganja jezikovnih 

standardov, saj je le-to kot težje izbralo le 7 učiteljev, kar je 12,1 % vseh vprašanih. V 3. razredu 

se 20 učiteljem zdi težje ocenjevanje doseganja književnih standardov, 2 učiteljema pa se zdi 

težje ocenjevanje doseganja jezikovnih standardov. Tudi v 4. razredu se učiteljem zdi doseganje 

ocenjevanje književnih standardov težje kot ocenjevanje doseganja jezikovnih standardov, saj 

je 15 učiteljev prvo možnost izbralo kot težjo, le 5 učiteljev pa je kot težjo izbralo drugo 

možnost. V petem razredu pa je vseh 15 učiteljev izbralo, da je ocenjevanje doseganja 

književnih standardov težje kot ocenjevanje doseganja jezikovnih standardov. 

 
Preglednica 21: Zahtevnost pisnega/ustnega ocenjevanja doseganja književnih standardov glede na razred 

 pisno/ustno ocenjevanje 

doseganja književnih 

standardov 

 

 

 

 

 

 

skupaj 

 

 

 

 

 

odstotek 

[%] 

pisno 

ocenjevanje 

književnih 

standardov 

ustno 

ocenjevanje 

književnih 

standardov 

3. razred 10 11 21 36,8 

4. razred 10 11 21 36,8 

5. razred 8 7 15 26,3 
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skupaj 28 29 57 100 

odstotek [%] 49,1 50,9 100  

 

Od vseh anketiranih 2 nista izbrala nobene izmed besed. Kot zahtevnejše je ustno ocenjevanje 

doseganja književnih standardov izbral le en učitelj več kot pri pisnem ocenjevanju doseganja 

književnih standardov. 50,9 % ali 29 učiteljev tako meni, da je ustno ocenjevanje doseganja 

književnih standardov težje, 49,1 % ali 28 učiteljev pa meni, da je težje pisno ocenjevanje 

doseganja književnih standardov. V tretjem in četrtem razredu je porazdelitev enaka. 10 

učiteljev meni, da je zahtevnejše pisno ocenjevanje doseganja književnih standardov, 11 

učiteljev pa meni, da je zahtevnejša druga možnost. V petem razredu 8 učiteljev označuje pisno 

ocenjevanje doseganja književnih standardov kot zahtevnejše, 7 pa jih meni, da je zahtevnejše 

ustno ocenjevanje doseganja teh standardov. 

 
Preglednica 22: Zahtevnost pisnega/ustnega ocenjevanja doseganja jezikovnih standardov glede na razred 

 pisno/ustno ocenjevanje 

doseganja jezikovnih 

standardov 

 

 

 

 

 

 

skupaj 

 

 

 

 

 

odstotek 

[%] 

pisno 

ocenjevanje 

jezikovnih 

standardov 

ustno 

ocenjevanje 

jezikovnih 

standardov 

3. razred 3 18 21 36,8 

4. razred 4 17 21 36,8 

5. razred 2 13 15 26,3 

skupaj 9 48 57 100 

odstotek [%] 15,8 84,2 100  

 

Od vseh anketiranih 2 nista izbrala nobene izmed besed. Večina učiteljev (84,2 %), tj. 48, je 

kot zahtevnejše izbrala ustno ocenjevanje doseganja jezikovnih standardov. V 3. razredu jih je 

kot zahtevnejše izbralo 18 učiteljev, v 4. razredu 17 učiteljev, v 5. razredu pa 13 učiteljev. Pisno 

ocenjevanje doseganja jezikovnih standardov pa je kot zahtevnejše izbralo le 9 učiteljev, kar 

predstavlja 15,8 %, in sicer v 3. razredu 3 učitelji, v 4. razredu 4 učitelji, v 5. razredu pa 2 

učitelja. 

 
Preglednica 23: Zahtevnost ocenjevanja govornih nastopov ali zapisanega besedila glede na razred 

 ocenjevanje govornega 

nastopa/zapisanega besedila 

 

 

 

 

 

skupaj 

 

 

 

 

odstotek 

[%] 

ocenjevanje 

govornega 

nastopa 

ocenjevanje 

zapisanega 

besedila 

3. razred 9 13 22 37,9 

4. razred 11 10 21 36,2 
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5. razred 8 7 15 25,9 

skupaj 28 30 58 100 

odstotek [%] 48,3 51,7 100  

 

Na to vprašanje ni odgovoril 1 anketiranec. Tudi tu so odgovori precej enakomerno razporejeni. 

30 učiteljev (51,7 %) kot zahtevnejše opredeljuje ocenjevanje zapisanega besedila. Od tega jih 

je trinajst v 3. razredu, deset v 4. razredu in sedem v 5. razredu. 2 učitelja manj (48,3 %) pa kot 

zahtevnejše opredeljuje ocenjevanje govornega nastopa. Od teh jih je devet v 3. razredu, enajst 

v 4. razredu, osem pa v 5. razredu. 

 

3.5.4.2 Interpretacija  

Z rezultati smo dobili zelo jasno sliko, da sta učiteljem najzahtevnejša ocenjevanje doseganja 

književnih standardov in ustno ocenjevanje doseganja jezikovnih standardov. Pisno oz. ustno 

ocenjevanje jezikovnih standardov sta približno izenačena po zahtevnosti in ocenjevanje 

govornih nastopov oz. zapisanih besedil tudi. Kot smo zapisali že pri drugem raziskovalnem 

vprašanju, je ravno to, da se učiteljem ocenjevanje doseganja književnih standardov zdi 

zahtevnejše, morda vzrok, da učitelji pri književnem pouku podeljujejo manj ocen. Vzrok za 

to, da se jim to zdi zahtevnejše, je morda v tem, da so nekateri književni standardi v učnem 

načrtu zapisani tako, da zahtevajo nekaj več učiteljeve aktivnosti pri ocenjevanju za razliko od 

jezikovnih standardov. Primer: povsem enostavno je oceniti, ali učenec: »piše začetek povedi z 

veliko začetnico« (Program osnovna šola, 2011, str. 76). Nekoliko več učiteljeve aktivnosti pa 

je potrebne, ko mora oceniti, ali učenec »doživeto deklamira pesem« (prav tam, str. 77). Tu 

mora sam izdelati kriterij, kakšno je doživeto deklamiranje pesmi. Zanimivo pa je, da so 

odgovori učiteljev poenoteni glede tega, ali je lažje pisno ali ustno oceniti doseganje književnih 

standardov. Približno polovici učiteljev se zdi zahtevnejše ocenjevati pisno, polovici pa ustno. 

Povsem drugače pa je pri pisnem in ustnem ocenjevanju doseganja jezikovnih standardov. Tu 

pa se učiteljem zdi zahtevnejše ustno ocenjevanje. Razlogi verjetno ležijo v pomanjkljivostih, 

ki jih navaja M. Valenčič Zuljan (2009): časovna neekonomičnost, večja možnost subjektivnih 

napak, večji stres za nekatere učence, težje zagotavljanje merskih karakteristik zanesljivost in 

občutljivost. Menimo, da so učitelji ustno ocenjevanje doseganja jezikovnih standardov izbrali 

kot zahtevnejše tudi zato, ker so razmišljali o pravopisni zmožnosti, ki je ni mogoče oceniti 

ustno, vendar pa učni načrt vsebuje veliko standardov in ciljev, ki od učencev zahtevajo razvito 

pravorečno zmožnost. To pa lahko ocenimo le ustno.  

 

3.5.5 PETO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

Ali se razredni učitelji osebno pripravijo na ustno ocenjevanje slovenščine in kako? 

 

3.5.5.1 Rezultati  

Pri 11. vprašanju smo učitelje spraševali, ali se pripravljajo na ustno ocenjevanje. Če so 

obkrožili, da se pripravljajo, smo želeli izvedeti tudi, kako. V spodnjih preglednicah smo 

prikazali, koliko učiteljev se na ustno ocenjevanje pripravlja in načine te priprave. 
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Na prvi del vprašanja 2 anketiranca nista odgovorila, ostali rezultati so prikazani v preglednici 

24. 

 
Preglednica 24: Priprava na ustno ocenjevanje 

  

število 

odstotek 

[%] 

da 49 83,1 

da, a ne vedno 6 10,2 

ne 2 3,4 

skupaj 57 96,6 

 

Večina učiteljev (49, kar predstavlja 83,1 %) je odgovorila, da se pripravljajo na ustno 

spraševanje. 6 učiteljev, kar predstavlja 10,2 %, je odgovorilo, da se na ustno ocenjevanje 

pripravljajo, vendar ne vedno, 2 učitelja pa sta odgovorila, da se na ustno ocenjevanje ne 

pripravljata (3,4 %). 

 

Odgovore tistih, ki so odgovorili z da, smo nato razvrstili v kategorije. Nekaj anketirancev pa 

na to vprašanje ni odgovorilo. Kategorije so predstavljene pod preglednico 25. 

 
Preglednica 25: Odgovori, razvrščeni v kategorije 

 izbira posamezne kategorije  

skupaj 

odstotek 

[%] da ne 

kriteriji 36 14 50 14,3 

rešitve 7 43 50 14,3 

vsebina 3 47 50 14,3 

sestava nalog 22 28 50 14,3 

predvidevanje rešitev 1 49 50 14,3 

ocenjevalni listi 3 47 50 14,2 

drugo 6 44 50 14,3 

skupaj 78 272 350 100 

odstotek [%] 22,3 77,7 100  

 

Največ učiteljev je izbralo kategorijo kriteriji. Kar 36 odgovorov se je uvrstilo v to kategorijo. 

Takoj za njo je kategorija sestava nalog, v katero se je uvrstilo kar 22 odgovorov. V ostalih 

kategorijah je manj odgovorov. V kategorijo rešitve se je uvrstilo 7 odgovorov, v kategorijo 

drugo 6, v kategoriji vsebina in ocenjevalni listi pa so se v vsako kategorijo uvrstili po trije 

odgovori. 

 

Zanimalo pa nas je še, ali se med učitelji z različnim številom let poučevanja pojavljajo razlike 

glede sestavljanja nalog. 
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Preglednica 26: Izbira kategorije sestava nalog glede na število let poučevanja 

 sestava nalog  

skupaj 

odstotek 

[%] ne da 

1–10 let poučevanja 6 12 % 6 12 % 12 24 

11–20 let poučevanja 3 6 % 8 16 % 11 22 

21–30 let poučevanja 8 16 % 7 14 % 15 30 

31–40 let poučevanja 11 22 % 1 2 % 12 24 

skupaj 28 22 50 100 

odstotek [%] 56,0 44,0 100  

 
Preglednica 27: χ2-preizkus 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 10,098 3 0,018 

 

Vrednost χ2-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (χ2 = 10,098; g = 3; α = 

0,018). S tveganjem 1,8 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici pojavljale razlike med učitelji 

z različnim številom let poučevanja glede tega, ali pri pripravi na ustno ocenjevanje sestavljajo 

naloge. Med učitelji, ki poučujejo med enim in desetimi leti, je 12 % takšnih, ki so izbrali 

kategorijo, da pri pripravi na ustno ocenjevanje sestavljajo naloge, med tistimi, ki poučujejo od 

11 do 20 let je 16 % takšnih, ki sestavljajo naloge, podoben odstotek (14 %) je takšnih tudi med 

tistimi, ki poučujejo od 21 do 30 let. Med učitelji, ki poučujejo že od 31 do 40 let, pa sta le 2 % 

takšnih, ki sestavljajo naloge. 

 

PREDSTAVITEV KATEGORIJ 

Kriteriji – sem spadajo odgovori učiteljev, ki so zapisali, da si pripravijo kriterije za 

ocenjevanje.  

Rešitve – sem spadajo odgovori, v katerih učitelji izražajo, da so za pripravljene naloge poiskali 

pravilne oz. možne rešitve, ne pa tudi predvidevali odgovore učencev. Te odgovore smo uvrstili 

v drugo kategorijo. 

Vsebina – sem spadajo odgovori, pri katerih so učitelji izpostavili, da so poiskali vsebine, 

primerne za naloge, ne pa tudi sestavili vprašanja, naloge. Te odgovore smo uvrstili v drugo 

kategorijo. 

Sestava nalog – sem spadajo odgovori, ki se nanašajo konkretno na naloge in vprašanja. 

Predvidevanje odgovorov – v tej kategoriji so odgovori učiteljev, ki so že predvideli tudi možne 

odgovore učencev. 

Ocenjevalni listi – nekateri učitelji so si pripravili tudi ocenjevalne liste. 

Drugo – trije učitelji so omenjali pripravo mrežnih diagramov in preverjanje standardov znanja 

in ciljev, en učitelj je napisal, da seznani učence in starše, eden si pripravi miselni vzorec, eden 

izmed učiteljev pa je napisal: Vaja doma, učenje. 

 

3.5.5.2 Interpretacija  

Ugotavljamo, da se večina učiteljev pripravlja na ustno ocenjevanje, kar je nujno, saj je 

potrebno izpolniti določene pogoje, da je ustno ocenjevanje pravično in dobro. J. Vogel (2004) 
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našteva 5 faz, ki naj bi jih učitelj izpolnil pri pripravi na vrednotenje. V naši raziskavi opažamo, 

da je večina učiteljev zapisala le eno ali dve izmed teh faz. Večina učiteljev največ pozornosti 

posveti kriterijem in sestavi nalog. Zelo malo učiteljev je napisalo, da najprej pogleda cilje in 

standarde. Če učitelji ne preverjajo, kako učenec dosega cilje, bi to pomenilo, da kršijo 

zakonodajo, saj Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju v 3. členu določa, da je ocenjevanje 

znanja »ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v učnem načrtu določene 

cilje oziroma standarde znanja.«  

Glede na to, da smo že ugotovili, da učitelji zakonodajo dobro poznajo, menimo, da gotovo 

ocenjujejo glede na cilje, vendar jih tu posebej niso omenili. 7 učiteljev je odgovorilo, da 

vnaprej predvidi možne rešitve. Ker učitelj pri vrednotenju podatkov samo ne zbira, ampak jih 

tudi analizira in interpretira, je nujno, da vnaprej predvidi možne rešitve in jih tudi ovrednoti 

(Vogel, 2004), sicer ima pri vrednotenju lahko težave. Tako se lahko izogne subjektivnosti ali 

ocenjevanju glede na trenutno počutje. Kot zanimivo smo ugotovili, da se med učitelji, ki 

poučujejo različno dolgo, pojavljajo razlike glede tega, ali sestavljajo naloge ali ne. Ugotovili 

smo, da je med učitelji, ki poučujejo najdlje, najmanj takšnih, katerih odgovor lahko uvrstimo 

v kategorijo sestavljanje nalog. Razlogov za to je lahko več. Razlog je lahko v tem, da ti učitelji 

ne sestavljajo nalog vedno znova, ker uporabljajo naloge iz prejšnjih let, ali pa menijo, da imajo 

dovolj izkušenj, da brez vnaprejšnjega sestavljanja nalog lahko ustno sprašujejo učence. Ker je 

šlo za odprto vprašanje, pa je možno tudi, da učitelji, ki poučujejo dlje časa, pri pripravi več 

časa posvetijo drugim kategorijam in sestavljanja nalog zato niso omenjali. 

 

3.5.6 ŠESTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

Katere alternativne načine ocenjevanja slovenščine uporabljajo razredni učitelji in ali se 

jim samoocenjevanje učenca pri slovenščini zdi sprejemljivo in zakaj ter ali učenci 

navajajo, da so učitelji uporabljali alternativne načine ocenjevanja? 

 

3.5.6.1 Rezultati  

Pri 12. vprašanju so učitelji označevali, ali so njihovi učenci v šol. letu 2016/17 pri slovenščini 

pridobili oceno tudi s pomočjo alternativnih načinov ocenjevanja. V preglednici 28 je 

predstavljena uporaba alternativnih načinov ocenjevanja med učitelji 3., 4. in 5. razredov glede 

na razred. 
 

Preglednica 28: Uporaba alternativnih načinov ocenjevanja glede na razred 

 razred  

skupaj 

odstotek 

[%] 3. 4. 5. 

uporaba portfolia 0 0 0 0 0 

uporaba samoocenjevanja 8 7 9 24 34,3 

uporaba vzajemnega 

ocenjevanja 

10 10 7 27 38,6 

projektno delo 1 1 1 3 4,3 

praktični izdelek 10 4 2 16 22,8 

skupaj 29 22 19 70 100 

odstotek [%] 41,4 31,4 27,2 100  
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Učenčeve mape ali portfolia ne uporablja noben učitelj v nobenem razredu. Samoocenjevanje 

v vseh razredih uporablja približno enako število učiteljev. V 3. razredu samoocenjevanje 

uporablja 8 učiteljev, v 4. razredu ga uporablja 7 učiteljev, v 5. pa 9 učiteljev. Tudi vzajemno 

ocenjevanje učitelji uporabljajo podobno. 10 učiteljev ga uporablja v 3. razredu in enako število 

učiteljev ga uporablja v 4. razredu. V 5. razredu vzajemno ocenjevanje uporabljajo 3 učitelji 

manj. Projektno delo je za ocenjevanje uporabil po 1 učitelj v vsakem razredu, razlika pa se 

pojavlja pri uporabi praktičnih izdelkov, saj v 3. razredu kar 10 učiteljev uporablja ta način 

alternativnega ocenjevanja, medtem ko v 4. razredu to uporabljajo 4 učitelji, v 5. pa le še 2. 

 

Pri 13. vprašanju pa so učitelji odgovarjali na vprašanje, ali se jim zdi samoocenjevanje 

sprejemljiv način ocenjevanja učenca. Njihove utemeljitve smo razdelili v kategorije. En 

anketiranec je obkrožil oba odgovora, zato smo ta odgovor šteli za manjkajoči podatek.  

 
Preglednica 29: Primernost samoocenjevanja pri slovenščini 

 število odstotek 

[%] 

ne 18 30,5 

da 40 67,8 

skupaj 58 98,3 

 

40 učiteljev, kar predstavlja 67,8 % učiteljev, meni, da je samoocenjevanje pri slovenščini 

primerno. 18 učiteljev, kar predstavlja skoraj tretjino učiteljev, pa ocenjuje, da samoocenjevanje 

pri slovenščini ni primerno.  

 

V preglednici 30 pa imamo 6 kategorij, v katere smo razvrstili odgovore tistih anketirancev, ki 

so na to vprašanje odgovorili. 

 
Preglednica 30: Zakaj je samoocenjevanje (ne)primerno 

  

število 

odstotek 

[%] 

ne, zaradi objektivnosti 3 5,1 

ne, samo sodelovanje 8 13,6 

ne, drugo 3 5,1 

da, gre za spremljanje 

napredka 

28 47,5 

da, delno 4 6,8 

da, pogojno 4 6,8 

skupaj 50 84,7 

 

V prvo kategorijo, kamor spadajo 3 odgovori, kar predstavlja 5,1 % vseh anketiranih učiteljev, 

smo uvrstili vse odgovore, ki samoocenjevanja ne opisujejo kot primerno obliko ocenjevanja 

zaradi neobjektivnosti, nezrelosti in nepoštenosti otrok ter pomanjkanja znanja za to. Npr. Ne, 

ker za to niso vsi dovolj zreli in ne znajo biti objektivni.  
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V drugo kategorijo, kamor spada 8 odgovorov, kar predstavlja 13,6 % odgovorov, smo uvrstili 

vse odgovore, ki samoocenjevanja pri slovenščini ne podpirajo zato, ker verjamejo, da ima 

učenec le možnost sodelovanja in možnost izraziti mnenje, ne pa tudi podati oceno. Npr. Ne, 

učitelj podaja oceno – lahko sodeluje pri spremljanju napredka, končno oceno da učitelj.  

Tretjo kategorijo smo poimenovali drugo. Sem spadajo 3 odgovori (5,1 %), ki se nanašajo na 

to, da je učitelj za oceno odgovoren in mora zato ocenjevati sam; da se učenci ne morejo 

ocenjevati zaradi jezikovnih nepravilnosti in še zadnji: Ne, prav, da se učijo ocenjevati, razpon 

njihove ocene je velik.  

V četrti kategoriji, v kateri je največ odgovorov, 28, kar predstavlja 47,5 % vseh odgovorov, so 

odgovori, ki samoocenjevanje opisujejo kot primerno, ker se otrok z njim uči samokritičnosti, 

spremlja svoj napredek, usmerja svoje znanje in podobno.  

V peti kategoriji je 5 odgovorov, kar predstavlja 6,8 % vseh odgovorov. Sem spadajo odgovori 

učiteljev, ki se jim sicer samoocenjevanje zdi primerno, vendar menijo, da mora biti vodeno in 

usmerjeno ter v kombinaciji z njihovim ocenjevanjem.  

V zadnji, šesti kategoriji, je prav tako 5 odgovorov (6,8 %). Sem spadajo odgovori učiteljev, ki 

se jim samoocenjevanje zdi primerno le, če sta izpolnjena naslednja pogoja: učenec mora dobro 

poznati kriterije in le-ti morajo biti jasno postavljeni. 

 

Prav tako pa smo preverili, ali učenci navajajo, da so uporabljali samoocenjevanje in vzajemno 

ocenjevanje. V spodnjih preglednicah so predstavljeni njihovi odgovori. 

 
Preglednica 31: Uporaba samoocenjevanja pri učencih 

  

število 

odstotek 

[%] 

da 34 49,3 

ne 34 49,3 

ne spomnim se 1 1,4 

skupaj 69 100 

 

En učenec (1,4 %) je odgovoril, da se tega ne spomni, od ostalih učencev pa jih je pol 

odgovorilo, da so se lahko ocenjevali sami s pomočjo vnaprej pripravljenih kriterijev, pol pa 

jih je odgovorilo, da se niso mogli sami oceniti. 

 

Pri vzajemnem ocenjevanju pa na vprašanje nista odgovarjala 2 učenca, 2 pa sta označila, da se 

ne spomnita, ali so ju pri slovenščini kdaj ocenili sošolci s pomočjo vnaprej pripravljenih 

kriterijev. 
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Preglednica 32: Uporaba vzajemnega ocenjevanja pri učencih 

  

skupaj 

odstotek 

[%] 

ne 31 44,9 

da 34 49,3 

ne spomnim se 2 2,9 

skupaj 67 97,1 

 

Pri vzajemnem ocenjevanju je nekaj več kot polovica učencev (49,3 %) označila, da so jih pri 

slovenščini kdaj ocenili sošolci s pomočjo vnaprej pripravljenih kriterijev. Trije učenci manj so 

označili, da vzajemno ocenjevanje pri njih ni bilo mogoče (44,3 %), 2,9 % učencev pa se ne 

spomni, ali so v njihovem razredu tako ocenjevali. 

 

3.5.6.2 Interpretacija  

M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2004) v svoji raziskavi ugotavljata, da se avtentične 

oblike ocenjevanja znanja v naših šolah malo uporabljajo. Kljub temu da je njuna raziskava 

potekala leta 2003, tudi v naši raziskavi, ki je bila opravljena 14 let pozneje, opažamo podobno. 

Sicer je raziskava iz leta 2003 potekala v večjih razsežnostih, vendar so nekatere vzporednice 

še vseeno možne. V raziskavi iz leta 2003 sta raziskovalki ugotovili, da so učitelji še najmanj 

uporabljali portfolio. Tudi v naši raziskavi ugotavljamo podobno. Nobeden izmed učiteljev, 

vključenih v našo raziskavo, pri ocenjevanju ni uporabljal portfolia. Glede na vse pozitivne 

učinke te vrste ocenjevanja, ki smo jih navedli v teoretičnem delu, tu vidimo veliko 

pomanjkljivost in izgubo, tako za učitelje kot za učence. Razlika pa se je pokazala pri 

samoocenjevanju in vzajemnem ocenjevanju. K. Luongo Orlando (2008) navaja, da se zaradi 

slabosti tradicionalnih oblik ocenjevanja v zadnjem času širi uporaba avtentičnih oblik 

ocenjevanja, med katerimi sta tudi zgoraj omenjeni obliki, prav tako pa sta vključena tudi 

projektno delo in izdelava praktičnih izdelkov. V naši raziskavi so ravno samoocenjevanje, 

vzajemno ocenjevanje in izdelava praktičnih izdelkov najpogosteje izbrani načini uporabe 

alternativnih načinov ocenjevanja. Največ učiteljev je izbralo vzajemno ocenjevanje, kar kaže 

na to, da se učitelji že zavedajo pomembnosti vključevanja učencev v proces ocenjevanja. 

Nekoliko več pozornosti pa smo v vprašalniku namenili samoocenjevanju. Zanimalo nas je, ali 

se samoocenjevanje učiteljem zdi primeren način ocenjevanja pri slovenščini, in približno 

dvema tretjinama učiteljev se to zdi primerno, eni tretjini pa se to ne zdi primerno. Zanimiv pa 

je bil tudi eden izmed odgovorov učiteljev, ki smo ga uvrstili kot manjkajoči odgovor, ker je 

učitelj obkrožil da in ne ter zapisal, da je to odvisno od zrelosti učencev, ker vse generacije niso 

enake. Ta odgovor nakazuje na to, da nekateri učitelji pravzaprav ne razumejo, da je 

samoocenjevanje proces, ki se ga je treba naučiti, kot piše J. Kratochvílová (2015), in ni toliko 

povezan s tem, koliko so učenci zreli. Zelo zanimiva je bila analiza odgovorov, zakaj učitelji 

menijo, da je samoocenjevanje primerno ali ne. Večina tistih, ki menijo, da je samoocenjevanje 

primerno, piše, da je le-to primerno prav zaradi pozitivnih učinkov, o katerih beremo v 

teoretičnem delu. Učitelji pišejo o tem, da lahko pri samoocenjevanju otrok spremlja lasten 

napredek, je bolj aktiven, da lahko kritično sledi svojemu napredku in da lahko na ta način 

razmišlja o sebi (torej razvija metakognitivno zmožnost). Nekaj učiteljev se posebej zaveda, 
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kako pomembno je, da učenci poznajo kriterije in cilje, če se samoocenjujejo, na kar opozarja 

več avtorjev Sadler (1989) v Black in William (2011); C. Razdevšek Pučko, 1998 v Marentič 

Požarnik; J. Kratochvílová (2015). Zato ti učitelji sprejmejo samoocenjevanje kot primerno 

obliko ocenjevanja, le kadar je izpolnjen ta pogoj. To, da imamo učitelje, ki se zavedajo 

pomembnosti poznavanja kriterijev, je izrednega pomena za razvoj samoocenjevanja v naših 

šolah. Med tistimi učitelji, ki se jim samoocenjevanje ne zdi primeren način ocenjevanja pri 

slovenščini, pa so vzroki podobni, kot jih navajajo Kratochvílová (2015) ter M. Ivanuš Grmek 

in M. Javornik Krečič (2004). Predvsem zadnji razlog – pomanjkanje zaupanja v učenčeve 

sposobnosti samovrednotenja – je precej očiten med učitelji, ki samoocenjevanja ne ocenjujejo 

kot primeren način vrednotenja, saj navajajo, da so učenci nezreli, nekritični in neobjektivni. 

Zanimivo pa je omeniti tudi, da so se razlike pojavile pri uporabi praktičnih izdelkov. Opazimo 

namreč, da se z višino razreda ocenjevanje praktičnih izdelkov zelo zmanjšuje. V 3. razredu jih 

ocenjuje še kar nekaj učiteljev, v 5. pa le še dva. Razlog lahko verjetno najdemo v tem, da je v 

višjih razredih treba obravnavati več snovi, s praktičnimi izdelki pa navadno težko ocenimo več 

sklopov hkrati. To nam omogoča pisni preizkus, ki pa je, kot že zapisano, ena izmed najljubših 

oblik ocenjevanja za učitelje. Pri učencih pa smo ugotovili, da je bila približno polovica njih 

deležna samoocenjevanja, nekoliko več kot polovica učencev pa je bila deležna tudi 

vzajemnega ocenjevanja. Odgovori so skladni z odgovori učiteljev, kar kaže na to, da sta ti dve 

obliki avtentičnega ocenjevanja že razširjeni v slovenskih šolah. 

 

3.5.7 SEDMO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

Ali razredni učitelji uporabljajo delne ocene pri ocenjevanju slovenščine in ali učenci 

menijo, da jih uporabljajo? 

 

3.5.7.1 Rezultati  

Pri 14. vprašanju smo učitelje spraševali, ali si pri ocenjevanju pomagajo z delnimi ocenami, 

npr. mini ocenami, plusi in minusi ipd. Preglednica 33 prikazuje odgovore 58 učiteljev, ker 1 

izmed anketirancev na to vprašanje ni odgovoril. 

 
Preglednica 33: Uporaba delnih ocen 

 

 

 

 

 

50 vprašanih ne uporablja delnih ocen, kar predstavlja 84,7 % anketiranih. 8 anketirancev pa 

uporablja delne ocene, kot so npr. mini ocene, plusi in minusi ipd. (13,6 %). 

 

Zanimalo nas je tudi, ali se med skupinami z različnim številom let poučevanja pojavljajo 

razlike glede uporabe delnih ocen. 

 

 

  

število 

odstotek 

[%] 

ne 50 84,7 

da 8 13,6 

skupaj 58 98,3 
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Preglednica 34: Uporaba delnih ocen glede na število let poučevanja 

 uporaba delnih 

ocen 

 

 

skupaj 

 

odstotek 

[%] ne da 

1–10 let poučevanja 13 0 13 22,4 

11–20 let poučevanja 12 3 15 25,9 

21–30 let poučevanja 15 2 17 29,3 

31–40 let poučevanja 10 3 13 22,4 

skupaj 50 8 58 100 

 
Preglednica 35: Kullbackov 2Î-preizkus 

 vrednost g α 

Kullbackov 2Î-preizkus 5,165 3 0,160 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 5,165; g = 3; α = 0,160). 

Hipotezo, da se med skupinami z različnih številom let poučevanja ne pojavljajo razlike glede 

uporabe delnih ocen, obdržimo. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, v vzorcu 

pa lahko vidimo, da v prvi skupini, v kateri so učitelji, ki poučujejo od 1 do 10 let nobeden 

izmed učiteljev ne uporablja delnih ocen, v drugi skupini (od 11 do 20 let poučevanja) trije 

učitelji uporabljajo delne ocene, v tretji skupini, kamor spadajo učitelji, ki poučujejo od 21 do 

30 let, dva učitelja uporabljata delne ocene, v zadnji skupini (od 31 do 40 let poučevanja) pa 

tako kot v drugi, dva učitelja uporabljata delne ocene. 

 

Enako stvar pa smo povprašali tudi učence. V spodnji preglednici so predstavljeni njihovi 

odgovori. 

 
Preglednica 36: Uporaba delnih ocen pri učencih 

  

skupaj 

odstotek 

[%] 

ne 47 68,1 

da 21 30,4 

ne spomnim se 1 1,4 

skupaj 69 100 

 

Približno tretjina učencev (30,4 %) je odgovorila, da so jih učitelji ocenjevali s pomočjo delnih 

ocen, eden izmed učencev se ne spomni, ali jih je učitelj tako ocenjeval, 68,1 % učencev pa 

odgovarja, da jih učitelji niso ocenjevali na ta način. 

 

3.5.7.2 Interpretacija  

V raziskavi smo ugotovili, da večina učiteljev ne uporablja delnih ocen, vendar odgovori pri 

učencih kažejo, da je skoraj ena tretjina učencev bila ocenjena s pomočjo delnih ocen. Pravilnik 

o preverjanju in ocenjevanju določa, da lahko ocenjujemo le znanje. V 10. členu navaja tudi, 

kaj vse se lahko ocenjuje: »Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, 
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praktični in drugi izdelki, projektno delo in nastopi učencev.« Prav tako v 14. členu navaja, da 

mora učitelj pri ocenjevanju ustnih odgovorov ali nastopov takoj oceniti znanje in tudi izreči 

oceno. Pri ocenjevanju pisnih in drugih izdelkov pa mora učenca seznaniti najkasneje v sedmih 

delovnih dneh po tem, ko učenec izdelek odda. Iz navedenega lahko sklepamo, da ocenjevanje 

ostalih stvari ni dovoljeno. Tako minusi zaradi neopravljene domače naloge ali plusi za 

sodelovanje, ki se lahko zbirajo v daljšem obdobju, ne morejo predstavljati podlage za podelitev 

ocene. Prav tako več mini ocen ne more sestavljati ene ocene. Sicer z vprašalnikom od 8 

učiteljev, ki so obkrožili, da so si pomagali z delnimi ocenami, nismo izvedeli, na kateri način 

so uporabljali delne ocene, vendar v nobenem primeru ne vidimo možnosti, da bi učitelji delne 

ocene po pravilih lahko uporabljali. Glede na to, da ta način ocenjevanja spada v starejše 

obdobje, nas je zanimalo, ali se med učitelji, ki poučujejo že dlje časa, morda pogosteje pojavlja 

uporaba delnih ocen. Zanimivo smo ugotovili, da ni velikih razlik glede tega, kdo uporablja 

delne ocene. Res je, da učitelji, ki poučujejo od enega leta do desetih let, ne uporabljajo delnih 

ocen, med ostalimi tremi skupinami pa ni velikih razlik. Tudi vrednost Kullbackovega 2Î-

preizkusa se je izkazala za statistično nepomembno, kar pomeni, da podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico in veljajo le za naš vzorec.  

 

3.5.8 OSMO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

Na kateri način izvajajo razredni učitelji po ustnem in pisnem ocenjevanju slovenščine 

evalvacijo z učenci? 

 

3.5.8.1 Rezultati  

S sklopom treh vprašanj (15., 16. in 17.) smo ugotavljali, kako učitelji po pisnem in ustnem 

ocenjevanju z učenci opravijo evalvacijo. Spraševali smo jih, ali so po pisnem ocenjevanju z 

učenci frontalno pregledali najpogostejše napake in ali so po pisnem ocenjevanju od učencev 

zahtevali, da napišejo popravo. Zanimalo nas je tudi, ali so po ustnem spraševanju učencu takoj 

izrekli povratno informacijo. V spodnjih preglednicah smo predstavili rezultate. Na vsa 

vprašanja so odgovarjali vsi učitelji. 

Preglednica 37: Frontalni pregled po pisnem ocenjevanju 

 število odstotek 

[%] 

da, vedno 58 98,3 

da, včasih 1 1,7 

skupaj 59 100 

 

Učitelji so na to vprašanje odgovarjali skoraj enako. Kar 98,3 % vseh vprašanih, kar predstavlja 

58 učiteljev, je odgovorilo, da po pisnem ocenjevanju vedno z učenci frontalno pregledajo 

najpogostejše napake. Eden izmed učiteljev (1,7 %) pa je obkrožil, da frontalni pregled opravi 

včasih. Učitelji so imeli na voljo tudi odgovor ne, vendar ga niso izbrali. 

 

Naprej smo preverjali, ali učitelji od učencev zahtevajo, da po pisnem ocenjevanju napišejo 

popravo. 
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Preglednica 38: Pisanje poprave po pisnem ocenjevanju 

  

število 

odstotek 

[%] 

da, vedno 53 89,8 

da, včasih 5 8,5 

ne 1 1,7 

skupaj 59 100 

 

Tudi tu so učitelji odgovarjali podobno. Večina učiteljev (89,8 %) je odgovorila, da od učencev 

vedno zahtevajo, da napišejo popravo. 5 učiteljev je izbralo odgovor da, včasih (8,5 %), 1 učitelj 

pa ne zahteva, da učenci po pisnem ocenjevanju napišejo popravo (1,7 %). 

 
Preglednica 39: Povratna informacija po ustnem ocenjevanju 

  

število 

odstotek 

[%] 

da, vedno 58 98,3 

da, dal sem mu jo napisano 1 1,7 

skupaj 59 100 

 

Tudi tu je večina učiteljev izbrala odgovor, da po ustnem ocenjevanju učencu takoj izreče 

povratno informacijo. 58 učiteljev, kar predstavlja 98,3 % vseh anketiranih, to stori vedno, 1 

učitelj (1,7 %) pa je učencu dal napisano povratno informacijo. Učitelji bi lahko izbrali tudi 

odgovora Da, včasih ali Ne, nikoli, vendar nihče izmed učiteljev ni izbral tega odgovora. 

 

3.5.8.2 Interpretacija  

Skoraj vsi učitelji (58) so obkrožili, da z učenci po pisnem ocenjevanju skupaj (frontalno) 

pregledajo najpogostejše napake. Zanimivo je, da Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju v 13. 

členu frontalno analizo skupaj z učenci predpisuje le takrat, »ko je na podlagi pisnega izdelka 

tretjina ali več izdelkov učencev v oddelku ali učni skupini oziroma polovica ali več izdelkov 

učencev v manjši učni skupini ocenjenih negativno.«  

Kljub temu da frontalna analiza ni predpisana, pa se učitelji, verjetno zaradi njenih pozitivnih 

učinkov, vseeno odločajo zanjo. Enako število učiteljev (58) je obkrožilo, da učencu po ustnem 

ocenjevanju vedno izrečejo povratno informacijo. Eden izmed učiteljev je učencem dal celo 

napisano povratno informacijo, kar je še boljše, ker si učenec lahko bolj zapomni, kje v 

njegovem znanju se nahajajo vrzeli in pomanjkljivosti, ki jih bo moral izboljšati. V zelo širokem 

smislu je povratna informacija že sama ocena, ki jo je po Pravilniku o preverjanju in 

ocenjevanju učitelj dolžan dati takoj po učenčevem ustnem odgovarjanju. Vendar pa ni nujno, 

da je samo ocena učinkovita povratna informacija, saj je le-ta učinkovita samo takrat, ko je 

uporabljena kot vodilo k izboljšanju (Kluger in DeNisi, 1996 v Black in William, 2011). V. 

Eržen (2012) poudarja, da mora povratna informacija spodbujati učenje, kar je lahko doseženo 

le, kadar je povratna informacija »pravočasna oz. izražena ob pravem času; konkretna in 

specifična; vsebuje učiteljeve predloge, kako nadaljevati učenje ali izboljšati dosežek, in izhaja 

iz eksplicitnih ter jasnih kriterijev uspešnosti« (prav tam, str. 52). Zanimivo bi bilo izvedeti še, 
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kako je bila povratna informacija učiteljev sestavljena, vendar tega v raziskavi nismo 

ugotavljali. Analizirali pa smo tudi odgovore učiteljev glede poprave po pisnem ocenjevanju. 

Ugotovili smo, da skoraj 90 % učiteljev vedno zahteva od učencev, da napišejo popravo, 

peščica učiteljev to zahteva včasih, en učitelj pa tega ne zahteva. Tudi tega Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju ne zahteva, vendar se večina učiteljev vseeno odloča za popravo. 

 

3.5.9 DEVETO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

Katere faze ocenjevanja pri slovenščini (pri ustnem in pisnem ocenjevanju) se zdijo 

razrednim učiteljem zahtevnejše? 

 

3.5.9.1 Rezultati  

Z 18. in 19. vprašanjem smo preverjali, katere faze priprave na pisno in ustno ocenjevanje so 

za učitelje zahtevnejše. Učitelji so lahko izbrali en odgovor ali dva. Na obe vprašanji so 

odgovarjali vsi učitelji.  

 

V preglednici 40 so predstavljeni odgovori, ki so bili največkrat izbrani kot zahtevnejši pri 

pisnem ocenjevanju, glede na število let poučevanja. V preglednici 40 so zapisane številke faz, 

pod preglednico pa so faze v celoti predstavljene. 

 
Preglednica 40: Izbira zahtevnejših faz pri pisnem ocenjevanju glede na število let poučevanja 

 število let poučevanja  

 

skupaj 

 

odstotek 

[%] 

1–10 let 

poučevanja 

11–20 let 

poučevanja 

21–30 let 

poučevanja 

31–40 let 

poučevanja 

1. faza 3 0 3 1 7 8,0 

2. faza 7 12 9 10 38 43,7 

3. faza 3 6 5 5 19 21,8 

4. faza 3 4 8 6 21 24,1 

5. faza 0 1 0 0 1 1,2 

6. faza 0 0 0 0 0 0 

7. faza 0 0 0 1 1 1,2 

skupaj 16 23 25 23 87 100 

odstotek [%] 18,4 26,4 28,7 26,5 100  

 

PREDSTAVITEV FAZ 

1. faza: Opredelitev namena, vsebine in ciljev ocenjevanja. 

2. faza: Priprava nalog ali navodil za tvorjenje besedila ter določitev kriterijev. 

3. faza: Opredelitev možnih odgovorov (pri preizkusu znanja) in njihovo vrednotenje. 

4. faza: Popravljanje, točkovanje in analiza rezultatov po nalogah oz. popravljanje tvorjenih 

besedil. 

5. faza: Spreminjanje točk v ocene. 

6. faza: Sporočanje rezultatov učencem in načrtovanje izboljšanja. 

7. faza: Drugo. 
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Največ učiteljev je kot zahtevnejšo fazo izbralo 2. fazo. Izbrana je bila kar 38-krat. Po številu 

let poučevanja je razporejena kar enakomerno. V skupini, kjer učitelji poučujejo najdlje, je 10 

učiteljev izbralo ta odgovor, v skupini, kjer poučujejo od 21 do 30 let, jih je ta odgovor izbralo 

9, v skupini učiteljev z 21 do 30 let poučevanja jih je 12 izbralo to fazo, med učitelji, ki 

poučujejo najmanj časa, pa jih je to fazo izbralo 7. Med učitelji kot zahtevnejši veljata še 4. 

faza, ki je bila izbrana 21-krat, in 3. faza, ki je bila izbrana 19-krat. 4. faza se zdi nekoliko 

zahtevnejša učiteljem, ki poučujejo v skupinah z 21 do 30 let poučevanja in 31 do 40 let 

poučevanja, saj jih je v teh skupinah 8 in 6 izbralo ta odgovor, medtem ko so to fazo učitelji z 

manj leti poučevanja izbrali trikrat v skupini, ki poučuje od 1 do 10 let, in štirikrat v skupini, ki 

poučuje od 11 do 20 let. Sedemkrat je bila kot zahtevna izbrana tudi 1. faza, in sicer po trikrat 

v skupinah od 1 do 10 let poučevanja in od 21 do 30 let poučevanja in enkrat v skupini, ki 

poučuje od 31 do 40 let. 5. in 7. faza sta bili izbrani le vsaka po enkrat, 6. faza pa se nikomur 

ne zdi zahtevna. 

 

V preglednici 41 so predstavljeni odgovori, ki so bili največkrat izbrani kot zahtevnejši pri 

ustnem ocenjevanju, glede na število let poučevanja. V preglednici 41 so zapisane številke faz, 

pod preglednico pa so faze v celoti predstavljene. 

 
Preglednica 41: Izbira zahtevnejših faz pri ustnem ocenjevanju glede na število let poučevanja 

 število let poučevanja  

 

skupaj 

 

odstotek 

[%] 

1–10 let 

poučevanja 

11–20 let 

poučevanja 

21–30 let 

poučevanja 

31–40 let 

poučevanja 

1. faza 1 0 0 1 2 2,6 

2. faza 7 9 6 4 26 33,3 

3. faza 0 3 4 4 11 14,1 

4. faza 0 0 0 0 0 0 

5. faza 9 7 10 11 37 47,4 

6. faza 0 0 2 0 2 2,6 

7. faza 0 0 0 0 0 0 

skupaj 17 19 22 20 78 100 

odstotek [%] 21,8 24,4 28,2 25,6 100  

 

PREDSTAVITEV FAZ 

1. faza: Določiti cilje ocenjevanja. 

2. faza: Na podlagi ciljev oblikovati kriterije – tako za ustno spraševanje kot za govorni nastop. 

3. faza: Oblikovati konkretna vprašanja za ustno spraševanje. 

4. faza: Oblikovati navodila za govorni nastop. 

5. faza: Na podlagi kriterijev opredeliti možne rešitve pri ustnem spraševanju in jih ovrednotiti. 

6. faza: Sporočanje rezultatov učencem in načrtovanje izboljšanja. 

7. faza: Drugo. 

 

Kot najzahtevnejšo so učitelji izbrali 5. fazo. Slednja je bila izbrana kar 37-krat. Največkrat, tj. 

enajstkrat, so jo izbrali učitelji, ki poučujejo najdlje, desetkrat so jo izbrali učitelji, ki poučujejo 

od 21 do 30 let, devetkrat so jo izbrali učitelji, ki poučujejo od 1 do 10 let, sedemkrat pa so jo 
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izbrali učitelji, ki poučujejo od 11 do 20 let. Po zahtevnosti sledi 2. faza, pri kateri so učitelji 

izbirali drugače. Največkrat, tj. devetkrat, so to fazo izbrali učitelji, ki poučujejo od 11 do 20 

let, nato so na vrsti učitelji z 1 do 10 let poučevanja s sedmimi izbirami, učitelji, ki poučujejo 

od 21 do 30 let, s šestimi izbirami, štirikrat pa so to fazo izbrali učitelji, ki poučujejo najdlje. Z 

enajstimi izbirami sledi 3. faza, ki so jo kot zahtevnejšo izbrali s po 4 izbirami učitelji, ki 

poučujejo od 21 do 30 let in od 31 do 40 let. Učitelji, ki poučujejo od 11 do 20 let, so jo izbrali 

trikrat. 1. in 6. faza sta obe dobili po dve izbiri; 4. in 7. faza pa se učiteljem ne zdita zahtevni. 

 

3.5.9.2 Interpretacija podatkov  

Pri pisnem ocenjevanju ugotavljamo, da je učiteljem najtežje pripraviti naloge ali navodila za 

tvorjenje besedila ter določitev kriterijev. To je zahtevno približno enako za vse učitelje, ne 

glede na to, kako dolgo že poučujejo. Takoj za to fazo je učiteljem pri pisnem ocenjevanju težko 

popravljanje, točkovanje in analiza rezultatov po nalogah oz. popravljanje tvorjenih besedil. 

Verjetno je učiteljem ta faza najzahtevnejša zato, ker je zelo stresna. Učitelji se namreč 

zavedajo, da imajo veliko odgovornost pri učenčevih ocenah, saj te določajo njegovo usodo 

(Mihajlovski, 2003 v Zupanc, 2004). Zdi se, da je ta faza večkrat izbrana pri učiteljih z daljšo 

dobo poučevanja. Nekaterim učiteljem je težko opredeliti možne odgovore (pri preizkusu 

znanja) in jih vrednotiti. Nekaj učiteljem je zahtevna še 3. faza, kjer morajo opredeliti namene, 

vsebine in cilje ocenjevanja, enkrat pa sta bili izbrani možnosti spreminjati točke v ocene in 

drugo, kamor spada odgovor Tvorbne naloge (vsebina in jezikovna pravilnost). Sporočanje 

rezultatov učencem in načrtovanje izboljšanja pa se nobenemu učitelju ne zdi zahtevno. Pri 

ustnem ocenjevanju znanja pri slovenščini se učiteljem ne zdi najbolj zahtevno določiti kriterije, 

ampak na podlagi njih opredeliti možne rešitve pri ustnem spraševanju in jih vrednotiti. Morda 

tudi zato, ker pri nekaterih nalogah ni mogoče določiti dobesednih odgovorov, ampak lahko 

določimo samo ustreznost odgovorov, ker je možnih rešitev več, na kar opozarja J. Vogel 

(2004). To fazo so podobno izbirali vsi učitelji ne glede na število let poučevanja. Druga 

najzahtevnejša faza pa je oblikovanje kriterijev, kar so pri pisnem ocenjevanju znanja izbrali 

kot najzahtevnejšo fazo, vendar pa so to fazo učitelji, ki poučujejo najdlje, izbrali le štirikrat, 

kar pomeni, da so verjetno zaradi svojih izkušenj že bolj suvereni pri izbiri kriterijev. Nekaj 

učiteljem se zdi težko oblikovati konkretna vprašanja za ustno spraševanje in določiti cilje 

ocenjevanja, zanimivo pa je, da se nobenemu od učiteljev ne zdi težko oblikovati navodila za 

govorni nastop, prav tako pa noben učitelj ni navedel, da bi se mu pri ustnem ocenjevanju kaj 

drugega zdelo zahtevno. 

 

3.5.10 DESETO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

Ali razredni učitelji pri slovenščini preverjajo znanje učencev pred ocenjevanjem, in če 

ga, kako, ter koliko časa prej in kaj o tem menijo učenci? 

 

3.5.10.1 Rezultati  

S sklopom več vprašanj smo preverjali, ali učitelji znanje pred ocenjevanjem preverijo. 

Zanimalo nas je tudi, na kateri način preverjajo znanje in ali po preverjanju znanja analizirajo 

dosežke in kako se učitelji odzovejo po preverjanju znanja. Rezultati so predstavljeni v 

preglednicah. 
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Preglednica 42: Preverjanje znanja pred ocenjevanjem glede na razred, v katerem učitelji poučujejo 

 preverjanje pred 

ocenjevanjem znanja 

 

 

 

skupaj 

 

 

odstotek 

[%] 

da, vedno da, a ne pred 

vsakim 

3. razred 21 1 22 37,3 

4. razred 21 0 21 35,6 

5. razred 16 0 16 27,1 

skupaj 58 1 59 100 

odstotek [%] 98,3 1,7 100  

 

58 učiteljev, kar predstavlja večino učiteljev (98,3 %), vedno preverja znanje pred 

ocenjevanjem, le en učitelj (1,7 %) pa znanja pred vsakim ocenjevanjem ne preverja. Ta učitelj 

poučuje v 3. razredu. V 3. razredu 21 učiteljev znanje preverja vedno, prav tako v 4. razredu, v 

5. razredu pa 16 učiteljev znanja preverja vedno. 

 

Ta odgovor smo preverili z odgovori učencev. Tudi tu smo primerjali odgovore učencev o 

pogostosti preverjanja pred pisnim ocenjevanjem glede na razred, ki so ga učenci obiskovali. V 

preglednici 43 so predstavljeni njihovi odgovori. 

 
Preglednica 43: Preverjanje znanja pred ocenjevanjem glede na razred, ki ga učenci obiskujejo 

 preverjanje znanja pred ocenjevanjem  

 

skupaj 

 

odstotek 

[%] 

da, vedno da, a ne pred 

vsakim 

ne spomnim 

se 

3. razred 29 0 0 29 42,6 

4. razred 19 0 1 20 29,4 

5. razred 18 1 0 19 27,9 

skupaj 66 1 1 68 100 

odstotek [%] 97,1 1,5 1,5 100  

 

Učenci tretjega razreda (29 učencev) so odgovorili, da so učitelji znanje pred ocenjevanjem 

preverili vedno. Pri učencih 5. razreda je 18 učencev odgovorilo, da so učitelji znanje preverili 

vedno, 1 učenec pa je odgovoril, da znanja niso preverjali pred vsakim ocenjevanjem. V 4. 

razredu se en učenec ne spomni, če so znanje preverjali pred ocenjevanjem, ostalih 19 pa je 

odgovorilo, da so znanje preverjali vedno. 

 

Zanimalo pa nas je tudi, koliko časa prej učitelji preverjajo znanje. To smo vprašali učitelje in 

učence. Njihove odgovore smo razvrstili v kategorije, ki so predstavljene pod preglednico. Na 

to vprašanje so odgovarjali vsi učitelji, 5 učencev pa na to vprašanje ni odgovorilo. 
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Preglednica 44: Koliko časa prej učitelji preverjajo znanje 

  

število 

odstotek 

[%] 

en teden prej 37 62,7 

2–3 dni prej 5 8,5 

2–3 šolske ure prej 10 16,9 

drugo 7 11,9 

skupaj 59 100 

 

En teden prej znanje preverja 37 učiteljev, kar je skoraj dve tretjini vseh učiteljev (62,7 %). Dva 

do tri dni prej znanje preverja 5 učiteljev (8,5 %). Dve do tri šolske ure znanje preverja 10 

učiteljev (16,9 %), v kategorijo drugo pa se je uvrstilo 7 odgovorov učiteljev (11,9 %). 

 

PREDSTAVITEV KATEGORIJ 

En teden prej – sem spadajo odgovori, kot so: en teden prej, 7 dni prej, ter tudi: 5 dni prej, ker 

je šolski teden dolg 5 dni.  

2–3 dni prej – sem spadajo le odgovori, ki so vključevali 2 dni ali 3 dni prej. 

2–3 šolske ure prej – nekateri so odgovarjali v šolskih urah, zato smo to uvrstili v posebno 

kategorijo. 

Drugo – pod drugo spadajo odgovori, kot so: Znanje preverjam sproti, vsako učno uro; 

Različno; Vsaj pet šolskih ur pred ocenjevanjem; Ustno ali pisno; Znanje pogosto preverjamo 

– najmanj 2.; Večkrat ustno. 

 
Preglednica 45: Koliko časa prej učitelji preverjajo znanje – odgovori učencev 

  

skupaj 

odstotek 

[%] 

3–4 dni prej 10 14,5 

3 dni prej 27 39,1 

3–6 dni prej 3 4,3 

4 dni prej 10 14,5 

drugo 14 20,3 

skupaj 64 92,8 

 

27 učencev, kar predstavlja 39,1 % vseh anketiranih, je odgovorilo, da so učitelji znanje 

preverjali 3 dni prej. Tri do štiri dni ali 4 dni prej je po mnenju učencev znanje preverjalo 10 

učiteljev. Ta odgovor je izbralo 14,5 % vseh učencev. Tri do šest dni prej so po mnenju učencev 

znanje preverjali 3 učitelji. Pod drugo pa je uvrščenih kar 14 odgovorov, kar predstavlja 20,3 

% vseh učencev.  

 

PREDSTAVITEV KATEGORIJ 

3–4 dni prej – sem spadajo samo odgovori, ki so vključevali dobesedno ta zapis, odgovori, kjer 

je bilo posebej zapisano 3 dni ali 4 dni, pa so uvrščeni v posebno kategorijo. 

3 dni prej – sem spadajo odgovori, ki so vključevali ta zapis. 
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3–6 dni prej – sem spadajo odgovori, ki so vključevali ta zapis. 

4 dni prej – sem spadajo odgovori, ki so vključevali ta zapis. 

drugo – ker so učenci odgovarjali zelo različno in vseh odgovorov nismo umeščali v kategorije, 

sicer bi v kategorije spadal po en odgovor ali dva, sem spadajo tudi naslednji odgovori: 2-6 dni; 

4-5 dni; 2 dni; 2-3 dni in 4-7 dni. 

 

V preglednici 46 smo predstavili načine, kako so učitelji znanje preverili – pisno ali ustno – in 

kako so o tem odgovarjali učenci. 2 učenca na to vprašanje nista odgovarjala. 
 

Preglednica 46: Način preverjanja znanja 

 način preverjanja znanja  

 

 

skupaj 

 

 

odstotek 

[%] 

pisno včasih pisno, 

včasih ustno 

nismo 

preverili 

znanja 

učitelj 2 57 0 59 46,8 

učenec 3 63 1 67 53,6 

skupaj 5 120 1 126 100 

odstotki [%] 4 95,2 0,8 100  

 

Učitelji so večinoma izbrali odgovor včasih pisno, včasih ustno, tj. 57 učiteljev. Tudi večina 

učencev je izbrala ta odgovor (63 učencev), zato je bil ta odgovor izbran kar 120-krat, kar 

predstavlja 95,2 % vseh odgovorov. 2 učitelja sta izbrala odgovor, da znanje preverjata pisno, 

medtem ko je ta odgovor izbralo 5 učencev. En učenec pa je izbral odgovor, da znanja niso 

preverjali. Učitelji so imeli na voljo še odgovora Ustno in Nisem preverjal znanja, vendar nihče 

izmed njih ni izbral teh odgovorov. Prav tako so imeli učenci na voljo še odgovora Ustno in Ne 

spomnim se, vendar nihče ne izbral teh odgovorov. 

 

Naprej nas je zanimalo, ali so učitelji preverjanje znanja, če je bilo v pisni obliki, tudi pregledali 

in ali se pri učencih pojavljajo enaki odgovori ter ali so po preverjanju znanja učitelji analizirali 

dosežke učencev. Na prvo vprašanje niso odgovorili trije anketiranci, en učitelj in dva učenca. 

 
Preglednica 47: Pregled pisnega preverjanja znanja 

 pregled pisnega preverjanja  

 

skupaj 

 

odstotek 

[%] 

da, 

vedno 

da, včasih ne 

učitelj 54 4 0 58 46,4 

učenec 14 42 11 67 53,6 

skupaj 68 46 11 125 100 

odstotek [%] 54,4 36,8 8,8 100  

 

Večina učiteljev meni, da vedno pregleda preverjanje znanja, če je le-to v pisni obliki. Tako je 

odgovorilo 54 učiteljev. Vendar pa veliko manj učencev meni, da se to zgodi vedno (14 

učencev), večina jih meni, da se to zgodi včasih (42 učencev), medtem ko to menijo le 4 učitelji. 

Kar 11 učencev pa meni tudi, da pisnega preverjanja niso pregledali, medtem ko tega ne misli 
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noben učitelj. Učitelji so imeli na voljo še odgovore Ne, učencem sem povedal/-a rešitve ali jim 

dal/-a pisne rešitve; Ne, to naj bi učenec naredil sam; Znanja nisem preverjal; vendar teh 

odgovorov niso izbrali, učenci pa so poleg v preglednici navedenih odgovorov imeli na voljo 

še odgovora Nismo preverili znanja in Ne spomnim se, vendar nihče ni izbral teh odgovorov. 

 

Na vprašanje, ali so po preverjanju znanja analizirali dosežke učencev, so odgovorili vsi 

anketirani učitelji. V preglednici 48 so predstavljeni rezultati. 

 
Preglednica 48: Analiza dosežkov učencev 

  

število 

odstotek 

[%] 

da 48 81,4 

da, včasih 9 15,3 

ne 2 3,4 

skupaj 59 100 

 

81,4 % odstotkov vseh anketiranih učiteljev analizira dosežke učencev po preverjanju znanja. 

Občasno to naredi 9 učiteljev, kar znaša 15,3 % vseh anketirancev, 2 učitelja pa dosežkov ne 

analizirata (3,4 %).  

 

Zanimalo pa nas je tudi, kaj učitelji storijo po analizi dosežkov učencev. Njihove odgovore smo 

razvrstili v kategorije, ki so predstavljene pod preglednico, v preglednici pa predstavljamo, 

koliko odgovorov se je uvrstilo v posamezno kategorijo glede na razred, v katerem učitelji 

poučujejo. 

 
Preglednica 49: Odgovori o dejanjih po analizi dosežkov, razvrščeni v kategorije, glede na razred poučevanja 

 razred  

skupaj 

odstotek 

[%] 3. 4. 5. 

utrjevanje 15 7 11 33 50 

povratna informacija 7 3 1 11 16,7 

analiza 1 5 3 9 13,6 

poprava 0 3 3 6 9,1 

ocenjevanje 1 2 0 3 4,5 

drugo 0 3 1 4 6,1 

skupaj 24 23 19 66 100 

odstotek [%] 36,4 34,8 28,8 100  

 

Polovica vseh odgovorov se je uvrstila v kategorijo utrjevanje. Kar 15 učiteljev 3. razreda, 7 

učiteljev 4. razreda in 11 učiteljev 5. razreda je izbralo to kategorijo. Ena šestina vseh 

odgovorov se je uvrstila v kategorijo povratna informacija. V tej kategoriji je več odgovorov 

učiteljev 3. razreda, obratno pa je pri odgovorih, ki sodijo v kategorijo analiza. V tej kategoriji 

je največ odgovorov učiteljev, ki so poučevali v 4. razredu, v 3. razredu pa je le 1 odgovor sodil 

v to kategorijo. Nekoliko manj odgovorov je v kategorijah poprava, ocenjevanje in drugo. 
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Učitelji 3. razreda tako nikoli niso izbrali odgovora, ki bi ga lahko uvrstili v kategorijo poprava 

ali v kategorijo drugo, učitelji 5. razreda pa nikoli niso po analizi dosežkov takoj ocenjevali. 

 

PREDSTAVITEV KATEGORIJ 

Utrjevanje – sem spadajo vsi odgovori, v katerih so učitelji zapisali, da dodatno utrjujejo slabše 

usvojeno snov. Npr.: Utrjevali naloge, kjer je bilo največ težav.  

Povratna informacija – sem spadajo odgovori, v katerih so učitelji zapisali, da so učencem ali 

staršem podali le povratno informacijo. Npr.: Vsakemu povedala kaj še mora utrditi. 

Analiza – sem spadajo odgovori, ki vključujejo skupinsko analizo učitelja z učenci. Npr.: 

Analizo dosežkov sem predstavila učencem in jih frontalno opozorila na najpogostejše napake. 

Poprava – v to kategorijo spadajo odgovori, pri katerih so učitelji zapisali, da so od učencev 

zahtevali, naj napišejo popravo napačno rešenih nalog. Npr.: Podrobno pregledali 

najpogostejše napake in naredili popravo. 

Ocenjevanje – nekateri učitelji so zapisali, da po analizi dosežkov kar ocenjujejo. Takšni 

odgovori spadajo v to kategorijo. Npr.: Ocenjevala znanje. 

Drugo – tu so učitelji navajali, da so posameznikom nudili ure dodatne pomoči, da niso storili 

nič, da so učenci samostojno analizirali dosežke s pomočjo rezultatov in da so načrtovali 

samostojno učenje. 

 

Da bi preverili skladnost odgovorov, pa smo naredili tudi primerjavo med 22. in 23. vprašanjem, 

ki je učitelje spraševalo o tem, ali po preverjanju znanja pripravijo dodatne naloge za vajo slabše 

usvojene snovi. Odgovori so predstavljeni v preglednici 50. 

 
Preglednica 50: Skladnost odgovorov glede utrjevanja znanja po analizi dosežkov 

 dodatne naloge po preverjanju  

skupaj 

odstotki 

[%] da da, včasih ne 

utrjevanje – ne 9 10 1 20 37,7 

utrjevanje – da 25 7 1 33 62,3 

skupaj 34 17 2 53 100 

odstotki [%] 64,2 32,1 3,8 100  

 

25 učiteljev, ki je označilo, da po analizi dosežkov z učenci utrjujejo znanje, je pripravilo 

dodatne naloge po preverjanju. 9 učiteljev, ki svojega odgovora ni uvrstilo v to kategorijo, je 

označilo, da so pripravili dodatne naloge po preverjanju. 10 učiteljev, ki svojega odgovora ni 

uvrstilo v to kategorijo, je označilo, da dodatne naloge pripravi včasih, včasih pa te naloge 

pripravi 7 učiteljev, ki je svoj odgovor uvrstilo v kategorijo utrjevanje. Učitelj, ki je svoj 

odgovor uvrstil v kategorijo utrjevanje, ne pripravlja pa dodatnih nalog, je eden, prav tako pa 

je en učitelj, ki ni uvrstil svojega odgovora v kategorijo utrjevanje in tudi ne pripravlja dodatnih 

nalog. 

 

Zanimalo pa nas je tudi, kako so glede dodatnih nalog odgovarjali učenci. Na to vprašanje ni 

odgovarjal en učenec. V preglednici so predstavljeni rezultati.  
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Preglednica 51: Pripravljanje dodatnih nalog – odgovori učencev 

  

število 

odstotki 

[%] 

da 29 42 

da, včasih 29 42 

ne 6 8,7 

ne spomnim se 4 5,8 

skupaj 68 98,6 

 

29 učencev (42 %) je odgovorilo, da učitelji po preverjanju znanja pripravijo dodatne naloge, 

enako število učencev pa, da jih pripravijo včasih. 6 učencev (8,7 %) je označilo, da učitelji ne 

pripravljajo dodatnih nalog, 4 pa se ne spomnijo, ali učitelj po preverjanju znanja pripravi 

dodatne naloge.  

 

Glede na to, da je v svojem odgovoru o tem, kaj storijo po analizi dosežkov, malo učiteljev 

omenilo povratno informacijo, nas je zanimalo, ali učenci menijo, da učitelji po preverjanju 

znanja učencem vedno podajo povratno informacijo. 2 učenca na to vprašanje nista odgovarjala. 

 
Preglednica 52: Povratna informacija po preverjanju znanja 

 število odstotki 

[%] 

da 50 72,5 

da, včasih 16 23,2 

ne 1 1,4 

skupaj 67 97,1 

 

3.5.10.2 Interpretacija  

Ugotovili smo, da večina učiteljev pred ocenjevanjem znanja vedno preverja znanje, le en 

učitelj 3. razreda je namreč označil, da ne preverja znanja pred vsakim ocenjevanjem. Učenci 

so odgovarjali podobno, vendar nihče od učencev 3. razreda ni označil, da učitelj znanja ni 

preverjal redno, je pa to označil en učenec 5. razreda. Po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju 

in učnem načrtu za slovenščino, ki sta temeljna dokumenta za ta dva procesa v Sloveniji, je 

določeno, da je preverjanje pred ocenjevanjem nujno, zato smo takšne odgovore pričakovali. 

Zanimalo nas je tudi, koliko prej učitelji znanje preverjajo. Večina učiteljev znanje preverja 1 

teden prej, kar je dobro, saj imajo tako učenci dovolj časa, da utrdijo in zapolnijo vrzeli v svojem 

znanju ter odpravijo vzroke za nedoseganje ciljev, kar je po Strmčnik (2001) ena izmed ključnih 

funkcij preverjanja. Nekateri učitelji preverjajo tudi 2–3 dni ali 2–3 šolske ure prej, nekateri pa 

so zapisali, da znanje utrjujejo že sproti, da to poteka različno in podobno. Učenci so na to 

vprašanje odgovarjali zelo različno, največ pa jih je odgovorilo, da učitelji znanje preverjajo 3 

dni prej. Zanimalo nas je tudi, na katere načine učitelji preverjanje izvajajo in največ učiteljev 

je odgovorilo, da včasih ustno, včasih pa pisno, kar je pričakovan odgovor. Tudi učenci so 

odgovarjali tako. Zanimivo pa je tudi, da je večina učiteljev zapisala, da vedno pregleda 

preverjanje, kadar je v pisni obliki. Le 4 učitelji so označili, da ga pregledajo samo včasih.  
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Če bi toliko učiteljev pregledovalo preverjanje znanja, bi to pomenilo, da se dobro zavedajo 

funkcije preverjanja znanja in pomembnosti odkrivanja vzrokov za ne/uspeh, vendar pa 

odgovori učencev kažejo drugače. Večina učencev namreč meni, da so pisno preverjanje 

pregledali samo včasih, kar 11 učencev pa meni, da ga niso pregledali. Kljub temu da 91,4 % 

učiteljev meni, da pisno preverjanje pregleda, jih 10 % manj dosežke učencev tudi analizira. 

Nekateri učitelji jih analizirajo včasih (15,3 %), dva učitelja pa ne analizirata dosežkov. 

Preverjanje pomeni tudi samokritično vrednotenje učiteljevega dela in analiziranje dobrih ter 

slabih strani poučevanja in »čim prejšnje odpravljanje vzrokov pri sebi, da v bodoče ne bi 

povzročali pomanjkljivih učnih rezultatov« (Strmčnik, 2001, str. 171), zato je analiziranje 

dosežkov ključnega pomena. Tisti učitelji, ki dosežke analizirajo, so nato zapisali tudi, kaj 

storijo po analizi dosežkov učencev. Odgovore smo razvrstili v kategorije in ugotovili, da 

največ učiteljev po analizi dosežkov učencev z učenci utrjuje slabše usvojeno snov. Nekaj 

učiteljev je posebej omenilo tudi povratno informacijo, kar kaže na to, da poznajo pomen 

izražanja pravočasne in učinkovite povratne informacije. Prav tako so nekateri učitelji z učenci 

naredili skupinsko analizo, najmanj učiteljev pa je izbralo kategorije poprava, ocenjevanje in 

drugo. Opazili smo, da učitelji 5. razreda niso omenili, da bi kdaj po analizi dosežkov takoj 

ocenjevali, učitelji 3. razreda pa nikoli niso omenjali poprave, prav tako pa niso napisali ničesar, 

kar bi uvrstili med drugo. 

Želeli pa smo preveriti skladnost odgovorov učiteljev, zato smo naredili primerjavo med tem 

vprašanjem in naslednjim vprašanjem, ki je učitelje spraševalo po tem, ali po preverjanju znanja 

pripravijo dodatne naloge za vajo slabše usvojene snovi. Ugotovili smo, da je tu precej 

odgovorov neskladnih. Vzroki so lahko v tem, da učitelji pri odprtem vprašanju niso pomislili 

na utrjevanje, pozneje pa jih je vprašanje vodilo do tega, ali pa pri 23. vprašanju niso želeli 

označiti odgovora, ki ga imajo za socialno nezaželenega (da po preverjanju ne pripravljajo 

dodatnih nalog za vajo slabše snovi). Glede dodatnih nalog smo povprašali tudi učence. Tudi 

tu se je pokazala neskladnost. Več kot pol učiteljev (64,2 %) je namreč označilo, da po 

preverjanju daje dodatne naloge, medtem ko je le 42 % učencev odgovorilo, da so učitelji po 

preverjanju pripravili dodatne naloge, enak odstotek učencev pa je odgovoril, da učitelji 

dodatne naloge pripravijo samo včasih. 

 

3.5.11 ENAJSTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

Kaj bi razredni učitelji in učenci spremenili pri ocenjevanju znanja pri slovenščini? 

 

3.5.11.1 Rezultati  

Zadnje vprašanje anketnega vprašalnika je bilo odprte narave in je učitelje spraševalo po tem, 

kaj bi spremenili pri ocenjevanju znanja pri slovenščini. Tudi tu smo odgovore razdelili v 

kategorije. Odgovore predstavljamo v preglednici 53, kategorije pa so predstavljene pod njo. 

Na to vprašanje ni odgovorilo 7 učiteljev. 
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Preglednica 53: Izbrani odgovori učiteljev glede sprememb pri ocenjevanju, razvrščeni v kategorije, glede na razred 

poučevanja 

 razred  

skupaj 

odstotek 

[%] 3. 4. 5. 

nič 14 8 9 31 59,7 

število ocen 1 4 1 6 11,5 

sorazmerje ocen 2 3 1 6 11,5 

drugo 3 1 5 9 17,3 

skupaj 20 16 16 52 100 

odstotek [%] 38,4 30,8 30,8 100  

 

Več kot polovica učiteljev je odgovorila, da pri slovenščini ne bi nič spremenila, od tega 14 v 

3. razredu, 8 v 4. razredu in en učitelj v 5. razredu. Po šest učiteljev bi si želelo spremeniti 

število ocen in sorazmerje ocen. 1 učitelj v 3. razredu in eden v 5. razredu bi si želela spremeniti 

število ocen, to pa bi si želeli tudi 4 učitelji 4. razreda. 9 odgovorov je bilo razvrščenih tudi v 

kategorijo drugo, od tega so 3 od učiteljev v 3. razredu, 1 od učitelja v 4. razredu, 5 pa jih je od 

učiteljev v 5. razredu. 

 

PREDSTAVITEV KATEGORIJ 

Nič – sem spadajo vsi odgovori, kjer so učitelji z besedo ali s simbolom označili, da pri 

ocenjevanju ne bi nič spremenili. 

Število ocen – sem spadajo odgovori, v katerih so učitelji izrazili, da bi zmanjšali ali povečali 

število ocen. 

Sorazmerje ocen – sem spadajo odgovori učiteljev, v katerih učitelji izražajo, da bi si želeli več 

ali manj pisnih ali ustnih ocen. 

Drugo – sem spadajo naslednji odgovori: V četrtem razredu se obravnava veliko več snovi, kot 

se je lahko potem ocenjuje glede na standarde; Znanje bi številčno ocenjevala že v 2. razredu, 

v 5. razredu bi ocenjevala tudi obliko zapisa; Ker so cilji v 1. triadi drseči, bi bili lahko učenci 

za vsa področja ocenjeni šele ob koncu leta. To pa se ne da; Drugačno organizacijo – nekoliko 

drugačno razporeditev; Zdi se mi, da bi morali pri vsakem pisnem ocenjevanju vrednotiti tudi 

pravopis in bi to morali vrednotiti, čeprav ne preverjamo izključno tega standarda; Odpravil 

bi ocenjevanje govornih nastopov; Ocenjevala bi na enak način. Pri oceni pa upoštevala tudi 

prizadevnost učencev, opravljanje domačih nalog; Morda bi pridobila ocene tudi takrat, ko 

učenci debatirajo, razpravljajo in tega ne bi vedeli, ne bi bilo napovedano; Vsako leto kaj. 

 

Prav tako smo analizirali odgovore učencev na to vprašanje. Tudi tu smo odgovore razdelili v 

kategorije. Odgovore predstavljamo v preglednici 54, kategorije pa so predstavljene pod njo. 

Na to vprašanje niso odgovorili 3 učenci. 
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Preglednica 54: Izbrani odgovori učencev glede sprememb pri ocenjevanju, razvrščeni v kategorije, glede na razred 

 razred  

skupaj 

odstotek 

[%] 3. 4. 5. 

nič 8 13 5 26 35,1 

več časa za pisanje 2 1 0 3 4,1 

št. ocen 4 0 2 6 8,1 

zahtevnost 9 2 3 14 18,9 

obsežnost 0 0 4 4 5,4 

več plakatov ali 

govornih nastopov 

9 0 2 11 14,9 

drugo 5 3 2 10 13,5 

skupaj 37 19 18 74 100 

odstotek [%] 50 25,7 24,3 100  

 

Večina učencev je odgovorila, da pri slovenščini ne bi nič spremenili. V 4. razredu je takšnih 

kar 13 učencev, v 3. razredu je takšnih 8, v 5. razredu pa 5. 18,9 % vseh odgovorov učencev 

sporoča, da učenci želijo spremeniti zahtevnost nalog. V 3. razredu je kar 9 takšnih, precej manj 

pa jih je v 4. razredu (2) in v 5. razredu (3). V 3. razredu je kar 9 učencev izrazilo željo, da bi 

učitelji pri slovenščini ocenjevali več plakatov ali več govornih nastopov. Takšno željo sta 

izrazila le še dva učenca 5. razreda. Odgovori, ki so se uvrstili v kategorijo drugo, so razvrščeni 

takole: 5 takšnih odgovorov so zapisali učenci v 3. razredu, 3 takšne odgovore so zapisali učenci 

v 4. razredu, 2 takšna odgovora pa sta zapisala učenca 5. razreda. Nekaj manj učencev (6) si 

želi tudi sprememb na področju št. ocen, na področju zahtevnosti – predvsem učenci nižjih 

razredov, na področju obsežnosti pa predvsem učenci višjih razredov. 

 

PREDSTAVITEV KATEGORIJ 

Nič – sem spadajo odgovori učencev, ki pri ocenjevanju slovenščine ne bi nič spremenili. 

Več časa za pisanje – sem spadajo odgovori tistih učencev, ki si želijo, da bi imeli več časa za 

reševanje nalog. 

Število ocen – veliko učencev si želi zmanjšati število ocen (predvsem pisnih). 

Zahtevnost – sem spadajo odgovori učencev, ki izražajo, da si učenci želijo lažje naloge ali pa 

tudi težje. 

Obsežnost – nekateri učenci si želijo, da bi pisali manj snovi, da bi bili pisni preizkusi krajši in 

manj obsežni. 

Več plakatov ali govornih nastopov – kar nekaj učencev je izrazilo željo, da bi pri slovenščini 

učitelji večkrat ocenjevali plakat ali govorni nastop. 

Drugo – v to kategorijo spadajo odgovori učencev, ki so zapisali, da bi želeli manj narekov, da 

bi spremenil samostalnike in pridevnike, da bi večkrat obiskali računalniško učilnico, nekateri 

si želijo, da bi lahko spremenili sebe, eden je zapisal samo napredovanje, da bi narek pisali v 

zvezek in da bi večkrat skupaj pregledovali izdelke. 

 

3.5.11.2 Interpretacija  

Pri tem raziskovalnem vprašanju smo želeli ugotoviti, ali imajo učitelji konkretne predloge, kaj 

bi spremenili pri slovenščini, in kateri so tej predlogi. Odgovore smo razvrstili v štiri kategorije, 
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ker so si bili precej podobni. Največ učiteljev (kar polovica od tistih, ki so odgovarjali na to 

vprašanje) je odgovorilo, da pri ocenjevanju ne bi nič spremenili. Ta odgovor je zanimiv, glede 

na to, da že študentje na fakulteti menijo, da je eden največjih problemov ravno ocenjevanje 

znanja, kot ugotavlja M. Cencič (2000), in glede na to, da Z. Rutar Ilc (2003) v Zupanc (2004) 

ugotavlja, da sta preverjanje in ocenjevanje ena najbolj perečih tem našega šolstva. Prav tako 

naj bi se učitelji v zadnjem času organizirali in naslavljali konkretne pobude in pripombe na 

institucije, ki imajo moč spremeniti zakonodajo. V naši raziskavi je nekaj manj kot pol 

anketiranih učiteljev predlagalo spremembe. Desetina učiteljev je predlagala spremembe, ki so 

vezane predvsem na število ocen. Mnenja učiteljev so deljena. Medtem ko si nekateri želijo, da 

bi lahko podelili več ocen, ker bi tako lahko zajeli več vsebinskih sklopov, si drugi želijo, da bi 

lahko podelili manj ocen kot 6. Glede na to, da število ocen v Pravilniku o preverjanju in 

ocenjevanju ni omejeno, nas odgovori, da bi si želeli več ocen, nekoliko presenečajo. 

Predvidevamo pa, da gre verjetno za dogovore znotraj timov učiteljev, katerih se morajo učitelji 

držati. Razlog za to, da si učitelji želijo podeliti manj ocen, pa je verjetno ravno v tem, da učitelji 

čutijo, da je to zanje velika odgovornost, ker ocene odločajo o učenčevi »usodi«, na kar opozarja 

Mihajlovski (2003) v Zupanc (2004). Prav tako desetina učiteljev želi spremeniti sorazmerje 

ocen. Kljub temu da Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju v 11. členu določa, da večina ocen 

ne sme biti pridobljena na pisnih izdelkih, si nekateri učitelji želijo ravno to, da bi ocene, ki jih 

učenec pridobi iz pisnih izdelkov, imele večjo težo oz. da bi jih bilo več. Razlog za te želje 

verjetno izvira iz prednosti pisnega ocenjevanja, da je le-to lahko enako za vse, vendar pa se pri 

ocenjevanju zgolj pisnih izdelkov izgublja možnost globljega vpogleda v posameznikovo 

znanje. Zanimivi pa so tudi odgovori, ki smo jih uvrstili pod drugo. Vsak izmed teh odgovorov 

se nanaša na svoje področje, posebej pa bi izpostavila dva. Dva anketiranca sta zapisala: 

Ocenjevala bi na enak način. Pri oceni pa upoštevala tudi prizadevnost učencev, opravljanje 

domačih nalog in Morda bi pridobila ocene tudi takrat, ko učenci debatirajo, razpravljajo in 

tega ne bi vedeli, ne bi bilo napovedano. Problematičnost prvega izmed zapisov se kaže v tem, 

o čemer smo govorili že pri raziskovalnem vprašanju, ki je obravnavalo delne ocene. Pravilnik 

o preverjanju in ocenjevanju ne dovoljuje, da bi ocenjevali kaj drugega kot znanje, zato bi bila 

takšna sprememba pravzaprav korak nazaj. Podobno velja za drugo trditev. Štefanec (2004) 

opozarja, da je konstantno izpostavljanje celotnega učnega procesa ocenjevanju za učence še 

bolj stresno kot običajno ocenjevanje, saj se zavedajo, da je lahko vsaka njihova aktivnost 

ocenjena. Takšne ukrepe označi za vračanje ocenjevanja na stara pota, ko so učitelji uporabljali 

delne ocene in je bilo od učiteljeve volje odvisno, kdaj in kako so bili učenci izpostavljeni 

procesu ocenjevanja. 

Pri analizi rezultatov učencev smo dobili pričakovane odgovore. Več kot tretjina učencev je 

odgovorila, da ne bi nič spremenili. Vendar pa je pohvalno, da sta slabi dve tretjini učencev 

razmišljali o spremembah. Učenci si želijo predvsem spremeniti zahtevnost. Pričakovano je, da 

si to želi večina učencev v 3. razredu, prav tako si ti učenci želijo, da bi imeli več časa za pisanje 

in več možnosti, da bi učitelj ocenil plakat ali govorni nastop. Ti odgovori so pričakovani, ker 

se učenci v 3. razredu še navajajo na ocenjevanje. Očitno sta jim plakat in govorni nastop bližje 

kot ostale oblike ocenjevanja, ker so tega vajeni že iz prvih dveh razredov. Po drugi strani pa si 

učenci v višjih razredih želijo, da pisni preizkusi ne bi bili tako obsežni, kar kaže na to, da 

učitelji v pisnih preizkusih želijo zajeti čim več snovi (to smo opazili tudi pri njihovih 

odgovorih) in to se otrokom zdi preobsežno. Zanimivo nasprotje med odgovori učiteljev in 
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učencev se kaže tudi v tem, da so učenci pisali o tem, da si želijo manj pisnih ocen in več ustnih 

ocen, učitelji pa so odgovarjali, da želijo več pisnih ocen in da bi te prevladale nad ustnimi. 

Glede na to, da sta ta interesa povsem v nasprotju, bi bilo dobro poiskati rešitve, ki bi vsaj delno 

ustregle željam učencev in učiteljev. 

 

3.5.12 DVANAJSTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

Ali se pojavljajo razlike med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih, glede pogostosti 

ocenjevanja ustnega spraševanja, govornih nastopov in zapisanega besedila? 

 

3.5.12.1 Rezultati  

Najprej smo preverili, ali se med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih, pojavljajo razlike 

glede pogostosti ocenjevanja ustnega ocenjevanja. Preglednici 55 in 56 prikazujeta rezultate 

Kruskal-Wallisovega testa. 

 
Preglednica 55: Kruskal-Wallis test glede skupnega števila ustnih spraševanj 

 

razred 

 

število 

povprečni 

rang (R) 

3. 22 27,91 

4. 21 31,67 

5. 16 30,69 

skupaj 59  

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 0,592 2 0,744 

 
Preglednica 56: Games-Howellov test post-hoc 

 

razred 

 

razred 

 

α 

3 
4 0,646 

5 0,835 

4 
3 0,646 

5 0,891 

5 
3 0,835 

4 0,891 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa med učitelji, ki poučujejo v 3., 4. ali 5. razredu, ni pokazala 

statistično pomembnih razlik v skupnem številu ustnih spraševanj (χ2 = 0,592, g = 2, α = 0,774). 

Tudi Games-Howell post-hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji, ki poučujejo v 

4. razredu, pri ustnem spraševanju podelijo več ocen (R = 31,67) kot učitelji, ki poučujejo v 5. 

razredu (R = 30,69), in učitelji, ki poučujejo v 3. razredu (R=27,91). 
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Prikazali pa smo tudi število ocen pri ustnem spraševanju glede na razred, v katerem učitelji 

poučujejo. 

 
Preglednica 57: Skupno število ustnih spraševanj glede na razred 

 

16,9 % učiteljev, ki so poučevali v 3. razredu, je dvakrat ustno spraševalo, 10,2 % učiteljev, ki 

je poučevalo v 3. razredu, je enkrat ustno spraševalo, po dva učitelja pa sta spraševala trikrat 

ali štirikrat ali pa sploh nista spraševala. 5 ali 6 ocen pri ustnem spraševanju ni podelil noben 

učitelj 3. razreda, medtem ko je po eden učitelj v 4. razredu podelil 5 ali 6 ocen pri ustnem 

spraševanju. Trije učitelji 4. razreda niso ustno spraševali. Enkrat je to storilo 5 učiteljev, 

dvakrat štiri, trikrat pa šest učiteljev. V 5. razredu nobeden izmed učiteljev ni podelil 5, 6 ali 0 

ocen. Je pa 7 učiteljev 5. razreda na ta način podelilo 2 oceni, 5 jih je podelilo po 1 oceno, trije 

pa so podelili po 3 ocene. 

 

Potem smo preverili, ali se med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih, pojavljajo razlike 

glede pogostosti ocenjevanja govornih nastopov. 

 
Preglednica 58: Kruskal-Wallis test glede skupnega števila govornih nastopov 

 

razred 

 

število 

povprečni 

rang (R) 

3. 22 30,64 

4. 21 27,40 

5. 16 32,53 

skupaj 59  

 

 

 

 skupno število ustnih spraševanj skupaj 

0 1 2 3 4 5 6 

3. razred 2 6 10 2 2 0 0 22 

odstotek 

[%] 

3,4 10,2 16,9 3,4 3,4 0 0 37,3 

4. razred 3 5 4 6 1 1 1 21 

odstotek 

[%] 

5,1 8,5 6,8 10,2 1,7 1,7 1,7 35,6 

 

 

 

5. razred 0 5 7 3 1 0 0 16 

odstotek 

[%] 

0 8,5 11,9 5,1 1,7 0 0 27,1 

skupaj 5 16 21 11 4 1 1 59 

odstotek 

[%] 

8,5 27,1 35,6 18,6 6,8 1,7 1,7 100 
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 vrednost g α 

χ2-preizkus 0,987 2 0,610 

 
Preglednica 59: Games-Howellov test post-hoc 

 

razred 

 

razred 

 

α 

3 
4 0,708 

5 0,816 

4 
3 0,708 

5 0,420 

5 
3 0,816 

4 0,420 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa med učitelji, ki poučujejo v 3., 4. ali 5. razredu, ni pokazala 

statistično pomembnih razlik v skupnem številu govornih nastopov (χ2 = 0,987, g = 2, α = 

0,310). Tudi Games-Howell post-hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik. Podatkov 

ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji, ki poučujejo 

v 5. razredu, pri govornih nastopih podelijo več ocen (R = 32,53) kot učitelji, ki poučujejo v 3. 

razredu (R = 30,64), in učitelji, ki poučujejo v 4. razredu (R=27,40). 

 

Tudi tu smo prikazali število ocen pri ocenjevanju govornih nastopov glede na razred, v katerem 

učitelji poučujejo. 

 
Preglednica 60: Skupno število govornih nastopov glede na razred 

 skupno število govornih nastopov  

skupaj 0 1 2 3 4 

3. razred 1 6 11 3 1 22 

odstotek [%] 1,7 10,2 18,6 5,1 1,7 37,3 

4. razred 1 7 11 2 0 21 

odstotek [%] 1,7 11,9 18,6 3,4 0 35,6 

5. razred 0 6 5 3 2 16 

odstotek [%] 0 10,2 8,5 5,1 3,4 27,1 

skupaj 2 19 27 8 3 59 

odstotek [%] 3,4 32,2 45,8 13,6 5,1 100 

 

37,3 % vseh učiteljev v 3. razredu in 35,6 % vseh učiteljev v 4. razredu je ocenjevalo govorne 

nastope, medtem ko je v 5. razredu govorne nastope ocenjevalo le 27,1 % učiteljev. Med učitelji 

3. in 4. razreda je največ učiteljev dvakrat ocenjevalo govorni nastop, v obeh razredih po 11 

učiteljev. V 3. razredu so 3 učitelji trikrat ocenjevali govorni nastop, 1 učitelj je govorni nastop 

ocenjeval štirikrat, 1 učitelj pa govornih nastopov sploh ni ocenjeval. 6 učiteljev 3. razreda pa 

je govorni nastop ocenilo enkrat. V 4. razredu ni učitelja, ki bi štirikrat ocenil govorni nastop, 

sta pa dva učitelja govorni nastop ocenila trikrat. 7 učiteljev 4. razreda je govorni nastop ocenilo 

enkrat, en učitelj pa govornega nastopa ni ocenjeval. V 5. razredu ni učitelja, ki ne bi ocenjeval 
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govornega nastopa. Največ učiteljev, tj. 6, je govorni nastop ocenilo enkrat, 5 učiteljev je 

govorni nastop ocenilo trikrat, 3 so ga ocenili trikrat, 2 pa štirikrat. 

 

Na koncu smo preverili še, ali se med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih, pojavljajo 

razlike glede pogostosti ocenjevanja zapisanih besedil. 

 
Preglednica 61: Kruskal-Wallis test glede skupnega števila zapisanih besedil 

 

razred 

 

število 

povprečni 

rang (R) 

3. 22 33,55 

4. 21 27,21 

5. 16 28,78 

skupaj 59  

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,861 2 0,394 

 
Preglednica 62: Games-Howellov test post-hoc 

 

razred 

 

razred 

 

α 

3 
4 0,867 

5 0,988 

4 
3 0,867 

5 0,967 

5 
3 0,988 

4 0,967 

 

Vrednost Kruskal-Wallis testa med učitelji, ki poučujejo v 3., 4. ali 5. razredu, ni pokazala 

statistično pomembnih razlik v skupnem številu govornih nastopov (χ2 = 1,861, g = 2, α = 

0,394). Tudi Games-Howell post-hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik. Podatkov 

ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da učitelji, ki poučujejo 

v 3. razredu, pri zapisanih besedilih podelijo več ocen (R = 33,55) kot učitelji, ki poučujejo v 

5. razredu (R = 28,78), in učitelji, ki poučujejo v 4. razredu (R=27,21). 

 

Prikazali smo še število ocen pri ocenjevanju zapisanih besedil glede na razred, v katerem 

učitelji poučujejo. 

 
Preglednica 63: Skupno število zapisanih besedil glede na razred 

 skupno število zapisanih besedil  

skupaj 0 1 2 3 4 

3. razred 7 11 4 0 0 22 

odstotek [%] 11,9 18,6 6,8 0 0 37,3 

4. razred 14 1 5 0 1 21 



Bencak, K. Preverjanje in ocenjevanja znanja pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu. Magistrsko 

delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

 

64 

 

odstotek [%] 23,7 1,7 8,5 0 1,7 35,6 

5. razred 9 4 1 1 1 16 

odstotek [%] 15,3 6,8 1,7 1,7 1,7 27,1 

skupaj 30 16 10 1 2 59 

odstotek [%] 50,8 27,1 16,9 1,7 3,4 100 

 

V 3. razredu 7 učiteljev ni ocenjevalo zapisanih besedil, v 4. razredu 14 učiteljev ni ocenjevalo 

zapisanih besedil, v 5. razredu pa je bilo takšnih 9 učiteljev. Pri enkratnem ocenjevanju 

zapisanih besedil so se med učitelji pojavile velike razlike. Med tem ko je 11 učiteljev 3. razreda 

enkrat ocenilo zapisana besedila, je v 4. razredu le 1 učitelj enkrat ocenil zapisano besedilo. V 

5. razredu so zapisano besedilo enkrat ocenili 4 učitelji. Dvakrat je zapisano besedilo ocenilo 

vse skupaj 10 učiteljev, od tega so 4 poučevali v 3. razredu, 5 jih je poučevalo v 4. razredu, 

eden pa je poučeval v 5. razredu. Trikrat je zapisano besedilo ocenjeval le 1 učitelj v 5. razredu, 

štirikrat pa sta zapisano besedilo ocenila 2 učitelja. Eden v 4. razredu in eden v 5. razredu. 

 

3.5.12.2 Interpretacija  

Kruskal-Wallis test in Games-Howellov post hoc-test sta pokazala, da se razlike med učitelji, 

ki poučujejo v različnih razredih, glede pogostosti ocenjevanja ustnega spraševanja, govornih 

nastopov in zapisanega besedila ne pojavljajo. Pri ustnem spraševanju posebnih razlik med 

učitelji ni. Opazimo lahko le to posebnost, da so nekateri učitelji označili, da so kar petkrat ali 

šestkrat ustno spraševali, in pa tudi to, da nekateri učitelji sploh niso ustno spraševali, kar je 

problematično, saj je to pri slovenščini zelo pomembno. Zelo problematično pa je tudi to, kar 

smo odkrili pri raziskovanju števila govornih nastopov. V 3. in v 4. razredu namreč po en učitelj 

ni ocenjeval govornega nastopa. V učnem načrtu med operativnimi cilji in vsebinami pri 

drugem vzgojno izobraževalnem obdobju beremo: »Učenci v vsakem razredu pripravijo en 

govorni nastop … « (Program osnovna šola, 2011, str. 42). Poleg priporočenih ciljev, pa tudi v 

standardih znanja beremo, da je že v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju zapisan 

minimalni standard, da učenec razvito zmožnost govornega nastopanja pokaže tako, da 

»samostojno govorno nastopa z vnaprej napovedano temo in besedilno vrsto … « (prav tam, 

str. 74). Torej bi morali vsi učitelji v 3. in 4. razredu ocenjevati vsaj en govorni nastop. V 5. 

razredu so vsi učitelji ocenjevali vsaj en govorni nastop. Zanimive in visoke številke so tudi, da 

so 3 učitelji v 3. razredu govorni nastop ocenjevali kar trikrat, en učitelj pa celo štirikrat. Glede 

na to, da učenci v 3. razredu po navadi prvič samostojno govorno nastopajo, so te številke precej 

visoke. Tudi v 5. razredu imamo učitelje, ki so po trikrat ali štirikrat ocenjevali govorne nastope, 

v 4. razredu pa noben učitelj govornega nastopa ni ocenjeval štirikrat. Največ razlik se je med 

učitelji pojavilo pri zapisanih besedilih. Medtem ko je v 3. razredu 11 učiteljev enkrat ocenilo 

zapisano besedilo, je v 4. razredu zapisano besedilo ocenil le 1 učitelj, v 5. pa 4 učitelji. Ti 

rezultati se nam zdijo precej nenavadni, saj naj bi se število zapisanih besedil z leti zviševalo, 

glede na to, da učenčevo pisanje z leti napreduje in postaja bolj napredno, kot to opisuje N. 

Zrimšek (2004). 
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3.5.13 TRINAJSTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

Ali se pojavljajo razlike med učitelji, ki imajo različno število let poučevanja, glede osebne 

priprave na ustno ocenjevanje ter glede uporabe samoocenjevanja in vzajemnega 

ocenjevanja? 

 

3.5.13.1 Rezultati  

Najprej nas je zanimalo, ali se med učitelji, ki različno dolgo poučujejo, pojavljajo razlike glede 

tega, ali se pripravljajo na ustno ocenjevanje. 

 
Preglednica 64: Osebna priprava na ustno ocenjevanje glede na število let poučevanja 

 osebna priprava na ustno ocenjevanje  

skupaj da da, a ne vedno ne 

1–10 let poučevanja 12 1 0 13 

odstotek [%] 21,1 1,8 0 22,8 

11–20 let poučevanja 12 2 1 15 

odstotek [%] 21,1 3,5 1,8 26,3 

21–30 let poučevanja 16 0 0 16 

odstotek [%] 28,1 0 0,0 28,1 

31–40 let poučevanja 9 3 1 13 

odstotek [%] 15,8 5,3 1,8 22,8 

skupaj 49 6 2 57 

odstotek [%] 86,0 10,5 3,5 100 

 
Preglednica 65: Kullbackov 2Î-preizkus 

 vrednost g α 

Kullbackov 2Î-preizkus 8,807 6 0,158 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 8,807; g = 6; α = 0,158). 

Hipotezo, da se med učitelji, ki različno dolgo poučujejo, ne pojavljajo razlike glede osebne 

priprave na ustno ocenjevanje, obdržimo. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, 

za vzorec pa lahko trdimo, da se na ocenjevanje vedno pripravlja večina učiteljev (86,0 %). 

Desetina učiteljev se na ustno ocenjevanje pripravlja, vendar ne vedno, 2 učitelja, kar znaša 3,5 

%, pa se ne pripravljata na ustno ocenjevanje. Od teh dveh je eden v skupini, ki poučuje od 11 

do 20 let, eden pa v skupini, ki poučuje od 31 do 40 let. Občasno oz. ne vedno se na ocenjevanje 

pripravljajo 3 učitelji iz skupine učiteljev, ki poučujejo najdlje, 2 iz skupine, ki poučuje od 11 

do 20 let, in eden iz skupine, ki poučuje najkrajše obdobje. Učitelji iz skupine, ki poučuje od 

21 do 30 let, se vsi vedno pripravijo na ustno spraševanje. 

 

Zanimalo nas je tudi, ali se med učitelji, ki različno dolgo poučujejo, pojavljajo razlike glede 

uporabe samoocenjevanja pri ocenjevanju učencev. 
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Preglednica 66: Uporaba samoocenjevanja kot načina ocenjevanja glede na število let poučevanja 

 uporaba samoocenjevanja  

skupaj ne da 

1–10 let poučevanja 8 5 13 

odstotek [%] 13,6 8,5 22,0 

11–20 let poučevanja 10 5 15 

odstotek [%] 16,9 8,5 25,4 

21–30 let poučevanja 9 8 17 

odstotek [%] 15,3 13,6 28,8 

31–40 let poučevanja 8 6 14 

odstotek [%] 13,6 10,2 23,7 

skupaj 35 24 59 

odstotek [%] 59,3 40,7 100 

 
Preglednica 67: χ2-preizkus 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 0,676 3 0,879 

 

Vrednost χ2-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (χ2 = 0,676, g = 3, α = 

0,879). Hipotezo, da se med učitelji, ki različno dolgo poučujejo, ne pojavljajo razlike glede 

uporabe samoocenjevanja pri ocenjevanju učencev, obdržimo in podatkov ne moremo 

posplošiti, o vzorcu pa lahko trdimo, da 40,7 % vseh učiteljev uporablja samoocenjevanje. 

Največ ga uporabljajo učitelji, ki poučujejo od 21 do 30 let (13,6 %), najmanj pa učitelji, ki 

poučujejo od 1 do 10 let in od 11 do 20 let (8,5 %). Od učiteljev, ki poučujejo najdlje, približno 

desetina uporablja samoocenjevanje kot način ocenjevanja učencev. 

 

V preglednici 68 predstavljamo rezultate preverjanja trditve, ali se med učitelji, ki različno 

dolgo poučujejo, pojavljajo razlike glede uporabe vzajemnega ocenjevanja pri ocenjevanju. 

 
Preglednica 68: Uporaba vzajemnega ocenjevanja kot načina ocenjevanja glede na število let poučevanja 

 uporaba vzajemnega ocenjevanja  

skupaj ne da 

1–10 let poučevanja 9 4 13 

odstotek [%] 15,3 6,8 22,0 

11–20 let poučevanja 9 5 15 

odstotek [%] 15,3 10,2 25,4 

21–30 let poučevanja 6 11 17 

odstotek [%] 10,2 18,6 28,8 

31–40 let poučevanja 8 6 14 

odstotek [%] 13,6 10,2 23,7 

skupaj 32 27 59 

odstotek [%] 54,2 45,8 100 
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Preglednica 69: χ2-preizkus 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 3,884 3 0,274 

 

Vrednost χ2-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (χ2 = 3,884, g = 3, α = 

0,274). Hipotezo, da se med učitelji, ki različno dolgo poučujejo, ne pojavljajo razlike glede 

uporabe vzajemnega ocenjevanja pri ocenjevanju učencev, obdržimo in podatkov ne moremo 

posplošiti, o vzorcu pa lahko trdimo, da 45,8 % vseh učiteljev uporablja vzajemno ocenjevanje. 

Največ ga uporabljajo učitelji, ki poučujejo od 21 do 30 let (18,6 %), najmanj pa učitelji, ki 

poučujejo od 1 do 10 let (6,8 %). Od učiteljev, ki poučujejo najdlje, približno desetina uporablja 

vzajemno ocenjevanje kot način ocenjevanja učencev. Enako je z učitelji, ki poučujejo od 11 

do 20 let. 

 

3.5.13.2 Interpretacija  

Z opravljanjem χ2-preizkusa in Kullbackovega 2Î-preizkusa smo ugotovili, da nobenih 

dobljenih podatkov pri tem raziskovalnem vprašanju ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za ta vzorec pa je značilno, kot smo že ugotovili, da se učitelji v glavnem pripravljajo 

na ustno spraševanje, ne glede na to, koliko časa že poučujejo. Čeprav smo pričakovali, da bo 

med učitelji, ki poučujejo najdlje, veliko tistih, ki se na ustno ocenjevanje ne pripravljajo, smo 

pozitivno presenečeni, da se učitelji zavedajo, kako zapleten proces je ustno preverjanje znanja 

in da se je nanj treba skrbno in natančno pripraviti, ker bo učitelj le tako: »… z vrednotenjem 

dobil opis zmožnosti in znanja posameznega učenca ali razreda, povratno informacijo o svojem 

delu in uskladil sprotno preverjanje s končnim ter le-to z ocenjevanjem« (Vogel, 2004, str. 57). 

Prav tako smo ugotovili, da nekoliko več učiteljev kot način ocenjevanja uporablja vzajemno 

ocenjevanje kot samoocenjevanje, vendar glede na to, da ta dva načina ocenjevanja spadata 

med novejše oblike ocenjevanja, ugotavljamo, da skoraj polovica učiteljev ti dve obliki že 

uporablja, kar kaže na to, da učitelji nekoliko bolj intenzivno v svoj pouk vključujejo avtentične 

oblike ocenjevanja. 

 

3.5.14 ŠTIRINAJSTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

Ali se pojavljajo razlike med odgovori učiteljev in učencev glede tega, ali učitelj po ustnem 

ocenjevanju izreče povratno informacijo, glede tega, ali učitelj po pisnem ocenjevanju 

skupaj z učenci pregleda najpogostejše napake, in glede tega, ali so učenci po pisnem 

preverjanju morali narediti popravo? 

 

3.5.14.1 Rezultati  

Ker smo v raziskavo vključili tudi učence, smo preverili, ali se pojavljajo razlike med odgovori 

učencev in učiteljev. V preglednici 70 vidimo, ali se pojavljajo razlike v njihovem mnenju glede 

tega, ali učitelj po ustnem ocenjevanju takoj izreče povratno informacijo. Na to vprašanje dva 

učenca nista odgovorila. 
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Preglednica 70: Odgovori učiteljev in učencev glede povratne informacije po ustnem ocenjevanju 

 povratna informacija po ustnem ocenjevanju  

skupaj da, vedno da, včasih ne manjkajoči 

učitelj 58 0 1 0 59 

odstotek [%] 45,3 0 0,8 0 46,1 

učenec 60 4 3 2 69 

odstotek [%] 46,9 3,1 2,3 1,6 53,9 

skupaj 118 4 4 2 128 

odstotek [%] 92,2 3,1 3,1 1,6 100 

 
Preglednica 71: Kullbackov 2Î-preizkus 

 vrednost g α 

Kullbackov 2Î-preizkus 8,616 3 0,035 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna (2Î = 8,616; g = 3; α = 0,035). 

Hipotezo, da se med učitelji in učenci ne pojavljajo razlike v njihovem mnenju glede tega, ali 

učitelj po ustnem ocenjevanju takoj izreče povratno informacijo, zavrnemo in s tveganjem 3,5 

% trdimo, da se tudi v osnovni množici pojavljajo razlike med odgovori učiteljev in učencev 

glede tega, ali učitelj povratno informacijo po ustnem ocenjevanju poda takoj. Vsi učitelji razen 

enega so označili, da vedno takoj podajo povratno informacijo, učenci pa se s tem ne strinjajo. 

Medtem ko nihče od učiteljev ni označil, da povratno informacijo učencem poda včasih, so 4 

učenci označili ravno ta odgovor. Eden izmed učiteljev je označil, da ne poda povratne 

informacije po ustnem spraševanju, med učenci pa so 3 obkrožili ta odgovor. 

 

Nadaljnje smo preverili, ali se med odgovori učiteljev in učencev pojavljajo razlike v mnenju 

glede tega, ali učitelj po pisnem ocenjevanju skupaj z učenci pregleda najpogostejše napake. 

 
Preglednica 72: Odgovori učiteljev in učencev glede frontalnega pregleda najpogostejših napak 

 frontalni pregled najpogostejših napak  

skupaj da, vedno da, včasih ne ne spomnim se 

učitelj 58 1 0 0 59 

odstotek [%] 45,3 0,8 0 0 46,1 

učenec 30 37 1 1 69 

odstotek [%] 23,4 28,9 0,8 0,8 53,9 

skupaj 88 38 1 1 128 

odstotek [%] 68,8 29,7 0,8 0,8 100 

 

Preglednica 73: Kullbackov 2Î-preizkus 

 vrednost g α 

Kullbackov 2Î-preizkus 54,487 3 0,000 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna (2Î = 54,487; g = 3; α = 0,000). 

Hipotezo, da se med učitelji in učenci, ne pojavljajo razlike v njihovem mnenju glede tega, ali 
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učitelj po pisnem ocenjevanju skupaj z učenci pregleda najpogostejše napake, zavrnemo in s 

tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni množici pojavljajo razlike med 

odgovori učiteljev in učencev glede tega, ali učitelj po pisnem ocenjevanju skupaj z učenci 

pregleda najpogostejše napake. Razlike med odgovori so velike. Medtem ko vsi učitelji razen 

enega menijo, da vedno pregledajo najpogostejše napake, manj kot polovica učencev meni, da 

z učiteljem frontalno pregledajo najpogostejše napake. Samo 1 učitelj meni, da pregled opravi 

včasih, več kot polovica učencev pa je izbrala odgovor, da pregled z učiteljem opravijo včasih. 

Eden izmed učencev je označil, da z učiteljem ne pregledajo najpogostejših napak, eden pa je 

označil, da se ne spomni, ali z učiteljem po pisnem ocenjevanju pregledajo najpogostejše 

napake. 

 

Kot zadnje pa smo preverili, ali se pojavljajo razlike v mnenju učencev glede tega, ali učitelj 

od učencev po pisnem preverjanju zahteva, da morajo narediti popravo. V preglednici 74 so 

odgovori učencev in učiteljev. 

 
Preglednica 74: Odgovori učiteljev in učencev glede poprave po pisnem preizkusu 

 poprava po pisnem preizkusu  

skupaj da, vedno da, včasih ne 

učitelj 53 5 1 59 

odstotek [%] 21,1 1,8 0 46,1 

učenec 37 31 1 69 

odstotek [%] 28,9 24,2 0,8 53,9 

skupaj 90 36 2 128 

odstotek [%] 70,3 28,1 1,6 100 

 
Preglednica 75: Kullbackov 2Î-preizkus 

 vrednost g α 

Kullbackov 2Î-preizkus 22,972 2 0,000 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je statistično pomembna (2Î = 22,975; g = 3; α = 0,000). 

Hipotezo, da se med učitelji in učenci, ne pojavljajo razlike v njihovem mnenju glede tega, ali 

učitelj od učencev po pisnem preverjanju zahteva, da morajo narediti popravo, zavrnemo in s 

tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se tudi v osnovni množici pojavljajo razlike med 

odgovori učiteljev in učencev glede tega, ali učitelj od učencev po pisnem preverjanju zahteva, 

da morajo narediti popravo. Kljub temu da večina učiteljev (54) pravi, da od učencev vedno 

zahtevajo, da napišejo popravo, le nekaj več kot polovica učencev meni enako. Nekoliko manj 

kot polovica učencev namreč meni, da morajo popravo napisati včasih. Eden izmed učencev in 

eden izmed učiteljev pa sta označila, da poprave po pisnem preizkusu ni. 

 

3.5.14.2 Interpretacija  

Opažamo, da se pri vseh navedenih trditvah med odgovori učencev in učiteljev pojavljajo 

razlike. Tako na primer pri podajanju povratne informacije ugotavljamo, da kljub temu da 

učitelji zatrjujejo, da povratno informacijo podajo vedno, odgovori učencev kažejo na to, da 
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povratno informacijo dobijo le včasih. Ker smo učence izbrali naključno, ne moremo trditi, da 

z njimi preverjamo skladnost odgovorov učiteljev, ki so izpolnjevali ta vprašalnik, lahko pa 

povlečemo veliko vzporednic. Glede na ostala neskladja, npr. ko vsi učitelji razen enega 

navajajo, da po pisnem preizkusu vedno opravljajo frontalne analize, to pa navaja tudi manj kot 

polovica učencev ali pa neskladje, da večina učiteljev pravi, da od učencev vedno zahtevajo, da 

napišejo popravo, vendar le nekaj več kot polovica učencev meni enako. Poiščemo lahko dva 

vzroka, zakaj bi lahko prišlo do neskladij. Možno je, da učitelji odgovarjajo tako, kot je socialno 

zaželeno. Glede na to, da je zakonsko določeno, da morajo po ocenjevanju takoj podati povratno 

informacijo (vsaj oceno), si učitelji verjetno ne upajo obkrožiti, da tega ne delajo, ker bi s tem 

lahko zašli v težave. Druga možnost je, da učenci morda različno sprejmejo in interpretirajo 

dejanja učiteljev. Npr. če učitelj z njimi pregleda najpogostejše napake, vendar ne vključi 

napak, ki jih je delal posamezen učenec, lahko le-ta razume, da učitelj z njim ni pregledal napak. 

 

3.5.15 PETNAJSTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

Ali so učitelji pri ocenjevanju pripravili podobne naloge kot pri preverjanju znanja in ali 

so se z učenci pogovorili o merilih ocenjevanja pred ocenjevanjem in kako so glede tega 

odgovarjali učenci? 

 

3.5.15.1 Rezultati  

Najprej smo preverili, kaj učitelji pravijo o tem, ali pri preverjanju znanja pripravljajo podobne 

naloge kot pri ocenjevanju. V preglednici 76 so predstavljeni rezultati. 

 
Preglednica 76: Priprava podobnih nalog pri preverjanju znanja in ocenjevanju – odgovori učiteljev 

  

število 

odstotek 

[%] 

da 9 15,3 

da, v glavnem 44 74,6 

ne 6 10,2 

skupaj 59 100 

 

Večina učiteljev (74,6 %) meni, da so pri preverjanju znanja v glavnem pripravili podobne 

naloge kot pri ocenjevanju. 9 učiteljev (15,3 %) je odgovorilo z da, 6 učiteljev (10,2 %) pa je 

odgovorilo, da pri preverjanju znanja ne pripravi podobnih nalog, kot jih pripravi pri 

ocenjevanju. 

 

To smo vprašali tudi učence. V preglednici 77 so predstavljeni rezultati. 
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Preglednica 77: Priprava podobnih nalog pri preverjanju znanja in ocenjevanju – odgovori učencev 

  

število 

odstotek 

[%] 

da 66 95,7 

ne 2 2,9 

ne spomnim se 1 1,4 

skupaj 69 100 

 

Večina učencev (95,7 %) se strinja, da učitelji pri preverjanju znanja pripravijo podobne naloge 

kot pri ocenjevanju. 2 učenca (2,9 %) menita, da učitelji ne pripravijo podobnih nalog, 1 učenec 

pa se ne spomni, ali učitelji pri preverjanju znanja pripravijo podobne naloge kot pri 

ocenjevanju. 

 

Nadaljnje pa smo preverili, kaj učitelji in učenci menijo o tem, ali so učenci pred ocenjevanjem 

poznali merila ocenjevanja. 

 
Preglednica 78: Odgovori učiteljev in učencev glede pogovora o merilih ocenjevanja 

 merila za 

ocenjevanje 

 

 

skupaj 

 

odstotki 

[%] da ne 

učitelji 56 3 59 46,1 

učenci 69 0 69 53,9 

skupaj 125 3 128 100 

odstotki [%] 97,7 2,3 100  

 

Med učitelji jih je 56 odgovorilo, da se z učenci pogovorijo o merilih ocenjevanja pred 

ocenjevanjem, 3 učitelji pa so odgovorili, da tega ne delajo. Med učenci pa je vseh 69 učencev 

odgovorilo, da se učitelji z njimi pogovorijo o merilih ocenjevanja glede ocenjevanja.  

 

3.5.15.2 Interpretacija  

Učitelji in učenci so odgovarjali podobno. Vsi so odgovorili, da učitelji pri preverjanju znanja 

pripravljajo podobne naloge kot pri ocenjevanju, kar je dobro, saj tako učitelji učence pripravijo 

na reševanje nalog, ugotovili pa smo še, da se skoraj vsi učitelji z učenci pogovarjajo o merilih 

za ocenjevanje, kar je tudi ustrezno, saj tako učenci vedo, kaj naj pričakujejo, in so seznanjeni 

s kriteriji ocenjevanja, kar je ključno tudi pri samoocenjevanju in vzajemnem ocenjevanju. Prav 

tako pa učni načrt navaja, da: »Učenec mora poznati merila ocenjevanja« (Program osnovna 

šola, 2011, str. 110). 
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4 SKLEP  

Namen naše raziskave je bil raziskati različna stališča in mnenja učiteljev ter učencev glede 

preverjanja in ocenjevanja pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu. V raziskavi smo zajeli veliko 

vidikov preverjanja in ocenjevanja in dobili široko predstavo o različnih procesih, ki spremljajo 

preverjanje in ocenjevanje.  

 

Na splošno ugotavljamo, da so učitelji dobro seznanjeni z veljavno zakonodajo na tem 

področju, saj upoštevajo njena določila (npr. vsi učitelji pri slovenščini podelijo vsaj 6 ocen), 

hkrati pa se zavedajo tudi pomembnosti poznavanja zakonodaje, kar kaže na to, da imamo v 

slovenskih šolah razmišljujoče in kritične učitelje. Večina njih zakonodajo jemlje kot pomoč in 

vodilo pri svojem delu, zaskrbljujoče pa je, da so med učitelji še vedno posamezniki, ki na 

zakonodajo gledajo kot dolžnost ali kot zakon, ki ga pač treba upoštevati. Ugotovili smo tudi, 

da ne glede na številne možnosti, ki jih učitelji dandanes imajo pri svojem ocenjevanju, še 

vedno raje ostajajo pri tradicionalnih oblikah ocenjevanja – papir in svinčnik. Prevladuje 

namreč pisni preizkus – tako pri jezikovnem kot pri književnem pouku, opažamo pa, da so ga 

pri jezikovnem pouku uporabljali nekoliko več. Pri književnem pouku so veliko ocenjevali tudi 

govorni nastop in ustno spraševali. Zanimivo je, da več učiteljev omenja, da so ocenjevali tudi 

narek, medtem ko tega ne omeni noben učenec. Zanimalo nas je tudi, ali se med učitelji, ki 

poučujejo v različnih razredih, pojavljajo razlike glede pogostosti ocenjevanja ustnega 

spraševanja, govornih nastopov in zapisanih besedil, vendar statistično pomembnih razlik ni, 

opazili pa smo, da učitelji zelo malo ocenjujejo zapisana besedila, kar pojasnjuje tudi odgovor, 

da se enemu izmed anketiranih učiteljev najtežje zdi ocenjevati tvorbne naloge. Pozitivno 

naravnana pa je ugotovitev, da učitelji med seboj veliko sodelujejo, saj večina njih pisni 

preizkus sestavlja skupaj s kolegi.  

Tudi spoznanje, kaj je učiteljem pri ocenjevanju najtežje, ima lahko velik pomen za stroko, ker 

lahko ta razvije več pripomočkov za učitelje, ki bi jim pri izzivih pomagali. Ugotavljamo, da je 

učiteljem najtežje ocenjevanje doseganja književnih standardov in ustno ocenjevanje doseganja 

jezikovnih standardov. Glede na to, da je učiteljem zahtevno ustno ocenjevati, nas je zanimalo, 

ali se na ustno ocenjevanje vedno osebno pripravijo, in odkrili smo, da se večina učiteljev vedno 

pripravi na ustno ocenjevanje, nekaj se jih ne pripravi vedno, le 2 učitelja pa se na to ne 

pripravljata. Ta dva učitelja spadata v skupino učiteljev, ki najdlje poučujejo. Učitelji pa se 

najpogosteje pripravljajo tako, da sestavijo kriterije in naloge. Ugotavljali smo tudi, katere faze 

ustnega in pisnega ocenjevanja se učiteljem zdijo zahtevnejše. Glede na to, da so učitelji 

največkrat omenili, da se na ustno ocenjevanje pripravljajo tako, da pripravijo kriterije in 

sestavijo naloge, lahko sklepamo, da sta to zanje najzahtevnejši fazi. To je pokazala tudi 

raziskava. Učiteljem se zdi zahtevno na podlagi ciljev oblikovati kriterije, pripraviti konkretna 

vprašanja za ustno spraševanje in na podlagi kriterijev opredeliti možne rešitve pri ustnem 

spraševanju in jih ovrednotiti. Priprava konkretnih nalog ali navodil za tvorjenje besedila ter 

določitev kriterijev sta učiteljem zahtevna tudi pri pisnem ocenjevanju. Poleg tega pa se jim zdi 

zahtevno tudi popravljati, točkovati in analizirati rezultate po nalogah ter opredeliti možne 

odgovore in jih vrednotiti. V bodoče je dobro razmisliti, kako bi učiteljem olajšali te faze 

priprave na pisno ali ustno ocenjevanje. 
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Čeprav so tradicionalni načini ocenjevanja še vedno najbolj priljubljeni, opažamo, da kar nekaj 

učiteljev pri ocenjevanju že uporablja tudi samoocenjevanje in vzajemno ocenjevanje, kar kaže 

na to, da se zavedajo prednosti uporabe teh načinov. Uporabljajo jih tako učitelji, ki poučujejo 

manj časa kot tisti, ki poučujejo dlje. Med njimi ni razlik. Vendar pa se učitelji ne zavedajo 

prednosti uporabe vseh alternativnih načinov ocenjevanja. Nobeden izmed učiteljev namreč ni 

uporabljal portfolia, čeprav ima ta način ocenjevanja številne prednosti. Odgovori učiteljev 

glede uporabe alternativnih načinov ocenjevanja se skladajo z odgovori učencev, kar potrjuje 

njihovo pristnost. Drugače pa se je izkazalo pri mnenju o uporabi delnih ocen. Čeprav kar 84,7 

% učiteljev trdi, da ne uporablja delnih ocen, se je izkazalo, da je kar tretjina učencev 

odgovorila, da so jih učitelji ocenili s pomočjo delnih ocen. Kljub temu da so učitelji dokazali 

svoje poznavanje zakonodaje, pa je le-to v tem primeru vprašljivo. Neskladnost med odgovori 

učencev in učiteljev se je pokazala tudi pri mnenjih glede frontalnega pregleda najpogostejših 

napak po pisnem ocenjevanju, povratne informacije po ustnem spraševanju in glede pisanja 

poprave po pisnem preverjanju. Medtem ko učitelji navajajo, da te stvari počnejo vedno, so 

odgovori učencev razdeljeni na pol – pol jih trdi, da te stvari učitelji počnejo redno, pol pa, da 

le včasih. Povsod imamo tudi vsaj 1 učenca, ki je odgovoril, da učitelj tega ne počne. Dejstvo, 

da so na mnogih področjih odgovori učiteljev in učencev precej neusklajeni nakazuje, da med 

učitelji in učenci še vedno vlada nesporazum glede preverjanja in ocenjevanja znanja. Dobro bi 

bilo, da bi učitelji posvetili nekoliko več časa ugotavljanju učenčevih predstav o teh dveh 

procesih in tudi njihovim željam, v določeni meri. 

Omenili smo že, da učitelji ocenjevanje znanja izvajajo v skladu s pravili (izjema je uporaba 

delnih ocen) in da po njem izvajajo tudi veliko dejavnosti, ki so namenjene temu, da učenci 

reflektirajo svoje znanje. Raziskava pa je pokazala tudi, da so učitelji zelo vestni pri izvajanju 

preverjanja znanja, kar so potrdili tudi učenci, in ga upoštevajo kot posebno etapo pouka, brez 

katere je ocenjevanje nemogoče. Večina učiteljev je odgovorila, da znanje preverja en teden 

prej, več kot tretjina učencev pa je odgovorila, da učitelji znanje preverjajo 3 dni prej. 

Preverjanje znanje je včasih pisno, včasih ustno, po preverjanju pa se večina učiteljev posveti 

temu, da preverjanje znanja pregleda in dosežke učencev tudi analizira, kar je izredno 

spodbujajoče, saj to pomeni, da učitelji razumejo, da je: »bistvo preverjanja znanja ugotavljanje 

vzrokov učnih pomanjkljivosti učencev in učiteljev ter njihovo takojšnje odpravljanje« 

(Strmčnik, 2001, str. 171). Polovica učiteljev je odgovorila, da znanje nato z učenci še utrjujejo, 

dve tretjini učiteljev pa sta odgovorili, da po preverjanju znanja pripravijo še dodatne naloge. 

Tako je odgovorilo pol učencev. Učitelji in učenci pa so zelo enotno odgovarjali glede tega, ali 

se pri preverjanju znanja pojavljajo podobne naloge kot pri ocenjevanju, in glede tega, ali se 

učitelji z učenci pogovorijo o merilih ocenjevanja preden ocenjujejo. Na obe vprašanji so učenci 

in učitelji odgovorili pritrdilno. 

Do pomembnih zaključkov pa smo prišli tudi pri vprašanju, kaj razredni učitelji in učenci želijo 

spremeniti pri slovenščini. Ugotavljamo, da več kot pol učiteljev ne želi spremeniti ničesar, 

medtem ko le tretjina učencev ne želi spremeniti ničesar. Vsi ostali učenci so razmišljali o 

spremembah. Vendar tudi tu opazimo razhajanja. Nekateri učitelji si želijo še več ocen, medtem 

ko veliko učencev želi manj ocen. Želja učencev je, da bi imeli manj pisnih preizkusov, učitelji 

pa bi spremenili ravno to, da bi imeli več pisnih preizkusov. Tu bi bilo treba jasno poiskati 

vzroke, zakaj bi si eni in drugi želeli spremembe na tem področju, in oceniti, ali so prednosti 

pisnih preizkusov res toliko pomembnejše od odnosa učencev do pisnih preizkusov. Učenci pa 
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so razmišljali še o drugih spremembah, kot so: več časa za pisanje, manj zahtevne naloge, več 

možnosti za ocenjevanje plakatov in govornih nastopov, starejši učenci pa so si želeli predvsem, 

da bi bili pisni preizkusi manj obsežni. 

 

Našo raziskavo bi lahko nadgradili na več načinov. Glede na to, da je zajela veliko različnih 

področij, bi lahko natančneje raziskali, kako so sestavljeni inštrumenti, s katerimi si učitelji 

pomagajo pri ocenjevanju, ali pa bi natančneje raziskali, zakaj se določene faze pisnega in 

ustnega ocenjevanja učiteljem zdijo zahtevnejše kot druge. Na ta način bi lahko sestavili 

konkretne predloge rešitev, ki bi učiteljem olajšale ocenjevanje. Prav gotovo pa bi raziskavo 

lahko nadgradili tudi tako, da bi natančneje raziskali, kaj učitelji menijo o avtentičnih načinih 

ocenjevanja in ali razumejo njihove prednosti. 

 

V uvodu smo si zastavili vprašanje, kje je ustrezna pot in katere spremembe bi morali vpeljati, 

da preverjanje in ocenjevanje ne bi predstavljali enega izmed najbolj stresnih izzivov našega 

šolstva. Konkretnega odgovora v naši raziskavi nismo našli, smo pa zagotovo osvetlili določena 

stališča, ki nas lahko vodijo do konkretnega odgovora. Gotovo pa tarnanje učiteljev in njihova 

pasivnost nista ustrezna pot do ustvarjanja pozitivne naravnanosti do tako pomembnih procesov 

v šolskem sistemu, kot sta preverjanje in ocenjevanje znanja. 
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6 PRILOGE  

6.1 VPRAŠALNIK ZA UČITELJE  

VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

Pozdravljeni! 

Sem Katja Bencak, študentka drugostopenjskega magistrskega študijskega programa 

Poučevanje na razredni stopnji z angleščino na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Pri 

svojem magistrskem delu raziskujem mnenje učiteljev in učencev o preverjanju in ocenjevanju 

pri slovenščini. Prosim Vas, če si lahko vzamete nekaj minut in izpolnite anketni vprašalnik. 

Vprašalnik je anonimen, podatki pa bodo uporabljeni le v namene raziskave.  

Najlepša hvala za sodelovanje. 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Spol:   Ž      M      

 

2. Število let poučevanja: ___ 

 

3. Razred, v katerem poučujem letos:  3.   4.   5. 

 

4. Na lestvici od 1 do 5 označite, kako pomembno se vam zdi poznavanje zakonodaje o 

preverjanju in ocenjevanju znanja (1 = nepomembno, 5 = zelo pomembno). 

 

1 2 3 4 5 

Zakaj?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Na lestvici od 1 do 5 označite, kako bi ocenili lastno poznavanje zakonodaje o 

preverjanju in ocenjevanju znanja (1 = nezadostno, 5 = odlično). 

 

1 2 3 4 5 

 

VSA SLEDEČA VPRAŠANJA ZADEVAJO POUK SLOVENŠČINE V RAZREDU, KI GA 

POUČUJETE LETOS. 

 

6. S koliko ocenami ste letos ocenili posameznega učenca (tj. koliko ocen ste vpisali v 

redovalnico)? ________ 

 

Koliko ocen je posamezen učenec dobil pri jezikovnem pouku? _______ 

Koliko teh ocen je dobil pisno? _____  Koliko teh ocen je dobil ustno? _____ 

Koliko teh ocen je dobil na kakšen drug način? _____ 
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Koliko ocen je posamezen učenec dobil pri književnem pouku? _____ 

Koliko teh ocen je dobil pisno? _____  Koliko teh ocen je dobil ustno? _____ 

Koliko teh ocen je dobil na kakšen drug način? _____ 

 

7. Ali ste pripravili ustno ali pisno ocenjevanje, pri katerem ste hkrati ocenjevali 

doseganje jezikovnih in književnih standardov? 

a) Da.   b) Ne. 

 

Če ste obkrožili DA, na kratko predstavite tak primer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Kako ste pridobili ocene pri jezikovnem pouku? (Možnih je več odgovorov.) Na črtico 

pri vsakem odgovoru napišite, kolikokrat v tem šolskem letu. 

 

a) Učenci so pisali pisni preizkus znanja. _____ 

b) Učenci so bili ustno vprašani. _____ 

c) Učenci so imeli govorni nastop. _____ 

č) Učenci so tvorili zapisano besedilo. _____ 

d) Drugo: __________________________________________________________  _____ 

 

Kako ste pridobili ocene pri književnem pouku? (Možnih je več odgovorov.) Na črtico pri 

vsakem odgovoru napišite, kolikokrat v tem šolskem letu. 

 

a) Učenci so pisali pisni preizkus znanja. _____ 

b) Učenci so bili ustno vprašani. _____ 

c) Učenci so imeli govorni nastop. _____ 

č) Učenci so tvorili zapisano besedilo. _____ 

d) Drugo: __________________________________________________________  _____ 

 

9. Če ste pri 8. vprašanju (enkrat ali dvakrat) obkrožili tudi odgovor a, napišite, kje ste dobili 

preizkus znanja. 

 

a) Sestavil/-a sem ga sam/-a. 

b) Dobil/-a sem ga od kolegov. 

c) S kolegi smo ga sestavili skupaj. 

č) Dobil/-a sem ga na internetu. 

d) Dobil/-a sem ga v priročniku. 

e) Drugo: ______________________________________________________________ 

 

10. Kaj se Vam zdi zahtevnejše? V vsaki dvojici poševno napisanih besed izberite eno. 

 

a) Ocenjevanje književnih / jezikovnih standardov. 

b) Pisno / Ustno ocenjevanje književnih standardov. 
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c) Pisno / Ustno ocenjevanje jezikovnih standardov. 

č) Ocenjevanje govornega nastopa / zapisanega besedila. 

 

11. Ali ste se osebno pripravljali na ustno ocenjevanje? 

a) Da.  b) Da, a ne vedno.     b) Ne. 

 

Če ste obkrožili a ali b, kako? __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Ali so Vaši učenci letos pri slovenščini pridobili oceno tudi na katerega izmed spodnjih 

načinov? (Obkrožite lahko več odgovorov). 

a) Učenec je predložil svoje izdelke v t. i. učenčevi mapi (portfolio). 

b) Učenec se je ocenil sam s pomočjo vnaprej pripravljenih kriterijev. 

c) Učenca so ocenili sošolci s pomočjo vnaprej pripravljenih kriterijev. 

č) Učenca sem ocenil/-a glede na njegov prispevek pri določenem projektu. 

d) Učenec je izdelal plakat, e-prosojnice ali drug praktični izdelek. 

e) Učenci ocen niso pridobili na nobenega izmed teh načinov. 

 

13. Ali se Vam zdi samoocenjevanje učenca sprejemljiv način ocenjevanja pri slovenščini? 

a) Da.   b) Ne.      

 

Zakaj? 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Ali ste si pri ocenjevanju pomagali tudi z delnimi ocenami, npr. mini ocenami, plusi in 

minusi ipd.? 

a) Da.   b) Ne. 

 

15. Ali ste PO pisnem ocenjevanju z učenci skupaj (frontalno) pregledali najpogostejše 

napake? 

a) Da, vedno.  b) Da, včasih.   c) Ne. 

 

16. Ali ste PO pisnem ocenjevanju od učencev zahtevali, da napišejo popravo? 

a) Da, vedno.  b) Da, včasih.   c) Ne. 

 

17. Ali ste PO ustnem ocenjevanju učencu takoj izrekli tudi povratno informacijo? 

a) Da, vedno.  b) Da, včasih.   c) Da, dal sem mu napisano.    č) Ne, nikoli. 

 

18. Kaj je za Vas težje pri pisnem ocenjevanju znanja pri slovenščini? (Obkrožite črko 

pred enim ali dvema odgovoroma.)  

a) Opredelitev namena, vsebine in ciljev ocenjevanja. 

b) Priprava nalog ali navodil za tvorjenje besedila ter določitev kriterijev. 

c) Opredelitev možnih odgovorov (pri preizkusu znanja) in njihovo vrednotenje. 

č) Popravljanje, točkovanje in analiza rezultatov po nalogah oz. popravljanje tvorjenih besedil. 
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d) Spreminjanje točk v ocene. 

e) Sporočanje rezultatov učencem in načrtovanje izboljšanja. 

f) Drugo: ____________________________________________ 

 

19. Kaj je za Vas težje pri ustnem ocenjevanju znanja pri slovenščini? (Obkrožite črko 

pred enim ali dvema odgovoroma.)  

a) Določiti cilje ocenjevanja. 

b) Na podlagi ciljev oblikovati kriterije – tako za ustno spraševanje kot za govorni nastop. 

c) Oblikovati konkretna vprašanja za ustno spraševanje. 

č) Oblikovati navodila za govorni nastop. 

d) Na podlagi kriterijev opredeliti možne rešitve pri ustnem spraševanju in jih ovrednotiti. 

e) Sporočanje rezultatov učencem in načrtovanje izboljšanja. 

f) Drugo: ____________________________________________ 

 

20. Ali ste PRED ocenjevanjem preverili znanje učencev? 

a) Da, vedno.  b) Da, a ne pred vsakim.  c) Ne, nikoli. 

 

Če ste obkrožili a ali b, napišite, koliko časa pred ocenjevanjem ste preverili znanje. 

___________________________________________________________________________ 

 

21. Ali ste preverili znanje pisno ali ustno? 

a) Pisno. b) Včasih pisno, včasih ustno. c) Ustno. č) Nisem preverjal znanja. 

  

22. Ali ste preverjanje znanja, če je bilo v pisni obliki, tudi pregledali? 

a) Da, vedno.  b) Da, včasih.   

c) Ne, učencem sem povedal/-a rešitve ali jim dal/-a pisne rešitve.  

č) Ne, to naj bi učenec naredil sam.   d) Znanja nisem preverjal. 

 

Če ste na 22. vprašanje odgovorili z a ali b, ali ste po preverjanju znanja analizirali dosežke 

učencev? 

a) Da.   b) Da, včasih.   c) Ne. 

 

Če ste obkrožili a ali b, napišite, kaj ste potem. 

___________________________________________________________________________ 

 

23. Ali ste po preverjanju znanja pripravili dodatne naloge za vajo slabše usvojene snovi?  

a) Da.   b) Da, včasih.   c) Ne. 

 

24. Ali je preverjanje znanja vsebovalo enake tipe nalog, kot so jih učenci nato dobili pri 

ocenjevanju? 

a) Da.   b) Da, v glavnem.  c) Ne. 

 

25. Ali ste se z učenci pred preverjanjem in ocenjevanjem znanja pogovorili o merilih 

ocenjevanja? 
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a) Da.   b) Ne. 

 

26. Kaj bi spremenili pri ocenjevanju znanja pri slovenščini? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

6.2 VPRAŠALNIK ZA UČENCE  

VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

Pozdravljeni! 

Sem Katja Bencak, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Zanima me, kaj učenci menite o 

preverjanju in ocenjevanju znanja predmeta slovenščine, zato potrebujem tvojo pomoč. 

Pomagaš mi lahko tako, da odgovoriš na spodnja vprašanja. Odgovori ne bodo ocenjeni, zato 

lahko odgovarjaš iskreno. 

Najlepša hvala. 

 

1. Spol:  deklica   deček 

 

2. Kateri razred obiskuješ?   3.   4.  5. 

 

 

 

 

 

3. Pri čem vse si bil letos ocenjen pri predmetu slovenščina in kolikokrat? Napiši na črtico. 

a) Pisni preizkus znanja ali test.   ____ 

b) Ustno spraševanje.   ____ 

c) Govorni nastop.   ____ 

č) Zapisano besedilo.   ____ 

d) Plakat.   ____ 

e) Drugo: ___________________________   ____ 

f) Ne spomnim se. 

 

4. Ali si se pri slovenščini lahko kdaj ocenil sam s pomočjo kriterijev, ki ti jih je dal učitelj? 

Da.  Ne.  Ne spomnim se. 

 

5. Ali so te pri slovenščini kdaj ocenili sošolci s pomočjo kriterijev, ki vam jih je dal učitelj? 

Da.  Ne.  Ne spomnim se. 

 

Najlepša hvala za Vaš čas. 

VSA SLEDEČA VPRAŠANJA ZADEVAJO POUK SLOVENŠČINE, KI JE POTEKAL LETOS V VAŠEM 

RAZREDU. 
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6. Ali je učitelj za ocenjevanje uporabljal tudi minuse in pluse ali kaj podobnega?  

Da.  Ne.  Ne spomnim se. 

 

7 Ali ste z učiteljem PO pisnem ocenjevanju s celim razredom pregledali najpogostejše 

napake, ki ste jih naredili?  

Da, vedno.  Da, včasih.  Ne.  Ne spomnim se. 

 

8. Ali si moral PO pisnem ocenjevanju napisati popravo?  

Da, vedno.  Da, včasih.  Ne.  Ne spomnim se. 

 

9. Ali ti je učitelj PO ustnem ocenjevanju takoj povedal, katero oceno si dobil in katere 

napake si naredil?  

Da, vedno.  Da, včasih.  Ne.  Ne spomnim se. 

 

10. Ali ste imeli letos pred vsakim pisnim ocenjevanjem iz slovenščine preverjanje znanja? 

Da, vedno.   Da, a ne pred vsakim.    

Ne, nikoli.  Ne spomnim se. 

 

Če si obkrožil da, napiši, koliko časa pred ocenjevanjem ste preverili znanje.  

___________________________________________________________________________ 

 

11. Ali ste znanje pred ocenjevanjem preverili pisno ali ustno?  

Pisno.  Včasih pisno, včasih ustno.  Ustno.   

Nismo preverili znanja.  Ne spomnim se. 

 

12. Ali ste preverjanje znanja, če je bilo pisno, skupaj pregledali? 

Da, vedno.   Da, včasih.   Ne.   

Nismo preverili znanja.  Ne spomnim se. 

 

13. Ali vam je učitelj po preverjanju znanja vedno povedal, kaj že znate in česa še ne znate? 

Da.   Da, včasih.   Ne.  Ne spomnim se. 

 

14. Ali ste po preverjanju znanja dobili še kakšne dodatne naloge za utrjevanje snovi? 

Da.  Da, včasih.  Ne.  Ne spomnim se. 

 

15. Ali ste imeli pri preverjanju znanja podobne naloge kot pri ocenjevanju? 

Da.   Ne.  Ne spomnim se. 

 

16. Ali se je učitelj pred ocenjevanjem znanja z vami pogovoril o tem, kaj bo ocenjeval? 

Da.  Ne.  Ne spomnim se. 

 

17. Kaj bi spremenil pri ocenjevanju znanja pri slovenščini? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hvala za pomoč. 


